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Nytaarsønske.

Vær velkommen, Herrens Aar, 
og velkommen her hid!
Sandheds Gud! lad dit hellige Ord 
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, Nyaar, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens Aar, 
og velkommen her hid!
Naadens Gud! lad dit Solskin i Vaar 
os skænke paa Marken et gyldent Aar! 
Velkommen, Nyaar, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens Aar, 
og velkommen her hid!
Fredens Gud! den livsalige Fred 
du skænke vort Land til at blomstres ved!
Velkommen, Nyaar, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens Aar, 
og velkommen her hid!
Fader=Gud! os til Glæde og Gavn
Nyaaret henskride i Jesu Navn!
Velkommen, Nyaar, og velkommen her!

Med disse Verslinier af Grundtvig ønsker vi jer alle 
en glædelig Jul og et godt Nytaar!

Karin og Tage Dybkjær.



Enten — Eller.

For halvandet Hundredaar siden levede i de tyske 
Rhinegne en mærkelig Mand — Jung Stilling hed 

han — der i Slutningen af sit Liv fik den ejendomme
lige Gerning i store Dele af Europa at svare paa en 
Mængde Breve om aandelige Spørgsmaal, der blev sendt 
til ham fra de mest forskellige Mennesker og Folk. Og 
Historien fortæller, at han derved fik en betydningsfuld 
og velsignelsesrig Gerning.

Denne Mand fortæller et Sted om en Barndomserin
dring. Han skulde en Dag op i Bjergene med Mad til 
Bedstefader Eberhard, der var Kulsvier deroppe. Og da 
de havde spist, satte de sig i Græsset, og den gamle Kul
svier gav sig saa til at tale om sin Slægt og sagde til 
Slut til sin lille Sønnesøn: »Ja, deroppe i Himlen grøn
nes og blomstrer vor Slægt.« Og Jung Stilling glemte ikke 
den Stund.

Vor Salmedigter Thomas Kingo siger i en Salme: 
»Jeg gaar til Himlen, hvor jeg gaar,« og Grundtvig træder 
i hans Fodspor, naar han i et Digt ved sin Broders Død 
synger: »Du gaar vor Slægts den gamle Vej, der findes 
alt i mange Aar det bedste fra vor Fredens Gaard.« Og 
saadan har, medens Tiden rinder, mange set paa Menne
skelivet og talt derom. De har ment, at jo mere de følte 
sig som Vandrere mod Guds Maal med os, jo mere blev 
deres Liv her paa Jorden et roligt, fornøjet og glad Liv.

Er det nu rigtigt? Naar I unge fra Egaa Efterskole 
kommer i Virksomhed rundt om i Landet, vil I høre
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mange sige det modsatte, sige, at et saadant Syn paa 
Livet, som disse Ord og Digte giver Udtryk for, tvært
imod er en Hindring for ret og med samlet Sind at gøre 
Livets Arbejde hernede og føle Glæden derved. Man kal
der de nævnte Himmel tanker for Støv, der svækker ens 
Virksomhed og Glæden derved. Ja, vi kan vel sige, at 
denne Modsætning i Opfattelsen af Livets Maal og Me
ning fører Mennesker ind i store Kampe og i dybe Af
gørelser. Vi kan se det klart ved at tænke paa den Ind
skrift, en saadan Naturens prægtige Sanger som Jeppe 
Aakjær satte paa sin Husgavl: »Staa, mit Hus, stærkt 
mod Storm og Sus, ingen Spark af Dødens Hæl mod dets 
Karm og Hjørnepæl.« Ak ja, men en Indskrift magter 
ikke at hindre Spark af Dødens Hæl, den slaar os før 
eller senere, »Sejrløse falde Kæmper alle«.

Nu ved jeg vel, at det store Spørgsmaal om denne 
Jords Selvtilstrækkelighed for os er et helt personligt 
Spørgsmaal for os, som den enkelte afgør, eftersom hans 
Hjerte kræver det. Grundtvig siger et Sted: »At det ene 
fornødne er, om det danske Folk kunde bevare sin Hjerte
lighed gennem de tunge Prøvelser, thi ingen Steds i Ver
den er det saa kendeligt som i Danmark, at det er fra 
Hjertet, Livet udgaar----------- men saavist som der er en 
Gud i Himlen, vilde der ikke være noget ulykkeligere Rige 
eller Folk paa Jorden end det danske, hvis Hjertet hos 
os tabte sin Varme, sin Frihed og sin Glæde.« Hvor man 
tror, dette er rigtigt, bliver det ogsaa et tungt Ord, der 
forleden lød til os fra Norge: »Vi bliver saa haarde her
oppe ved alt det, der sker.«

Og derfor forstaar vi ogsaa, at Grundtvig i Salmen 
»Var I ikke Galilæer« med den store Horisont har svaret 
paa Spørgsmaalet om, hvorfor Jesu Kristi Rige staar 
endnu, mens de mange Verdensriger er borte for længst 
og nye falder Tid efter anden, ved at sige »Paaskemorgen, 
Pinsedagen ikkun de forklarer Sagen«. Saadan svarer 
han, fordi Kristendommen derigennem giver Svar paa det 
største Spørgsmaal, der kan opstaa i et Menneskehjerte: 
Er der Hjælp mod Døden? Giver Svar, fordi Paaskemorgen 
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Taarnet paa Todbjerg Møllebakke.

stander Skovrup, Kerteminde, og Forfatteren Jørgen Buk- 
dahl, Askov, og om Aftenen Underholdning af Albert 
Luther. Det var en glædelig Oplevelse at se, at i Hundred
vis af unge kan samles til et saadant Møde. Forhaabent- 
lig bliver det mere end en Modesag; det vil være værdi
fuldt for dansk Kulturliv, hvis de unge altid vil møde tal
rigt op, naar der kaldes til gode Møder.

Fire Gange har vi været indbudt til at besøge Elevers 
Hjem: hos Ejnar Grosen, Jens Bornholt, Forstanderinde 
Frk. Povlsen, Elev, og hos forskellige Familier i Søften, 
hvorfra vi i Sommer havde ikke færre end 5 Elever. Vi 
saa bl. a. Søften Kirke og Niels Ebbesens Eg ved Nørre- 
riis. Disse Besøg og Udflugter vækker altid Begejstring, 
vel at mærke hos dem, der faar Indbydelsen; ude om
kring i Hjemmene volder det saadan et Besvær, at vi 
næsten ikke forstaar, at de virkelig vil indlade sig paa
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Gymnastiksalsbygningen.

det; man kunde fristes til at tro, at de først bagefter 
blev klar over, hvad saadan en Invasion fører med sig!

Den sidste af alle Sommerens Udflugter var den læng
ste. Skønt den kun varede een Dag, naaede vi meget: Kalø 
Slotsruin, Knebel Runddysse, Besøg i Ella Andersens 
Hjem i Knebelgaard, Trehøje, Fuglsølejren, Dragsmuren 
— og saa Sejlturen fra Skjødshoved til Aarhus! Jeg kan 
ikke tro, at man noget Steds i Danmarks Land paa een 
Dag kan foretage en kønnere Udflugt paa Cykel end den, 
som vi havde rundt om Kalø Vig: gennem det frugtbare 
Østjylland, hvor Kornet stod i Traver, med Udsigt til 
Skovene ved Vigens blaa Vande, op over Mols Bjerge, 
hvor Lyngen stod i fuldt Flor, Sejlturen ind til Aarhus, 
der af berejste Søfolk siges at høre til de kønneste i Ver
den, og til sidst Cykelturen ad Stien langs Risskov, som 
man vist aldrig bliver træt af.

Ikke længe efter var det forbi med Sommerskolen. 
Hvorfor gik Sommeren saa hurtigt? Hvorfor gaar den 
altid saa hurtigt, naar man er paa Skole? Det nytter ikke 
noget at gruble over det, for saadan er det nu engang. 
Og det vilde sikkert ikke hjælpe, om vi tog September 
Maaned med, saa vilde den nok ogsaa gaa alt for hur
tigt. Vigtigst er jo dog, at man har faaet noget ud af 
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Tiden, og det vil der vist som Regel være Enighed om, 
at man har. Men hvad man har haft ud af det, er et helt 
andet Spørgsmaal, som ikke er saa let at svare paa, og 
godt er det, at det ikke stilles som Eksamensspørgsmaal, 
naar Eleverne forlader Skolen, for det er nok lettest at 
besvare efter nogen Tids, maaske nogle Aars Forløb.

At et eller flere Skoleophold i Ungdomstiden kan faa 
uvurderlig Betydning for de unges Dygtiggørelse og Ud
vikling, synes lykkeligvis at være blevet en fast Over
bevisning hos store Dele af vort Folk. Det er vistnok en 
ganske enestaaende Tilslutning, der er i den kommende 
Vinter til Landbrugsskoler, Højskoler og Ungdoms- og 
Efterskoler. Hvad det beror paa, kan man prøve at gætte 
paa, men det er ikke tilstrækkeligt at henvise til den 
større Pengerigelighed, saadan som et Hovedstadsblad 
har gjort. Der maa være flere andre Grunde. Maaske og
saa den, at der ikke bliver saa meget Arbejde paa Landet 
som ellers, da Besætningerne ikke er saa store. Men hvor
for ikke især pege paa det, som helst skulde være Grun
den: de unge — og mange ældre med, for Resten — er 
blevet klar over, at nu gælder det om at være rustet til 
at tage et Arbejde op. Ikke blot er det mere nødvendigt 
end nogen Sinde før at være faglig dygtig. Det ved og for- 
staar enhver, der har lidt Forstand paa Landets økono
miske Forhold. Men det er ogsaa mere nødvendigt end 
nogen Sinde før i Historien at være dybt rodfæstet i en 
inderlig og ægte Danskhed. Det ved og forstaar vi ogsaa 
alle.

Og disse to Strenge bliver der jo netop slaaet stærkt 
paa paa de danske Skoler for Ungdommen. Derfor er det 
et glædeligt Tegn, at de unge i stigende Grad søger hen 
til dem, glædeligt og opmuntrende saavel for den enkelte 
Skole som for hele det danske Folk. For vi har vel Lov 
til deri at se et Udtryk for det danske Folks Ønske om 
at værne om alt dansk og styrkes i dansk Sprog og Kul
tur. Saa bliver det et Varsel om, at den Stemning, der 
har rejst Alsang og Kongehyldest, er ved at blive mere 
end blot en Stemning. Den omsættes til en inderlig Kær
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lighed til Folk og Land i Fortid og i Nutid. Den fører til 
en levende Danskhed i vore Hjerter, saa vi ikke kan leve 
uden den.

Den faar os til at haabe og tro, at det danske Folk 
vil kunne klare Skærene i den Storm, som gaar over 
Verden.

Med Tak for Aaret, der gik, ønsker vi alle gode Ven
ner alt godt i Aaret, der kommer.

Tage Dybkjær.



Sverige — just nu.

En utlänning, som kommer till Sverige i dessa dagar, 
underlåter inte att påpeka, att vi har det så ljust. 

Han tänker då inte på midnattssolen, som sommartid 
alltid hört till landets turistattraktioner, utan på gat
lyktorna, de upplysta skyltfönstren och fasadernas färg
starka annonser. Det har blivit mörkt ute i Europa, men 
i Sverige lyser det ännu ett glatt välkommen mot främ
lingen. Landet lever i fred, och de första intrycken är 
kanske inte så olika de, forna år bjudit en besökare. 
Men ser han sig omkring, blir bilden en annan. Sverige 
njuter visserligen av fredens välsignelse, men i landet 
råder beredskapstillstånd. Man är beredd på allt och för
söker samtidigt bereda sig för att kunna möta sämre 
tider på bästa möjliga sätt.

Just nu är bränsleförsörjningen för vintern aktuell. 
Vi har våra skogar, och veden har blivit bränslet nr. 1. 
Men den skall huggas, forslas fram och så lagras. Ved
staplar utmed husväggar och på öppna platser är en 
mycket vanlig bild i städer och samhällen. Var och en 
skall helst ha sitt behov säkrat före vinterns annalkande. 
De bilar, som forslar fram veden, liksom flertalet motor
fordon i landet drives av träkol eller ved. Personvagnar 
har länge varit sällsynta, men för var månad som gått 
har deras antal blivit större. Mer än 60,000 fordon drives 
nu av gengas. Att detta är ett bra surrogat, finns många 
bevis för. Vi har själva en lastbil, som gått 3000 mil utan 
minsta mankemang. Ett flertal gengasaggregat har expe-
utan = men.
skyltfönstren = Udstillings

vinduerne.
främlingen = den fremmede.
forna = tidligere.
sämre = daarligere.
sätt = Maade.
forslas fram = transporteres.

vanlig = almindeligt.
samhällen = Samfund, Landsby, 
annalkande = Nærmelse.
motorfordon = Motorkøretøjer, 
sällsynta = sjældne.
mankemang — Fejl, noget i Vejen, 
gengasaggregat = Trægasanordnin- 

ger. 



41

rimenterats fram. Staten har också i stor skala börjat 
ta upp bränntorv, vilket bränsle förr knappast varit ak
tuellt i vårt land.

Järnvägarna är dock transportmedlet framför andra. 
Stambanorna är nu till största delen elektrifierade. Våra 
vattenfall är kraftkällan. Men på mindre linjer har man 
fått byta kolet mot ved. Tågtiden blir längre, men fram 
kommer man, och det är ju huvudsaken. Järnvägstågen 
är fullpackade, då en del turer måst dragas in. Ett starkt 
inslag av militär märks bland passagerarna. Det är in
kallade på väg från eller till sina truppförband. Sveriges 
beredskap innebär, att landet är redo att värja sin fri
het och sitt oberoende. Längs rikets gränser står männen 
på vakt. Många familjeförsörjare har kallats till bered- 
skapstjänst, och den manliga ungdomen får lämna arbets
platsen eller studiebänken för en kortare eller längre tid 
för vakt eller fortsatt utbildning inom det militära. Natur
ligtvis har detta medfört svårigheter inte minst för fa
miljefadern. Man har dock sökt ordna förhållandet 
genom familjebidrag, hyresbidrag, bestämmelser, som 
hindrar avsked från tjänst, vräkning från bostad etc.

Husmodern får många gånger kännas vid besvärlig
heter. I kristid stiger priserna på allting, och så är det 
också nu. Dessutom har ransonering införts på en stor 
del varor. Årets skörd har blivit dålig här som mången 
annanstans, och det inverkar menligt på försörjnings- 
läget. 1940 var skörden 70 % av den normala — i år 
endast 50 %. Lagren börjar att ta slut. Särskilt foder
tillgången har starkt minskat, och för att öka denna har 
man tagit träet till hjälp. Man framställer fodercellulosa, 
vilken blandad med kraftfoder eller melass ätes av både 
hästar och kor. Fodret liknar närmast tjocka pappers- 
snören, avklippta och tillpressade. Men det ätes som sagt 

bränntorv = Tørv. 
innebär = betyder, 
oberoende = Uafhængighed, 
lämna = forlade.
utbildning = Uddannelse, 
svårigheter = Vanskeligheder, 
förhållandet = Forholdet.

vräkning = Udsættelse (af Lejlig
hed).

skörd = Høst.
menligt = skæbnesvangert.
försörjningsläget = Forsørgelses

situationen.
tjocka = tykke.
papperssnören = Papirsnore.
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■och ger näring. — Jordbrukarna använder även gengas 
till traktorer.

Besöker man en restaurant, märker man kanske inte 
så snart någon brist på födoämnen, och det är det inte i 
Sverige ännu. Man ransonerar endast förråden i tid, för 
att de skall fördelas lika och räcka något längre. På ett 
matställe får man lämna bröd- och smörkort och nu 
också äggkort. Man får själv bestämma, hur stor del av 
veckoransonen på ett halvt kilo smör och 1 kg t. ex. 
knäckebröd man vill offra på det målet. Kaffet på maten 
blir säkert inte starkt, åtminstone är bönorna inte tal
rika. Va kilo skall för närvarande räcka tre månader, och 
även näringsställen har fått sin tilldelning starkt besku
ren. Vill man ha ett wienerbröd till kaffet, serveras i 
stället en hederlig svensk bulle. All inkavling av matfett 
i bröd är nämligen sedan i höst förbjudet. Jag kanske 
också skulle tala om, att det berömda svenska smörgås
bordet nu inte längre står att uppdriva.

Betydligt mera märker privathushållet ransoneringen. 
Jag har redan nämnt några varor på kort. Brödransonen 
motsvarar l'lt kilo mjöl, 2 kg makaroner eller andra 
varor framställda av mjöl eller gryn. Dock får kropps
arbetare, vissa jordbruksarbetare och barn i skolåldern 
en extra tilldelning. Kvantiteten matfett är lika för alla. 
Gräddens fetthalt har nedsatts — vispgrädde finns inte 
längre i handeln — och endast halvfet ost får tillverkas 
och 300 gram per månad köpas.

Köttilldelningen är nu 400 gram per vecka, av vilken 
endast en tredjedel får utgöra fläsk. Vilt och fjäderfä 
säljes fritt. I oktober månad, då älgjakten pågår, tillföres 
landets hushåll ett betydande tillskott av kött. 1940 fäll
des mer än 8000 älgar med i genomsnitt 150—200 kg 
kött. — Bristen på foder gör, att en hel del djur slaktas,

brist = Mangel.
födoämnen = Næringsmidler.
lämna = aflevere.
veckoransonen = Ugerationen.
»näringsställen« omfatter Hoteller, 

Restaurationer m. m.
inkavling = Indrulning. 

höst = Efteraaret.
makaroner = Makaroni.
gräddens = Flødens, 
vispgrädde = Piskefløde, 
endast = kun.
fjäderfä = Fjerkræ. 
Bristen = Mangelen.
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men ev. överskott fryses för att sändas ut i marknaden 
vid behov längre fram. Även nedslaktning av höns har 
blivit nödvändig, och med det har äggransonering med 
7—8 ägg i månaden införts. 3 kg socker skall räcka 7 
veckor, men under höstmånaderna har sammanlagt 5 kg 
syltsocker utdelats. Det hör nämligen till beredskapen, 
att varje hushåll skall ha ett välförsett förråd av sylt 
och saft. I Sverige finns det gott om bärmarker, och de 
har i år vittjats mer än förr. Blåbär, lingon, hallon och 
hjortron fyller nu burkar och krukor för att inte tala om 
frukt av olika slag. Den torra sommaren och kalla vintrar 
de sista åren har något minskat skörden, men det som 
fanns har tillvaratagits. Svamp och nypon har samlats, 
och ekollon till kaffesurrogat plockats i markerna. Man 
har t. o. m. utfärdat s. k. bärbiljetter på järnvägarna. 
Dessa har tillåtit resa fram och tilbaka till bärdistrikt 
på enkel biljett. Dock inga längre sträckor.

Ett halvt kilo tvättpulver eller något mer såpa och 
tvål får man också på en 7-veckorsperiod. Flera kupong
fria medel har kommit i handeln och hjälper till att dryga 
ut ransonerna. Småbarn får extra tilldelning. Torkad 
frukt och kryddor köpas också på kort, och några mäng
der av den sista varan blir det förstås inte. I tidningarna 
tävlar insändare om att hitta på ersättningskryddor, men 
bäst att avvara dem, åtminstone för hälsan. Risgrynen 
sparer vi nu till julgröten. Kaffets odryghet har jag redan 
påpekat, men ett stort antal kaffeutdrygningsmedel finns 
i handeln, så ännu står »kaffe« på var mans bord. Sven
ska folket har länge varit världens största kaffeförbru
kare, så knappheten är kännbar. Te och kakao kan utbyta 
kaffet. Fodermedel köpes på kort som så mycket annat 
för jordbrukets behov.

i marknaden = paa Markedet.
sylt = Syltetøj.
vittjats = været efterset.
lingon = Tyttebær.
hallon = Hindbær.
hjortron = Multebær.
burkar och krukor = Henkognings

glas og Krukker.
nypon = Hyben.
ekollon = Agern.

tvättpulver = Vaskepulver, 
såpa — (Vaske) sæbe, 
tvål = (Haand) sæbe.
torkad = tørret.
några = nogle.
tävlar = kappes.
avvara = undvære.
hälsan = Sundheden, 
kännbar = følelig.
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Den invecklade apparaten handhas i varje socken av 
kristidsnämnden. Denna får sina direktiv från olika kom
missioner med säte i Stockholm. Det är livsmedels-, 
bränsle-, industrikommissionen m. fl. Dessa bestämmer 
också kortens giltighetstid. Den kan vara 4, 6, 7 veckor 
eller tre månader och ännu längre tid. För den oinvigde 
ter sig det hela ganska invecklat särskilt som varorna 
börjat att ransoneras på olika data. Men det gäller att 
hålla reda på veckoransonen, vad som får gå åt. När en 
period utgår, annonseras detta i god tid i pressen, som 
också varje vecka publicerar en ransoneringskalender*) 
Och tänker man endast på, att man verkligen är säker 
att få varorna, uttsätter man sig gärna för litet besvär. 
För kontrollens skull finns personkort, som måste med
följa, när nya kort utdelas.

Jag har nu i korta drag nämnt något om ransonering 
av födoämnen. För att motverka prisstegring har staten 
fastställt maximipriser på bl. a. kött, ost, ägg och smör. 
Mindre inkomsttagare får rabattkort för mjölk och smör. 
Det senare på grund av ett margarin inte framställts 
under sommarmånaderna.

Matvarorna har ännu de gamla kvaliteterna. Annor
lunda ställer sig klädfrågan. Vi har varit hänvisade till 
import av bomull och ull. Nu har skogen fått hjälpa till 
att framställa de nya tygerna. Cellull heter produkten 
och blandas i både bomulls- och yllevävnader. Standard
plagg med maximipriser har också börjat komma i mark
naden.

Inom snart sagt alla områden märks avspärrningen 
från transoceana länder. Nöden är alla uppfinningars 
moder har nu än en gång besannats. Ersättningsvaror 
kommer ständigt i handeln, och flera riktigt bra pro
dukter har sett dagens ljus, och fler kommer, det kan 

handhas = overtages, bestyres.
socken = Sogn.
kristidsnämnden = Krisetidsnævnet.
drag = Træk.
prisstegring = Prisstigning.
klädfrågan = Spørgsmaalet om 

Klæder.
*) En Rationeringskalender

tygerna = Tøj (stoffer).
Standardplagg = Klædningsstykker 

efter Standardmodel (sml. vore 
»Maksimalsko« o. s. v.)

börjat = begyndt, 
besannats = blevet bekræftet.

■ optrykt Side 49.
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man vara säker på. Ty de gamla lagren kan inte räcka 
hur länge som helst. Använt gummi och även metaller 
samlas över hela landet och ingår i kampanjen »tag vara 
på det du har«. Träsprit får t. ex. dryga ut bensinen. 
Skifferolja, tjärolja och tallbarrsolja utvinnes för att er
sätta olika produkter. Andra är inte så lätta att ersätta. 
Cement är svårt att få fram på grund av brist på kol, 
koppar till elektriska ledningar får användas sparsamt, 
och rostfritt stål undanhålles för absolut nödvändiga ar
tiklar, för att nämna några exempel.

Sveriges situation vad som gäller livsmedel och annat 
är nog likartad med många andra länders. Sverige av 
idag är dock inte bara hushållsbekymrade husmödrar 
och en kamp för att få fram ersättningsmedel. En andlig 
uppryckning har ägt rum. Svenskarna samlar sig i tack
samhet kring det som ännu består, de nationella värdena, 
att få bo i Sverige, att kallas svensk. Hotet från öster har 
bidragit till en samling kring det egna, och många sven
skar liksom danskar kände sig manade att göra en aktiv 
insats genom att gå ut som frivilliga. Anslutningen till 
försvarslånet, 1400 miljoner kronor, visar något viljan 
att försvara det som en gång blivit vårt. Det förs ständigt 
en kamp mot osvensk propaganda. Nästan samtliga vecko
tidningar har förklarat sig villiga att hjälpa till genom 
att införa lämpliga artiklar. Föredrag, som tar sikte på 
att upplysa svensken om de nationella värdena, annonse
ras dagligen i pressen, och opinionsmöten är talrika. Det 
är inte så, att svensken sitter slö och likgiltig för vad som 
händer. Var man vill skaffa sig förmågan att själv kunna 
döma, ta ställning till dagens aktuella frågor och kunna 
handla, om så fordras. Detta intresse spåras i att folk
bildningsarbetet tagit ökad fart. Allt större skaror söker 
sig till folkhögskolan och andra fortsättningsskolor. Hem
tallbarrsolja = Fyrrenaalsolie. 
undanhålles = holdes tilbage, 
andlig uppryckning = aandelig An- 

spænding.
ägt rum = fundet Sted.
Hotet = Truselen.
kände, sig manade = følte sig kal

dede.

ständigt = stadig, 
veckotidningar = Ugeblade.
Var man = Hver Mand, enhver, 
förmågan = Evnen.
folkbildningsarbetet = Folkeoplys

ningsarbejdet.



46

värnet, dit icke värnpliktiga ansluter sig, ställer bl. a. 
krav på den enskilde. Studiecirklar rörande hithörande 
frågor anordnas, och brevkurser i olika försvarsämnen 
studeras. Studiecirklarnas antal har märkbart ökat. Äm
nena kan vara »Den svenska livsformen«, svenska tradi
tioner och samhällsförhållanden, eller »Vår egen tid«, då 
olika rörelser, politiska, religiösa och moraliska, venti
leras. Allt bidrager till att höja beredskapen, göra sven
sken döv för allt vad propaganda heter eller åtminstone 
på sin vakt.

Man skal inte tro, att vi i Sverige sluter oss inom 
vårt skal eller den mur, som omger oss på alla håll. 
Intresset för vad som sker är stort. Vi har en press, all
sidig och fri, och dessutom radion. Ordet Norden har bli
vit ett fastare begrepp för svensken i allmänhet. Det har 
varit så naturligt att besöka grannländerna, möta dess 
folk i fredlig kamp på idrottsplatser eller i vetenskapligt 
arbete. Nu när det inte längre är så självfallet, att Nor
dens folk kan arbeta samman, har saknad känts, och in
tresset för nordisk gemenskap ökat. Studiet av frågor 
gällande Norden lockar mången, det bär titlarna på ny
utkommen litteratur vittne om. Skalderna strängar sin 
lyra, ser bakåt, konstaterar det nuvarande läget eller 
skådar in i framtiden, då Nordens länder åter skall stå 
öppna för besökare från respektive grannländer. Karl 
Asplund skriver i inledningsstroferna till sin dikt »De 
fyra fränderna«:

Gård vid gård 
bodde fyra fränder. 
Stormen röt hård 
i främmande länder.

dit = hvortil.
enskilde = enkelte.
rörelser = Bevægelser.
åtminstone = i det mindste, 
grannländerna = Nabolandene.

saknad känts = Savn blevet følt, 
gemenskap = Fællesskab.
läget = Tilstand.
skådar = skuer.
röt = brølede.
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De kunde slåss och klandra, 
som bröder har för sed, 
och vara med varandra 
i vänskap och i fred, 

tills ödet slog.
Det blev långt mellan bröder 
i finnmarksskog 
och på vångar i söder.

— Blev långt? — Nej, mera nära, 
ty starkare än förr 
skall sången till de kära 
nå fram från dörr till dörr.

Själen får sitt, men i Lings Sverige skall även krop
pen hållas i form. Parollen — Gymnastik åt alla — klin
gar intensivare än någonsin, och spänstmärket lockar till 
förnyade ansträngningar. Riksmarschen samlar 100,000- 
tals svenskar. Det gäller att gå milen på tid i rask 
marschtakt. Riksorienteringen lockar till marsch i ter
räng med karta och kompass. Det gäller att ha ögonen 
med sig för att klara kniviga frågor om naturen i det 
passerade området för att få de poäng, som är nödvän
diga. Vintertid väntar riksskidmärket, och sommartid 
finns simmärke. Alla syftar mot massanslutning för ökad 
folkspänst. Intresse har funnits förr, men tillslutningen 
detta år har varit långt större. Alla idrottssammanslut- 
ningar arbetar för fullt, och skytteföreningarna har mång
dubblat sitt medlemsantal.

Hjalmar Gullberg skrev förra hösten dikten »En som
mar av nåd«. I Sverige har vi fått uppleva ännu en som
mar. Jag tror, att man kan tolka stämningen i landet rätt 
genom att upprepa skaldens ord, vi tackar alla »för den 
sommar som skänktes av nåd vårt folk.« Ty i Sverige 

klandra = kritisere.
ödet = Skæbnetime.
även = ogsaa.
spänstmärket = Spændstigheds- 

mærke.

kniviga = vanskelige.
simmärke = Svømmemærke. 
syftar = sigter.
upprepa = gentage.
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kan inan spåra en stigande tacksamhet för de värden, vi 
ännu kan kalla våra, fosterlandet, att få heta svensk. 
Vårt land har fått vidkänna, att tiden är hård, men att 
vi trots det, bör vara tacksamma. Andra har det sämre. 
Vi uppskattar det vi har, det gamla, ser på det med nya 
ögon och är så rädda att förlora det. Och när det gäller 
de värdena, är ingen rädd att satsa, vad det vara månde.

Ingrid Jerdén — Böhn.

sämre = daarligere, værre, 
uppskattar = værdsætter, 
förlora = miste.

satsa, vad det vara månde = sætte 
ind, hvad det skal være.
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I Tilslutning til Artiklen »Sverige — just nu« aftryk
kes her en svensk Rationeringskalender. Den er en nød
vendig Hjælp for den svenske Husmoder, da der paa 
Kortene ikke findes Navn paa den rationerede Vare, men 
kun Bogstaver og Tal. Desuden ophører deres Gyldig
hed til forskellige Tider, saa Systemet for os Danske 
synes unødvendigt indviklet.

Enkelte rationerede Varer, f. Eks. Benzin og uden
landsk Brændsel, nævnes ikke. Paa Mælk er der Rabat
kort, men ikke Rationering.

Senere i November er der indført Rationering paa 
Klipfisk og Fløde.

Ransoneringskalender 3 — 9 november 1941
Kursiverad datum anger att giltighetstiden utgår inom den närmaste tiden.

Varuslag Kupong
Giltighetstid 

från I t. o. m.
Varje IteZkupong gäller 

för inköp av

Mjöl, gryn och bröd 
av vete, råg, havre 
el. korn m. m.

E 41, E 45
E 49, E 43*)

•/10 5 nov. 1*4  kg mjöl el. skorpor 
el. käx el. kli eller

1% kg havregryn el. 
andra gryn eller

1 kg hårt bröd eller
1 625 gram mjukt bröd 
eller 2 kg makaroner el. 
spaghetti (helkupong 
har två nummer)

R-kupong gäller 
endast för samma- 
let mjöl el. bröd 
därav

V 1 - V 2
V 3 - V 4
V 5 - V 6

R 101 - R 102

•/ll 3 dec.

Kupongerna E 41 och E 43 på tilläggskort till kort VR gälla även denna 
__________________________________period.
Kaffe, te och kakao

Kakao och te (för 
barn)

B 15 - B 16
B 17 - B 18
Tillägg B 11

C 15 - C 16
C 17 - C 18

s/t

7 dec.

7 dec.

250 gram rostat kaffe el.
200 gram te eller
300 gram kakao pr hel- 
kupong (helkupong har 
två nummer)

300 gram kakao eller
200 gram te pr helkupong

Socket' och sirap 
Socker för syltning

H 26, H 27, 
H 28 
K 5, K 6, 
K 7, K 9, 
K 10

24/o

18/o
28/7
12/9

11 nou.

Ill nov.

1 kg socker eller
1,4 kg sirap
1 kg socker

Matfett M 105 t. o. m.
M 112
M 113 t. o. m.
M 116

9/10 

»/il

5 nov.

19 nov.

250 gram matfett pr hel
kupong (helkupong har 
två nummer)

Pri snedsättning med 
1 kr 50 öre pr kg

L 105 t. o. m.
L 112
L 113 t. o. m.
L 116**)

9/10

6/ll

5 nov.

19 nov.

250 gram matfett pr hel
kupong

Mjölk
prisnedsättning 
med 10 öre pr liter

O 21 - O 24**) 27/10 23 nov. 3^ liter mjölk
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Varuslag Kupong
Giltighetstid Varje 7ie/kupong gäller 

för inköp avfrån t. o. m.

Köttvaror

S-kupong gäller 
icke för inköp av 
fläsk

G 109 - G 110

S 30 t. o. m.
S 38

GS 87

®/10

®/10

27/io

12 nov.

12 nov.

12 nov.

400 poäng kött-, fläsk- el. 
charkuterivaror pr hel
kupong (helkupong har 
två nummer)

400 poäng kött- el. char
kuterivaror — ej fläsk 
— pr helkupong

100 poäng köttvaror — ej 
fläsk

Ägg och köttvaror K 11, K 15 27/10 30 nov. 225 gram ägg eller
200 poäng köttvaror — 
ej fläsk

Ost och charkuteri- 
varor

K 14 >/u 30 nov. 375 gram smältost eller
300 gram annan ost eller 
200 poäng charkuteri
varor

Kryddor E 44, E 48, 
E 52, E 56, 
E 60

‘h 30 nov. 5 gram kryddor efter 
köparens val

Mandel och kärnor K 8 'h 30 nov. 25 gram mandel eller 
kärnor

Torkad frukt E 57 30 nov. 250 gram torkad frukt
Tvätt- och ren
göringsmedel

D:o (för småbarn)

D 13

F 28

29/9

29/o

16 nov.

16 nov. 30 poäng
Ljus
— för barn födda 

1927 och senare 
(inköpskort A)

Beställnings
kupong AX

Gäller för förhandsbeställning före d. 
10 nov. av 106 gram (% paket) jul
gransljus. Försäljningen påbörjas 
efter den 10 dec.

— för övriga per
soner som inneha 
inköp skort A

AX 1 - AX 2 17/10 30 nov. c:a 100 gram lyxljus*) **) ***)  
— ej julgransljus — i 
mån av tillgång (helku
pong har två nummer)

— för hushåll i 
oelektrifierade 
fastigheter

J 6 ‘/ii 31 dec. 425 gram ljus efter köpa
rens val

*) E 43 gäller endast sammalet mjöl eller bröd därav eller havregryn 
eller korngryn eller kornflingor.

**) Rabattkort för matfett och mjölk gälla även för erhållande av rabatt 
vid inköp av fodermedel, utsädesspannmål och konstgödselmedel enl. 
särskilda bestämmelser.

***) Såsom lyxljus räknas icke, oavsett färg och kvalitet, kron- och kanal
ljus, vagns- och lyktljus samt långa stakljus.

t. o. m. = til og med.
Mjöl = Mel.
körn = Byg.
skorpor = Tvebakker.
käx = Kiks.
sammalet = sammenmalet.
mjukt = blødt.
kornflingor = Cornflakes.
rostat = ristet.
erhållande = Opnaaelse. 
utsädesspannmål = Saasæd.
konstgödselmedel = Kunstgødning.

smältost = svag, blød Ost.
Kryddor = Krydderier.
Torkad = tørret.
Tvätt = Vask.
Ljus = Lys.
Försäljningen = Salget, 
påbörjas = begynder, 
lyxljus = Luksuslys.
i mån av = i Forhold til, paa Betin

gelse af.
fastigheter = Ejendomme.



Bevara, Gud, vårt fosterland!
Dikt av Johan Ludvig Runeberg.

Bevara, Gud, vårt fosterland, 
håll över det din starkhets hand, 
och var dess hägn i strid och frid, 
i sorgens som i glädjens tid.

Här se vi vad oss mest är värt, 
allt, vad vi skatta dyrt och kärt; 
ej fjärran finns en bygd, ej när, 
som är för oss vad denna är.

Här hava våra fäder bott, 
arbetat, kämpat, hoppats, trott; 
här även vi vår boning fått 
med samma liv och samme lott.

Här skola våra barn också 
en gång på våra stigar gå, 
ha det vi haft, se det vi sett, 
och be till Herren som vi bett.

Gud, skydda detta kära land, 
från sjö til sjö, från strand til strand; 
sänk över det din milda vård 
som sommardagg på rosengård.

Välsigna varje trofast själ, 
som önskar det av hjärtat väl, 
men slå vart ondskans uppsåt ned, 
som vill dess fall och stör dess fred.
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Låt det få bli och vara ditt, 
befolkat, tryggat, glatt och fritt, 
på kärlek bördigt som på råd 
och uppfyllt av din Andes nåd.

Du hulpit det ur mörker opp 
liksom en blomma ur sin knopp; 
så låt det ock till tidens slut 
uti ditt ljus få vecklas ut.

Det ljuset är ditt helga ord, 
en sol för himmel och för jord; 
giv att det klart här lysa må 
och aldrig mer ifrån oss gå!

Runebergs Digt er taget fra »Nordens stämma«, en Samling af 
nordiske Digte.

V. 1: var = vær; hägn = Beskyttelse. — V. 2; fjärran = fjernt. 
■— V. 5: hoppats = haabet; även = ogsaa; boning = Bolig; lott = 
Skæbne. — V. 4: stigar = Stier. — V. 5: skydda = beskyt; vård = 
Omhu; sommardagg = Sommerdug. — V. 6: varje (vart) = hver; 
ondskans uppsåt = Ondskabs Hensigt; stör = forstyrrer. — V. 1; 
bördigt = frugtbart, rigt; Andes = Aands. — V. 8: hulpit = har 
hjulpet; blomma = Blomst; ljus = Lys. — V. 9: helga = hellige.



Egaa Efterskole 20 Aar.

Den 4. November 1941 var det 20 Aar siden, at Egaa 
Efterskole begyndte sit første Skoleaar. Det er ikke 

et Tal, der opfordrer til stort Jubilæum; men det giver 
os en dobbelt Anledning til at omtale en Bog, som maa- 
ske udkommer før Egaa-Bogen 1941 eller samtidig med 
den, en Bog, der er udgivet og delvis skrevet af Gaard- 
ejer Villads Villadsen i Egaa, og som skildrer Træk af 
Egaa Sogns Historie. Der skal ikke her gives en Anmel
delse af dette grundige og imponerende Værk, men vi 
har bedt Villads Villadsen om Lov til at optrykke det 
lille Afsnit, der handler om Egaa Efterskole, for paa 
denne Maade baade at give en Prøve fra denne Sogne
beskrivelse og at mindes Efterskolens Oprettelse for 20 
Aar siden.

Vi takker Villads Villadsen for Tilladelsen til at af
trykke følgende Afsnit:

Egaa Efterskole.
Naar der skal berettes om Egaa Efterskoles Virke i 

de snart 20 Aar, saa kan der ikke skrives nogen bedre 
Indledning end den, Skolebestyrelsens ihærdige og dyg
tige Formand, Anders Bomholt, har skrevet paa Forsi
den af Egaa Efterskoles Forhandlingsprotokol. Den ly
der saaledes:

»Da der i Forsommeren i Aaret 1921 tilbød sig en 
Lejlighed til at erhverve en Bygning i Egaa, som egnede 
sig til Skolebrug, kom et hos flere længe næret Ønske 
om at faa oprettet en Skole for Ungdommen i Overgangs
alderen til Drøftelse ved flere Lejligheder.

Disse resulterede i, at man besluttede at forsøge ved 
Bidragstegning i Egaa og omliggende Byer at skaffe den 
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nødvendige Kapital til Veje til Tankens Virkeliggørelse. 
Bidragenes Størrelse fastsattes til 200 Kr. pr. Portion. 
Tanken blev saa vel modtaget, at Bidragstegningen ret 
hurtig gav Klarhed over, at Pengene ikke vilde blive no
gen Hindring for Sagens Gennemførelse. De allerede teg
nede Bidragsydere indkaldtes derfor til et Møde i Egaa 
Forsamlingshus den 23. Juni, hvor det vedtoges, at Ar
bejdet for Skolens Rejsning skulde fortsættes.

Der blev valgt et Udvalg paa tre Mænd, nemlig P. 
Blaabjerg, P. Holme Villadsen og Anders Bomholt, som 
fik Bemyndigelse til at foretage Køb af en Bygning og 
lade den indrette til Skolebrug. Endvidere valgtes Villads 
Villadsen, Egaa, Niels J. Nielsen, Terp, Edv. Thomsen, 
Bynksminde, til sammen med Købeudvalget at danne en 
foreløbig Bestyrelse, naar Køb af Ejendommen havde 
fundet Sted. Den 27. Juni afsluttede Udvalget Handel 
med Gdr. Niels Pedersen Sejr af Egaa om to ham til
hørende Beboelseshuse, beliggende paa »Sønderhøj«, for 
en Købesum af 20,000 Kr., og samtidig havde man Til
sagn fra Lærer Ejnar F. Pedersen fra Skørring, der tid
ligere har ledet Refsvindinge Friskole paa Fyn i 18 Aar, 
om at overtage og drive Skolen efter endt Istandsættelse. 
Skolen staar nu færdig og indvies i Dag den 4. Novem
ber 1921 og begynder sit første Skoleaar med 27 Elever.

Efterskolens første Bygninger.
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Gid den gode Stjerne nu og altid maa lyse over denne 
Skole, saa den maa blive til Glæde og Velsignelse for den 
By og Egn, som har rejst den.«

Formandens smukke og velvalgte Slutningsbemærk
ning synes fuldt ud at være gaaet i Opfyldelse, da Sko
len under Forstander Ejnar Pedersens ihærdige Ledelse 
og ved hans udmærkede Hustru, Ingeborg Ibsens, milde 
og kærlige Omsorg for Eleverne, i Løbet af faa Aar 
voksede sig saa stor, at Bygninger og Skolelokaler stadig 
maatte udvides, og allerede i 1925 foretoges den første 
Udvidelse, men da Elevtallet steg saa stærkt, at flere af 
Eleverne maatte indkvarteres rundt om i Byen, foreto
ges en ny Udvidelse i 1929, og Skole- og Spisestuer fik 
det fornødne Bumfang; men da det endnu kneb med at 
skaffe Værelser til Eleverne, og da disse hidtil havde 
brugt Egaa Forsamlingshus til Gymnastik, bestemte For
stander Pedersen sig i 1932 til at bygge en stor Gymna
stiksal, og denne blev i Sommeren 1932 opført Øst for 
de oprindelige Skolebygninger, hvor den ligger højt og 
frit med fortrinlig Udsigt over hele den smukke Egn.

Selve Gymnastikbygningen er saavel udvendig som 
indvendig en smuk og harmonisk Bygning, og der er in
tet sparet ved dens Opførelse, saa den samtidig er solid 
som kun faa Gymnastik- og Forsamlingshuse. Der blev 
paa Loftet indrettet en god Lærerbolig med indlagt Cen
tralvarme, og der blev indrettet en Del nye Elevværelser, 
som ogsaa senere har faaet Centralvarme indlagt, saa nu 
skulde Skolen være i god Orden og stor nok til at kunne 
huse 60—70 Elever, hvilket Antal der ogsaa i de senere 
Aar har været der baade til Sommer- og Vinterskolen.

Ejnar Pedersen og hans Hustru, Ingeborg Ibsen, som 
han blev gift med 27. Maj 1903, er begge født i Hørme- 
sted Sogn i Vendsyssel. Pedersen følte tidlig Lyst til 
Lærergerningen, og efter et Højskoleophold paa Frede
riksborg Højskole blev han i Maj 1898 Hjælpelærer hos 
Knud Larsen, Vormark Friskole. Den paafølgende Vinter 
var han igen Elev paa Frederiksborg Højskole og fik 1. 
April 1899 Ansættelse som Friskolelærer ved Rosilde 
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Friskole. Fra 1. November 1900 til 1. Juli 1901 var han 
Elev paa Askov Højskole og paa Sommerkursus for yngre 
Højskolelærere, ligesom han deltog i flere Feriekursus 
samt i et Aarskursus paa Statens Lærerhøjskole med 
Dansk og Historie som Hovedfag. 1914 rejste han med 
Stipendium fra Undervisningsministeriet i Tyskland, 
Svejts og Italien. Pedersen har skrevet flere Afhandlin
ger i Bogform samt jævnlig haft Artikler i »Bavnen«. I 
Aaret 1920 foretog han en længere Studierejse til Eng
land.

Efter at have været ved Rosilde Refsvindinge Fri
skole flyttede Pedersen og Familie til Sjælland, hvor han 
blev knyttet til et Par kommunale Ungdomsskoler og 
samtidig var Leder af en større Moseindustri.

I Sommeren 1921 fik han en Henvendelse fra Beboere 
i Egaa om at overtage Pladsen som Forstander for en 
Efterskole i Egaa, og efter et Sommermøde, der blev 
holdt ved Egaa Strand, hvor Pedersen talte om Kirke
klokkens Saga, blev det endelig fastslaaet, at han skulde 
overtage Forstanderpladsen, og fra en Begyndelse med 
30 Elever steg Elevtallet jævnt fra Aar til Aar. Et en
kelt Aar var der 72 Elever.

I Vinteren 1938 meddelte Forstander Pedersen dog 
Bestyrelsen, at han af Helbredshensyn maatte sælge Sko
len, og da han, trods Opfordringer om at fortsætte, fast
holdt sin Beslutning, maatte man se sig om efter en Af
løser, og Valget faldt paa Højskolelærer Tage Dybkjær 
fra Vallekilde.

Tage Dybkjær var teologisk Kandidat og Søn af den 
kendte Lærer Jensen Dybkjær fra Beder, og da han i 
flere Aar havde været Højskolelærer i Vallekilde, havde 
han alle Betingelser for at føre Skolen videre i den Form 
og Udvikling, den havde efter Forstander Pedersens næ
sten 20-aarige Virksomhed. Forventningerne herom er 
ikke paa noget Punkt blevet skuffet, og trods Krig og 
Dyrtid og andre Vanskeligheder er Elevtallet i alt Fald 
holdt i samme Størrelse som de foregaaende Aar, saa alt 
spaar godt for Skolens fortsatte Virke og Vækst.



20 Aar!
1921—22 og 194-1—4-2.

Saa er 20 Aar gaaet, siden det første Elevhold holdt 
deres Indtog paa Egaa Efterskole. Det var jo sikkert 

med Spænding, vi Drenge og Piger imødesaa et saadant 
Skoleophold; men vi blev ikke skuffede i vor Forvent
ning om en god Vinter. Jeg tror nok, jeg tør sige, at vi 
alle med Glæde tænker paa denne Tid med alle dens gode 
Minder, baade fra Skolestue og i Fritiden med Kamme
raterne. Vi var jo baade Drenge og Piger, godt nok med 
Drengene i Flertal; men det gik storartet baade i Ar
bejde og Fritid. Vi var mange, der dengang cyklede fra 
vore Hjem til Egaa, og det var vel nok herligt efter en 
Cykletur i al Slags Vejr, Snevejr som godt Vejr, at kom
me ind i den varme Skolestue og synge vore dejlige gamle 
Morgensange til Andagten ved Forstander Pedersen. Ja, 
det er sandt, hvad der staar i en af vore Sange: »— San
gen har Varme og derfor den gyder over vort Arbejd’ 
Forklarelsens Skin!« Det lærte vi saa sandt paa Egaa Ef
terskole. Hvor er det herligt, naar Sangen rigtig faar Tag 
i en Flok unge, saa kan de knap holde op igen, den ene 
Sang drager den anden efter sig. Der var Kraft i, naar 
Forstander Pedersen stemte op med: »Aandesyn fra 
gamle Dage,« og denne Sang har vist været staaende som 
en, der særlig hørte til i Skolestuen paa Egaa Efterskole 
i de 17 Aar, Forstander Pedersen var paa Skolen. Saa 
var der ogsaa alle de andre gode Timer sammen med 
Danmarks Historie og alle de mange andre gode Fag* 
som vi lærte.
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Det var en dejlig Vinter, som vi fra 1921—22 gerne 
vil bringe Egaa Efterskole en hjertelig Tak for. En sær
lig Hilsen og Tak til Lærerkræfterne fra denne Vinter: 
Forstander Pedersen og Fru Pedersen, Frk. Sørensen og 
Lærer Sørensen. Dernæst vil vi inderlig ønske al god 
Fremgang, Held og Lykke over vor gamle Skole, gid den 
trods Krig og Uro i Verden maa hjælpe dansk Ungdom 
til at tage Livets Dyst med frejdigt Mod.

Det glæder os, at Forstander Dybkjær har det største 
Elevantal, Skolen endnu har haft. — Med venlig Hilsen 
til Egaa Efterskole fra Eleverne fra Vinteren 1921—22.

Asta.



Tre Tidsafsnit.

Det var i en for vort Land trang og alvorlig Tid, Ti
den efter Krigen i 1864, at gode og sunde Kræfter 

sattes ind paa at genrejse det, der i vort Folk var slaaet 
i Stykker ved Tabet af Sønderjylland. Højskoler oprette
des og voksede sig store og stærke. Digterne gav os her
lige Salmer og Sange, og Andelsbevægelsen arbejdede sig 
frem paa mange forskellige Omraader til Gavn især vel 
for Landbostanden, men indirekte ogsaa til Gavn for 
hele vort Land.

Det var ogsaa i en vanskelig Efterkrigstid, at Pla
nerne om at oprette en fri Ungdomsskole paa Aarhus- 
egnen blev til. Det var en lykkelig Tanke, Anders Born
holt dér fostrede og sammen med andre af Egnens Mænd 
fik bragt til Udførelse. Det har vist sig i de 20 Aar, Egaa 
Efterskole nu har bestaaet, at dens Oprettelse var beret
tiget. Skolen har hævdet sig smukt og har vokset sig 
stor og stærk, og Egnens Befolkning har vist den Tillid 
ved at sende de unge derhen, en Ungdom, der stadig 
flokkes om Skolen og gerne vedbliver at komme der, naar 
der kaldes paa dem, hvad enten det er til Efteraarsmøde, 
Vinterfest eller Elevmøde. Det er en Skoles store Støtte, 
at Elevflokken stadig søger dertil. Vi, der har haft Til
knytning til Egaa Efterskole gennem hele vor Ungdoms
tid og derfra har nogle af vore bedste Minder, skylder 
de Mænd Tak, der dengang saa det rigtige i at faa op
rettet en Skole, som kunde være den yngste Ungdom en 
Hjælp i Udvikling og Dygtiggørelse.



60

Nu gaar der igen en Storm over Danmark, vel nok 
den haardeste gennem Aarhundreder, men mon ikke saa- 
danne Tider er med til at skabe bedre Forstaaelse og 
Sammenhold mellem Folk. Nok maatte vi opgive hin 
Aprilmorgen, men vi maa tage Kampen op paa den in
dre Front, vi har Opgaver nok at tage fat paa.

Vi har lært at skønne paa, at vi er en Nation, og vi 
har lært, at vi maa vide at hævde os som Nation for at 
vise Verden, at her bor det frie danske Folk. Vi maa og
saa holde vort gamle danske Flag højt i Ære, og vi maa 
paany lære at synge vore gode danske Sange, her har vi 
en uvurderlig Skat, som vi skal holde i Ære. I vore hi
storiske Sange og F'ædrelandssange har Digterne nedlagt 
en Arv, som vi nu maa forvalte, og som vil være med til 
at lyse op og forkorte de mørke Dage.

Bjørnson siger i en af sine Sange:

Sangen forener, idet den fortoner
Mislyd og Tvivl paa sin straalende Gang;
Sangen forener, idet den forsoner 
kamplystne Kræfter i samstemmig Trang . . .

Men efter en Storm bliver det jo altid vindstille, og 
Uvejret, der nu gaar over Verden, faar ogsaa en Ende. 
Det vil saa vise sig, hvor megen Skade der er forvoldt, 
og saa maa alle gode Kræfter enes om at hjælpe. Ogsaa 
her i Danmark maa vi hjælpes ad at udslette de Spor, 
Krigen har sat. Og vi vil saa haabe, at den Efterkrigstid, 
der engang maa komme, ogsaa denne Gang vil skabe 
gode Tanker og Idéer til Gavn for det danske Folk og 
Land og dermed ogsaa for den danske Ungdom.

Hermed de bedste Julehilsener til alle gamle Egaa- 
elever. , _TJes 1 homsen.



Fridtjof Nansen.
»Han var en Mand, 
dermed er alting sagt, 
og intet Steds vil I finde hans Lige.«

I denne for Verden saa tiinge Tid med dens Rædsler, 
Ulykker og frygtelige Skæbner glider Tankerne uvil- 

kaarligt tilbage til en Mand, som paa mange Omraader 
har sat et folkeforsonende Arbejde i Gang for at mildne 
de Virkninger, som den forrige Verdenskrig havde haft 
for de europæiske Folk.

Netop i disse Dage er det 80 Aar siden, Fridtjof Nan
sen fødtes. — I et langt og daadrigt Liv formaaede han 
at udrette et saa gigantisk Arbejde, at det synes uover
kommeligt for almindelige dødelige. Hans Indsats blev 
gjort paa vidt forskellige Omraader; men paa hvert af 
dem øvede han et Storværk. Som Zoolog gjorde han sin 
første store Indsats og skabte sig gennem et fremragende 
dygtigt Arbejde et Navn, der blev omtalt med Ære ved 
alle videnskabelige Institutter i Europa og Amerika. Paa 
Polarforskningens Omraade blev han Banebryderen. Ind
til da havde endnu ingen forceret Grønlands vældige Is
marker; men Nansens dristige og geniale Plan, grundige 
Forberedelse, og frem for alt hans stærke Vilje, bragte 
Forsøget — tværs over Grønlands Sne og Is — til at lyk
kes. Han kendte kun én Vej — fremad. Da Rejsen over 
Grønland skulde tage sin Begyndelse, sendte han sit Skib 
bort — brød alle Broer af — og begav sig med sine 5 
Ledsagere ud paa den farlige Tur, hvor der ikke gaves 
noget »Tilbage«. —
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Det næste Felt, hvor han satte sin store Arbejdskraft 
ind, var Oceangeografien. Flere store Værker, bl. a. »The 
Norwegian Sea«, der udkom i 1909, fortæller os om Nan
sens indgaaende Undersøgelser af Havet. Ovennævnte 
Bog er blevet kaldt »Grundpillen i vor Forstaaelse af 
Havets Økonomi, — af det fysiske Grundlag for Plante- 
og Dyreliv, for Menneskets Udnyttelse af Havets Rig
domme«.

I norsk Politik har Nansen ogsaa øvet en stor Ind
flydelse. I de skæbnesvangre Dage, da Unionsbruddet 
med Sverrig skete, var Nansen den Mand, alle saa hen 
til. Det skyldes ikke mindst ham, at Norge fik sin Selv
stændighed uden Krig. Det var hans Forestillinger hos 
Stormagternes Diplomati, der gjorde, at Norge hurtigt 
blev anerkendt som selvstændig Stat. Det var ham, der 
som Norges Udsending til U. S. A. under Verdenskrigen 
1914—18 sørgede for, at Norge ikke kom til at lide Hun
gersnødens Kvaler ved — trods store Vanskeligheder — 
at sørge for, at der blev givet Udførselstilladelse til Korn 
og andre livsvigtige Fornødenheder til det norske Folk.

Det blev dog i Verdenspolitikken, han kom til at yde 
sin største Indsats. Hans Arbejde med Krigsfangernes 
Hjemsendelse, Hjælpen til det nødstedte Rusland, de store 
Folkeflytninger og ikke mindst hans Arbejde i Folke
forbundet har gjort ham til Efterkrigstidens Samaritan 
og Folkeforsoningens store Apostel og skabt ham et Navn, 
der ikke vil glemmes, saa længe den lidende og for
vildede Menneskehed maa sukke under Krigens Gru og 
Elendighed.

Det vil være uoverkommeligt at gaa i Detailler om 
Nansens Liv og Arbejde, men blot et Udsnit vil til fulde 
vise os en Mand, hvis Liv i Handling, i Vovemodets Aand, 
maa staa som et Ideal for al Ungdom.

Efter Verdenskrigen 1914—18 var Krigsfangeproble
met et af de Problemer, der optog Nationerne stærkest. 
Ved Krigens Slutning befandt mange Millioner Soldater 
sig i Fangelejre — alene paa Østfronten godt og vel 5 
Millioner. Selv om man paa Haagerkonferencen i 1899 
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og 1907 havde vedtaget en international Lov om Behand
ling af Krigsfanger, viste Krigen dog, at pæne Principper 
fra store Konferencer, naar der bliver Brug for dem, ikke 
er meget mere værd end det Papir, de skrives paa. Hvis 
ikke private Institutioner — først og fremmest »Røde 
Kors« — havde grebet ind, vilde Elendigheden have været 
meget større, og mange flere vilde sikkert være omkom
met. — I Tyskland havde Fangerne det noget bedre end 
i Rusland, hvor den største Part af Fangerne blev trans
porteret til Fangelejre i Sibirien og Turkestan — en 
Rejse paa 8—10,000 km. Ofte var Jernbanevognene ved 
Ankomsten til Lejrene fyldt med Lig — ikke uden Grund 
naar man tænker paa, at Transporten kunde vare adskil
lige Maaneder, og at Fangerne var tæt stuvet sammen i 
almindelige Godsvogne, der ofte var meget utætte. Mange 
saarede og syge døde undervejs af Mangel paa Pleje. Til
standene i Lejrene var ofte under al Kritik. »Husene var 
elendige Barakker, daarligt forsynet med Bohave og Mad, 
rigeligt med Lus og Tyfus, Skørbug, Malaria, Kolera, Pest, 
Rheumatisme og Gigt, veneriske Sygdomme og Tuberku
lose. Af 2,3 Millioner Fanger døde mere end en Tredie- 
del, og af Resten blev Titusinder Vrag for Livstid. — Det 
er karakteristisk, hvad en døende Fange sagde til en be
søgende: »Hils min Mor; men sig hende aldrig, i hvilken 
Elendighed jeg dør.« — Forholdene for Fangerne var 
frygtelige. Den svenske Røde Kors-Søster Elsa Bränd
ström, »Sibiriens Engel«, har i sin Bog: »Bland krigs
fångar i Ryssland och Sibirien 1914—19« givet en 
rystende Skildring af de forfærdelige Tilstande, som her
skede blandt Fangerne. Hun skriver bl. a., at den legem
lige Elendighed kunde være frygtelig; men den sjælelige 
var dog langt frygteligere. Der var Lejre, som lignede et 
Galehus. Nogle af Fangerne blev sløve og reagerede ikke 
over for noget — end ikke over for Brev fra Hjemmet. 
Andre blev helt vilde og fik Raserianfald. Særlig i de 
Lejre, hvor der ikke var noget Arbejde for Fangerne, 
blev mange sindssyge. De, der ikke mistede Forstanden, 
mistede Troen paa Menneskeheden.
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Da Krigen sluttede, blev Forholdene endnu værre for 
Krigsfangerne i Rusland. Alt var Kaos. Titusinder af 
Fanger satte Livet til. Da forsøgte de allierede at hjælpe 
paa Nøden! En Kommission blev nedsat; men Resul
tatet blev ikke stort. Man savnede et Samarbejde mellem 
alle de Stater, der var interesseret i Fangernes Hjem
sendelse. — Først i Februar 1920 blev Folkeforbundet 
anmodet om at organisere Hjemsendelsen af Krigsfanger 
fra russisk Omraade. Folkeforbundet var fra første Færd 
klar over, at hverken det selv eller de enkelte Regeringer 
kunde udrette noget ved direkte Forhandlinger. Den ene
ste Udvej var, mente Raadet, at faa en enkelt Mand, som 
alle havde Tillid til, til at overtage dette Arbejde.

Valget faldt paa Nansen. Da han telegrafisk blev 
spurgt, om han vilde paatage sig Arbejdet, svarede han 
Nej. Hvorfor skulde en Professor paatage sig det? Det 
maatte andre bedre kunne klare! Han var selv i Færd 
med sit videnskabelige Arbejde, som alt for længe havde 
ventet paa ham. Men Folkeforbundet mente, at Nansen 
var den Mand, der trængtes til, og man lovede ham, at 
Arbejdet blot skulde vare et Par Maaneder. Han skulde 
blot lave et Overslag over Udgifterne og fremsætte en 
Plan, saa skulde Folkeforbundet nok ordne Resten. Nan
sen sagde stadig Nej, men nu blev Sekretæren i Folke
forbundet, Philip Noel Baker, sendt til Lysager — Nan
sens Hjem — i Norge, for at overtale ham. Det var ikke 
nogen let Opgave for Noel Baker. Han var ikke i Stand 
til at fortælle Nansen, hvor mange Krigsfanger der var, 
eller hvor Fangelejrene fandtes, eller om Sovjetregerin
gen vilde yde nogen Hjælp, eller hvor han skulde faa 
Skibe, Jernbanetog, Klæder, Karantæne- og Desinfektions
stationer. Det var ikke store Oplysninger, Mr. Baker 
kunde give; men han blev imponeret over den Skarphed 
og Grundighed, hvormed Nansen gik løs paa Problemerne. 
Han lærte en Mand at kende, som vidste, at Sejren ligger 
i Forberedelsen.

Nansen paatog sig Opgaven. Vanskelighederne var 
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uhyre. Der var Fanger fra 26 Lande, og i mange af disse 
Lande var Samfundsordenen ophørt.

Nansen tog fat paa Arbejdet. Et Net af Organisationer 
blev spændt ud over de interesserede Lande. Snart var han 
her, snart der. Han var en glimrende Organisator. Han 
havde et skarpt Overblik og var aldrig bange for at tage 
en Beslutning. Han forstod at vælge sine Medhjælpere. 
De beundrede ham og gik gennem Ild og Vand for ham. 
Det vanskeligste Arbejde var næsten at skaffe Penge til 
Transport, Mad, Klæder, Lejre og Medicinalvarer. Hvor 
skulde han faa dem fra? Folkeforbundet havde ingen. De 
Lande, der skulde have Fangerne, heller ikke. Nogle Sta
ter gav ham dog Løfte om Laan; men det var dog de min
dre Stater — deriblandt Norge og Danmark — der ydede 
den første Hjælp. De første Transporter fra Rusland kom 
den 19. Maj. I Nov. kunde Nansen meddele Folkeforbun
det i Genéve, at 150,000 Fanger var sendt hjem.

Den Nød og Elendighed, han blev Vidne til blandt 
Fangerne, gjorde et dybt og uudsletteligt Indtryk paa 
ham. I en Rapport til Folkeforbundsraadet slutter han: 
»Aldrig i mit Liv er jeg kommet i Berøring med en saa 
forfærdelig Sum af Lidelser som dem, jeg er anmodet 
om at søge at lindre. Hvad jeg frem for noget har lært af 
mit Arbejde, det er, at det maa blive en Hovedopgave for 
alle Tider at hindre, at slige Katastrofer gentager sig, som 
uvægerlig maa medføre saa rædselsfulde Lidelser for 
Menneskene«.

I Løbet af 1920—21 blev 447,604 Krigsfanger fra 26 
Lande befriet fra mange Aars Fangenskab i Udlændighed 
og Elendighed og bragt tilbage til deres eget Land. Ar
bejdet varede 18 Maaneder og kostede 410,000 £ foruden 
et større amerikansk Bidrag. Tyskland betalte selv for 
sine 20,000 Mand. Tallet er i sig selv imponerende, men 
Resultatet kan ikke maales i Tal. Noel Baker har udtalt: 
»Der findes ikke det Land paa Europas Fastland, hvor 
ikke Hustruer og Mødre har grædt af Taknemlighed over 
det Arbejde, Nansen gjorde.«

Endnu før Nansen var færdig med sit Arbejde med
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Krigsfangernes Hjemsendelse, paatog han sig en endnu 
større og vanskeligere Opgave. Det var det store Flygt
ningeproblem. Der var Millioner af Flygtninge. Under 
Krigen blev den civile Befolkning drevet bort fra Fron
terne. Den blev evakueret — ofte til fjerne Egne, og da 
Statsgrænserne efter Krigen blev forandret, blev den 
bortflyttede (evakuerede) Befolkning til Flygtninge. Alt 
var Kaos! Folkeforbundet maatte atter henvende sig til 
Nansen for at paakalde hans Hjælp. Han modtog Op
gaven og blev udnævnt til Højkommissær for Folkefor
bundet. Hans Arbejde bestod i at hjælpe Flygtningene 
til at hjælpe sig selv ved at sprede dem ud over Verden 
til de Steder, hvor de kunde finde Arbejde. Det gjaldt 
nu først og fremmest for Nansen at faa Tal paa og en 
Oversigt over alle disse Flygtninge, at finde ud af, hvil
ket Arbejde de kunde paatage sig og endelig at finde ud 
af, hvor man skulde anbringe dem.

Nansen maatte begynde sit Arbejde under uhyre Van
skeligheder og med meget smaa Pengemidler. Hos de in
teresserede Regeringer mødte han ingen Imødekommen
hed. Nansen spørger: »Er Menneskene blevet sløvede. 
Har de hørt om for megen Nød og Elendighed? Før skulde 
der ikke saa stor en Ulykke til: En Brand i en By, et 
lille Jordskælv, en Skare husvilde Mennesker, og alle for 
op og maatte gøre noget for at hjælpe. Fra Tusinder og 
atter Tusinder af hjemløse Flygtninge og lidende og dø
ende Mennesker i forskellige Lande lyder nu Nødraabene. 
Folk hører dem, men bliver helst siddende. Fra Mosel 
Telegram om haarrejsende Jammer, Tusinder af for
drevne Kristne, Kvinder og Børn røvet, voldtaget, uden 
Klæder, prisgivet Sygdom og Vinter og Elendighed, de, 
som er tilbage i Fjeldene, vil dø af Sult. Fra Marokko 
kommer lignende Bud om Tusinder af Flygtninge i umen
neskelig Nød. Fra Lille-Asien hørte vi om mangfoldige 
Tusinder Mænd sendt til det Indre som Fanger, og de 
fleste forsvundet, bukket under; men ingen hefter sig 
videre ved det. Over Europas mange Lande er spredt 
Hundredtusinder af hjemløse Flygtninge: Russere, Ar
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meniere. — Der er saa megen Nød, at den private Offer
vilje ikke strækker til, Regeringerne, særlig de, som var 
med til at styrte i alt Fald mange af disse Mennesker i 
Ulykke, maa give en Haandsrækning. — For os, som 
lever i rolige, borgerlige Forhold, er det vistnok vanske
ligt helt at fatte, hvad Flygtninges Lod virkelig vil sige, 
selv bortset fra de Grusomheder, de har været udsat for. 
Hjemløse, uden Fædreland, uden borgerlige Rettigheder, 
uden Regering til at beskytte dem, kan de naar som helst 
udvises af det Land, de opholder sig i, selv om intet andet 
Land vil modtage dem.«

Hvordan Forholdene var for Flygtningene, kan føl
gende Eksempel give et Billede paa: »I Polen, hvor der 
var alt for mange Flygtninge, blev der udsendt et Dekret 
om, at alle, som var kommet ulovligt over Grænsen og 
ikke var politiske Flygtninge, maatte inden en vis Dag 
forlade Landet. De fleste af disse Flygtninge var rus
siske Jøder, og der var adskillige Tusinder af dem. Til
bage til Rusland kunde de ikke komme, der vilde de 
blive skudt, og til noget andet Land kunde de heller ikke 
komme. De blev drevet over Grænsen til Danzig. Men der 
kunde de ikke være. De blev saa drevet over Grænsen 
igen, og saaledes, siger Nansen, blev de arme Mennesker 
kastet frem og tilbage over Grænsen som en Tennisbold. 
Paa Henstilling fra Nansen paatog europæiske Jøder — 
gennem deres Organisation i Paris — at underholde dem, 
til en Ordning kunde opnaas. De fleste blev samlet i en 
Lejr uden for Danzig, indtil de til Slut kunde komme 
til Amerika.

Trods enorme Vanskeligheder lykkedes det Nansen at 
skaffe flere Millioner Flygtninge Arbejde og Ophold i 
Lande, som var villige til at modtage dem.

En Omstændighed, som gjorde Vanskelighederne 
større for disse statsløse Flygtninge, var, at de ikke havde 
Pas eller Papirer, som Staterne vilde anerkende. Paa For
slag af Nansen vedtog Repræsentanter fra en Række 
Lande at give disse Flygtninge et Identitetscertifikat, som 
kunde bruges som Pas. Dette Pas blev udstedt for Men
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nesker, som Krigen havde drevet fra Hjem og Land. Men
nesker, som ikke længere er Borgere af noget Samfund. 
Passet satte dem i Stand til at flytte fra det Land, de op
holdt sig i, til andre Lande, hvor de kunde finde Arbejde. 
52 Regeringer godkendte efterhaanden dette Pas ■—■ 
Nansen-Pas — og saa stor Tillid nød Nansen, at hans 
Navn alene var nok til at give Flygtningene Indrejsetil
ladelse til de Lande, som vilde modtage dem.

Arbejdet med Flygtningene varede flere Aar, han 
naaede ikke at faa det tilendebragt før sin Død i Maj 
1930; men et Kontor i Genéve, »Nansens internationale 
Kontor for Flygtninge«, med Max Huber som Formand 
førte Arbejdet videre.

I 1924 var dog den største Del af Arbejdet fuldført, 
og hvilket Arbejde var det ikke, der var udført. Millioner 
af Mennesker havde faaet Ophold og Arbejde, Titusinder 
af Hjem oprettet. Mægtige Arealer drænet og opdyrket 
og Nød og Elendighed jaget paa Flugt. Nogle Tal kan for
tælle en lille Smule om dette uhyre Arbejde. Alene fra 
Tyrkiet til Grækenland blev flyttet 1,5 Million Menne
sker, et omtrent lige saa stort Antal fra Grækenland til 
Tyrkiet. Hvad dette vil sige, kan vi danne os et Billede 
af ved at forestille os, at Danmark med sine 3% Mill. 
Indbyggere pludselig skal modtage 1% Mill, og skaffe 
Hjem og Arbejde til dem. — Man forstaar udmærket, 
at Folkeforbundet i varme Ord takkede Nansen for det 
Arbejde, han havde udført i Folkeforbundets Tjeneste. 
»Forsamlingen føler det som sin Pligt at bringe en dybt
følt Tak til Overkommissæren, Dr. Fridtjof Nansen, 
baade for den utrættelige Energi, hvormed han nu i fire 
Aar har ofret sig og arbejdet med at hjælpe Flygtninge 
af alle Nationer, og for de fremragende Egenskaber, han 
har lagt for Dagen under Udførelsen af denne svære Op
gave. — Forsamlingen konstaterer endvidere, at Dr. Nan
sen med meget begrænsede Midler til sin Raadighed har 
reddet fra Nød og Elendighed, ja ofte fra Døden, Hun
dredtusinder af Mennesker, og udtaler sin Taknemlighed 
overfor ham som en Menneskehedens Velgører«.
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Samtidig med Arbejdet for Krigsfanger og Flygtninge 
paatog Nansen sig endnu en Opgave, maaske den svære
ste af dem alle. Denne Gang var det uden om Folkefor
bundet. Det var Røde-Kors’ internationale Komité, der 
indtrængende bad ham om at overtage Ledelsen af 
Hjælpearbejdet mod Hungeren i Rusland. Sultende Mil
lioner i Rusland, landflygtige Millioner uden for Rusland, 
det var et tungt Aag at lægge paa et Par Skuldre; men 
Nansen paatog sig Opgaven, for nu følte han det som 
»min Pligt«.

Nansen var ikke ukendt med den truende Hungers
nød i Rusland. Allerede tidligere var han i et Brev fra 
Digteren Maxim Gorki blevet anmodet om at bringe 
Hjælp til sultende Mennesker. Han skaffede adskillige 
Hundrede Tons Fødemidler til et Omraade i Petrograd 
og sendte i Sommeren 1921 Kaptajn K. Sundbo derover 
for at varetage Fordelingen.

I Aarene 1919 og 1920 havde Høsten i Rusland været 
meget lille, og i 1921 slog den fuldstændig fejl. Dette i 
Forbindelse med Virkningen af 7 Aars Krig saa ud til 
at ville faa katastrofale Følger. 45 Millioner prisgivet 
Døden, hvis der ikke kom Hjælp. — Nansen var klar 
over, at der maatte handles hurtigt. Hvis den frygtede 
russiske Vinter først satte ind, vilde al Hjælp være om
sonst.

Den 12. August sagde Nansen Ja til Henvendelsen fra 
»Røde-Kors«. 3 Dage senere holdt han Konference i Ge
neve med 48 Røde-Kors Afdelinger og Repræsentanter 
for 13 Regeringer. Konferencen udnævnte ham til Høj
kommissær for Hjælpearbejdet i Rusland. Den 27. Au
gust var han i Moskva for at forhandle med de russiske 
Myndigheder og organisere Hjælpearbejdet. En Overens
komst blev opnaaet, og nu kunde der begyndes paa Ar
bejdet med at skaffe Hjælp til de sultende Millioner. — 
For at Hjælpen kunde blive effektiv, skulde Nansen 
bruge Penge — mange Penge. Hvor skulde han faa dem 
fra? Ganske vist ydede mange private store Bidrag, og 
enkelte Stater tilbød Laan; men det forslog ikke. Nansen 



70

var af den Opfattelse, at alle maatte hjælpe, derfor hen
vendte han sig til Folkeforbundet. Den 30. September var 
han i Geneve og talte i Folkeforbundsforsamlingen. Han 
gav en Skildring af Tilstanden i Hungerdistrikterne, hvor 
Millioner af Mennesker sultede. For at raade Bod paa 
Hungersnøden var det nødvendigt at skaffe 4 Millioner 
Tons Korn, og deraf maatte Halvdelen importeres, hvor
til 30 Millioner Pund Sterling var nødvendig. Han op
lyste Forsamlingen om, at det slet ikke var af Mangel 
paa Fødemidler, at Hjælpearbejdet vilde strande. Der var 
Mad nok. Hveden raadnede paa Markerne i U. S. A„ fordi 
den ikke kunde sælges. I Argentina brugtes Majsen som 
Brændsel. Rundt om i Havnebyerne laa Tusinder af Skibe 
ledige, og Tusinder af Mennesker var arbejdsløse; men 
der var noget, som var vanskeligere at finde — Næste
kærlighed. Han sluttede med en indtrængende Appel' til 
Forsamlingen om at bringe Hjælp til de nødstedte, og 
helst en hurtig Hjælp; thi for hver Dag, der gik, vilde 
Muligheden for at hjælpe blive mindre. Det vilde ikke 
vare længe, før Vinteren vilde lukke de bedste Trans
portveje — Floderne og Kanalerne — i Rusland, og Mil
lioner af Mennesker vilde være prisgivet Hungerdøden. 
—■ Da Nansen sluttede sin Appel, hilstes han med stor
mende Bifald af Tilhørerne paa Balkonerne, men Repræ
sentanterne sad kolde og tavse. — Det engelske Blad 
»Manchester Guardian« skrev i sit Referat fra Mødet: 
»Under hele sin Tale syntes Dr. Nansen til Trods for den 
fjendtlige Stemning hos flere Delegerede at beherske 
Forsamlingen, som ingen tidligere har behersket den. 
Han var meget bleg og syntes undertiden at have vanske
ligt ved at beherske sin Bevægelse. — Da han sluttede, 
brød Gallerierne ud i spontant Bifald. Det var en Triumf, 
som blev fejret af den praktiske Mand med Hjertet paa 
rette Sted over Forsamlingens Teoretikere og Nølere!«

Nansen fik ingen Hjælp fra Folkeforbundet, som gan
ske vist med Interesse vilde følge hans Arbejde, men det 
var foreløbig ikke i Stand til at tage Affære, da de Re
geringer, hvis Repræsentanter Forbundet bestod af, ikke 
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anerkendte Sovjetregeringen. — Nu henvendte Nansen 
sig til private med sin Anmodning om Hjælp, og her var 
Villigheden til at yde større end hos Regeringerne, men 
den økonomiske Hjælp, han fik, var ikke tilstrækkelig. 
Kapløbet med den russiske Vinter endte med, at Vand
vejene frøs til, før Hjælpen naaede frem. Fem Millioner 
Mennesker maatte dø Sultens kvalfulde Død.

I Novbr.—Decbr. 1921 var Nansen atter i Rusland. 
Da han kort Tid før Jul kom tilbage, skrev han i et Op- 
raab i den europæiske Presse: »Hungersnøden i Rusland 
er værre, end Ord kan beskrive. Millioner af menneske
lige Væsener lig os selv pines langsomt til Døde af Sult 
og Kulde. Millioner er allerede bukket under, men endnu 
flere vil udryddes, hvis ikke tilstrækkelig Hjælp skaffes 
straks. Det er sent, men endnu er der Tid til at redde 
Millioner.

Efter sin Hjemkomst drog Nansen ud paa en Agita
tionsrejse til Europas og U. S. A.s Storbyer. Han fortalte 
om den forfærdelige Nødssituation for det russiske Folk 
og fremviste en Serie Lysbilleder, som han selv havde 
optaget i Rusland. Det var forfærdelige Ting, Nansen 
havde at meddele. Han fortæller om, hvorledes alle Dyr 
— ogsaa Hunde og Katte — ja, alt levende, er opspist. 
Endog Straataget paa Husene er brugt til Menneskeføde. 
Mænd og Kvinder, som er blevet vanvittige af Sult, gaar 
paa Kirkegaardene og graver Lig op og spiser dem. For
ældre dræber deres Børn for dog at stille den værste Sult. 
Lysbillederne gav et endnu stærkere Indtryk af de for
færdelige Ulykker. Folk græd — andre vendte sig bort.

Propagandarejsen paabegyndtes sidst i Januar 1922. 
Han begyndte med to Møder i Geneve. Derfra over til 
England, hvor han talte i alle de store engelske Byer. 
Fra England til Paris, videre til Haag, Berlin, Stock
holm. I Begyndelsen af Marts er han hjemme i Oslo. 
Saa over til U. S. A., til New York, Chicago og alle de 
store amerikanske Byer. Overalt, hvor han kom frem, 
samledes Tusinder af Mennesker. Mange maatte gaa uden 
at kunne faa Plads. Nu begyndte Pengene at strømme ind 
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til Nansens Hjælpearbejde. Rige og fattige gav deres Bi
drag. Mange gav omtrent alt, hvad de ejede. Bl. a. gav 
den danske Forlagsboghandler Chr. Eriksen hele sin rør
lige Formue. — Selv om Hjælpen kom sent, blev den dog 
af overvældende Betydning. Nansen naaede ved Hjælp 
af de indkomne Bidrag at frelse 15 Millioner Mennesker 
fra Sultedøden — flere end Europas Nationer formaaede 
at dræbe under Krigen fra 1914—18.

Arbejdet med at lindre Hungersnøden i Rusland satte 
sit Præg paa Fridtjof Nansen. Hans Haar blev hvidt og 
hans Ansigt furet. Den Kamp, han maatte kæmpe for at 
skaffe Midler til Underhold af de sultende Mennesker, 
var overmenneskelig anstrengende, den var som en Rejse 
over en Is, der var hundrede Gange værre end Polar
havets — »en afstumpet Menneskeheds isnende Hjerte
kulde«. — Det var uden Tvivl en stor Skuffelse for ham, 
at han om sit store Hjælpearbejde maatte sige: »Dette 
Arbejde blev desværre ikke udført for Folkeforbundet.«

Ingen enkelt Mand har maaske nogen Sinde udført 
et saadant Kæmpearbejde som det, Fridtjof Nansen ud
førte i Aarene 1921—23. Endnu i 7 Aar vedblev han at 
yde Folkeforbundet store Tjenester. Han gav sit Liv fol
det Hjælpearbejde, der blev hans Livs sidste og smuk
keste Indsats.

Den 13. Maj 1930 døde han — slidt op. Dødsbudska
bet kom overraskende for mange. Der var endnu mange 
og store Opgaver, der krævede hans Bistand; men nu 
var han borte — det var næsten ikke til at forstaa. Det 
var et Sorgens Budskab, ikke alene for Norge, men for 
hele Verden, hvis lidende Mennesker havde set hen til 
Nansen som den store Samaritan og Velgører. Et daad- 
rigt Liv var til Ende. Den 17. Maj, Norges Frihedsdag, 
blev han begravet. En Menneskemængde paa mindst 
100,000 havde samlet sig paa Universitetspladsen og de 
tilstødende Gader i Oslo. Kl. 1 lyder et Kanonskud, og 
der indtræder 2 Minutters Stilhed. Saa brydes Stilheden 
af »Ja, vi elsker dette Landet«. Alle synger med. Et tu
sindtalligt Følge følger Norges største Søn, — ja, maaske 
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den største Mand, der har levet i Norden, til hans sidste 
Hvilested.

Nansen vil blive husket. Han var med til at sprede 
Lys i Millioner af fattige Hjem Verden over. Hans Maal 
var ikke blot at hjælpe, men at fjerne Roden til al Elen
digheden, afruste Sindene og bringe Menneskene til at 
tro paa, at ærlig Stræben mod det gode — Næstekærlig
hed og Arbejdsvilje — kan bringe os frem til en ny og 
bedre Tid. Nansen har vist Vejen. Det staar til os, om 
vi vil gaa den.

Egaa Efterskole i Oktober 1941.

Søren Thøgersen.

En Hilsen
til gamle Elever og Egaa-Venner.

En Hilsen her i Aarsskriftet plejer som Regel at 
forme sig som en større eller mindre opbyggende 

eller oplysende Artikel. Men da det er vitterligt for alle, 
at det er Undtagelsen, der bekræfter Regelen, vil jeg i 
Aar tillade mig at danne en saadan.

Mit Arbejde her under de nye Omgivelser kræver 
hele min Tid, og mit Bidrag maa derfor denne Gang 
indskrænke sig til en hjertelig Hilsen og et Ønske om 
en rigtig god Jul og et godt Nytaar for os alle.

Knabstrup, 16. Oktober 1941.
Alfred Nielsen.



Kære Sommerpiger 1934.

Hvor mon I nu efterhaanden alle sammen er henne.
Der er længe imellem, man hører noget til jer, men 

Grunden er vel den, at de fleste af jer er gifte og har 
faaet saa »meget andet at tænke paa«.

Saa tit flyver en af mine Tanker tilbage til den Som
mer paa Egaa, enten ganske umotiveret eller ved, at jeg 
træffer over en af de Sange, som vi sang paa Egaa, og 
saa spørger jeg mig selv: »Hvordan mon hun egentlig 
har det?« I Dag har jeg været ved Damperen og sige Far
vel til Liss Kristensen; hun er jo gift nu og skal for 
Fremtiden bo i København, og jeg skal hilse jer alle fra 
hende. Til Elevmødet var der kun mig fra vort Hold; om 
Søndagen kom dog Anna Møller og Gerda Overgaard en 
lille Tur. Vi var hjemme og se til Gerda Overgaard, som 
jo er blevet Frue paa »Hesselballegaard« ved Hjortshøj. 
Der var dejligt, selvom Anna Møller ikke var helt til
freds med Trappernes Anbringelse, men vi kender hende 
jo, hun er nøjagtig, som hun altid har været. Jeg besøgte 
hende i Harlev og var ogsaa sammen med Anna Marie 
Mikkelsen dér. Vi fik rigtig snakket og leet, og inden 
vi skiltes, sendte vi en Hilsen til Gerda Gamborg Nielsen, 
f. Grøndahl, som jo er Forstanderfrue paa Bornholms 
Højskole.

Til sidst ønsker jeg alle gamle Egaa-Venner en god 
Jul og et godt Nytaar.

Mange Hilsener
Marthe.



Svend Rasmussen.

Elever fra Sommeren 1940 og Vinteren 1940—41 ken- 
I der Svend Rasmussen, der døde efter faa Dages Syg
dom lige efter Nytaar.

Svend Rasmussen blev fæstet til Skolen som Gartner 
og Karl fra April 1940. I den Tid, han færdedes iblandt 
os, kom vi til at sætte stor Pris paa ham. Vi opdagede 
snart, at han havde baade Evne og Vilje til at udføre et 
godt Stykke Arbejde — ikke blot i Køkkenhaven, der 
havde hans egentlige Interesse, men ogsaa ved næsten 
alt andet, som han blev sat til. Dog var det ikke alene 
for denne Dygtighed, vi holdt af ham. Det var ikke mindst 
for hans retlinede Karakter. Vi vidste, at vi altid kunde 
stole paa ham. Naar noget var aftalt med ham, saa blev 
det overholdt, og hvis han fandt det nødvendigt at gøre 
noget, saa gjorde han det uden Hensyn til sig selv, saa 
vi undertiden ligefrem maatte holde igen paa ham. Hans 
Energi fandt ogsaa Udtryk deri, at han gik med til Gym
nastik i Egaa og til Aftenskole i Skjæring, ligesom han 
ogsaa paa anden Maade tænkte paa sin Uddannelse og 
Dygtiggørelse.

Maaske var det denne hans Energi, der tilsidst knæk
kede ham. Han bød tilsyneladende sig selv mere, end han 
kunde taale, da han 2. Nytaarsdag kæmpede sig frem 
paa Cykel gennem Sne og Kulde for at naa tilbage til 
Skolen efter en Ferie. I hvert Fald paadrog han sig ved 
den Lejlighed en alvorlig Lungebetændelse, og da han al
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lerede 2 Gange tidligere havde været angrebet af samme 
Sygdom, stod hans Liv ikke til at redde, skønt han hur
tigst muligt blev indlagt paa Sygehus i Aarhus.

Der er for os Mennesker noget trist og meningsløst 
ved et saadant Dødsfald, naar en ung Mand rives bort 
i sin bedste Alder; og endnu mere uforstaaeligt bliver 
det, naar det som her oven i Købet er en ung Mand, om 
hvem vi maa sige, at han var et godt Eksempel for de 
unge, han færdedes iblandt. Noget bedre kan man jo 
næppe sige om nogen. Men det kan siges om Svend, baade 
om hans Færden her og i hans Hjem, hvor vi véd, at 
han betød meget baade for sine Forældre og for sine 
Søskende.

Derfor bliver Svend ogsaa savnet, og derfor har vi et 
godt Minde om ham, som vi vil bevare i Fremtiden.

Ære være hans Minde!



Generalforsamlingen 1941.

Søndag den 13. Juli afholdtes Elevforeningens aarlige
Generalforsamling. Efter at Forsamlingen havde sun

get »Som en rejselysten Flaade«, bød Formanden Vel
kommen. Til Dirigent valgtes Lærer Alfred Nielsen. For
manden oplæste Forhandlingsbogen, som godkendtes. 
Kassereren fremlagde det reviderede Regnskab, som lige
ledes godkendtes. Derefter foretoges Valg til Bestyrel
sen. Efter Tur afgik Arne Brandstrup, Else Busk Ander
sen og Hanna Dein. Arne Brandstrup genvalgtes; nyvalgt 
blev Kirsten Sørensen, Lisbjerg, og Else Grosen, Egaa. 
Under Eventuelt fremsatte Forstander Dybkjær Forslag 
om, at hvert Elevhold, inden det rejser fra Egaa, vælger 
en Repræsentant, som deltager i Elevforeningens Besty
relsesmøder i et Aar. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Der var ikke flere, der ønskede Ordet, og Dirigenten hæ
vede Generalforsamlingen. M. B.

Elevmødet.

Lørdag den 12. og Søndag den 13. Juli mødtes vi paa 
j Egaa til Elevmøde. Der var ualmindelig mange Del
tagere i Aar, og den rigtige Egaastemning kom straks 

frem.
Efter at vi havde spist den medbragte Aftensmad, 

overværede vi i Gymnastiksalen det af »De danske Ung
domsforeninger« præmierede Skuespil »Paa Børglum 
Kloster«. Det er skrevet af Højskolelærer Riemann, Vraa 
Højskole, og blev udmærket fremført dels af Skolens 
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Elever og dels af Byens Mænd, og saa godt blev der spil
let, at flere bestemt troede, at det var selveste Pastor 
Højmark, man saa paa Scenen, og selv om vi, der sad 
nede i Salen, hvor der var mindst 30 0 i Skyggen, tit øn
skede os op bag Børglums kølige Mure, blev vi dog sid
dende og lønnede Skuespillerne med stort Bifald, da Tæp
pet faldt. Forstander Dybkjær, der indtil dette Øjeblik 
havde været optaget af scenisk Virksomhed, bød nu For
samlingen Velkommen. Efter en Pause dansede vi Folke
danse en Times Tid, og Kl. 24 sluttedes der af med en 
Aftensang.

Søndag Morgen vaagnede vi i straalende Solskin, og 
Kl. 8 sad vi bænkede om Bordene til Morgenkaffe. Kl. 9 
var der Generalforsamling, og derefter gik vi alle ned i 
Egaa Kirke, hvor Pastor Højmark prædikede.

Da vi havde spist til Middag, var vi i den bagende 
Sol ved Stranden et Par Timer, og Kl. 15 samledes vi i 
Gymnastiksalen til offentligt Møde, hvor Formanden for 
Dansk-nordisk Ungdomsforbund, Lærer P. Marcussen, 
talte om det nationale Arbejde i Grænseegnene.

Senere viste Pigerne Gymnastik paa Sønderhøj; det 
var smukt at se de blaa Piger i de kønne Omgivelser. Vi 
spiste derefter til Aften, og Kl. 19,30 samledes vi igen 
i Gymnastiksalen, hvor Ingeborg og Ejnar Pedersen, der 
gjorde os den Glæde igen i Aar at komme til Elevmødet, 
ogsaa var til Stede. Nogle af Sommerpigerne sang og 
dansede, bl. a. en Menuet, for os paa Scenen. Ved Kaffe
bordet læste Forstander Dybkjær Hilsener fra gamle Ele
ver, der ikke kunde være til Stede. Vi sang nogle Sange, 
og til Slut takkede Forstander Dybkjær, fordi der var 
kommet saa mange til Elevmødet. Vi tog saa Afsked med 
Egaa for denne Gang med en Tak til Hr. og Fru Dybkjær 
og hele Skolen og haaber paa at kunne møde igen næste 
Aar til Elevfesten paa Egaa.

Marthe Birkelund.



Forskelligt.
Elevmøde afholdes 11.—12. Juli 1942.

*

Vinterfesten agtes afholdt Søndag den 1. Marts, om 
Forholdene tillader det.

*

Møde for gamle Vallekildeelever Søndag den 6. Sep
tember 1942. Muligvis indbydes der i Tilslutning dertil 
til »To Dage paa Højskole«., hvortil ogsaa gamle Egaa- 
Elever har Adgang. Nærmere Oplysninger gennem Dags
pressen.

*

Nye Egaanaale ä 1,50 Kr. kan faas ved Henvendelse 
til Skolen eller mod Indsendelse af 1,70 Kr. paa Skolens 
Girokonto Nr. 39268.

*

Bidrag til Egaabogen 1942 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 Undervis
ning og Understøttelse kan faas ved Henvendelse til 
Skolen.
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»Egaafondet«.
Hvert Aar ved Elevforeningens Generalforsamling op

læses Egaafondets Regnskab, men der er sikkert mange 
af de yngre Elever, der knap nok ved, hvad Egaafondet 
egentlig er. Derfor vil det maaske være paa sin Plads 
her at give det en lille Omtale. Egaafondet er oprettet 
d. 13. Juli 1930, og dets Love lyder saaledes: »Fondet 
modtager frivillige Gaver fra alle og enhver, som har Raad 
og Lyst.

Fondet bestyres af Elevforeningens Bestyrelse i For
ening med Skolens Forstander.

Dets Midler tænkes udelukkende brugt til Hjælp for 
ubemidlede Drenge og Piger, som gerne vil, men ikke 
har Raad til at komme paa Skolen.«

Nu efter 11 Aars Forløb er Fondets Midler, som det 
ses af Regnskabet, naaet op til 1000 Kr., som er anbragt 
i 5 % Obligationer, og for første Gang er Renterne i Som
mer anvendt til Elevunderstøttelse. Fondet er nu paa Vej 
til det næste Tusinde, og hvis nogen har Lyst at hjælpe 
til, kan Bidrag indsendes til Elevforeningens Girokonto 
Nr. 35297.



Elevforeningens Regnskab 1940—41.
Indtægt:

Overført Kassebeholdning fra 1940 ..................... 594,95 Kr.
Billetsalg ved Elevmødet ......................................... 228,00 -
669 Medlemsbidrag å 2 Kr......................................... 1338,00 -
Solgt 180 Egaanaale .................................................. 260,00 -
Indvundne Rentei- ..................................................... 15,98 -
Porto refunderet fra Medlemmer ......................... 329,50 -

Ialt til Balance . . 2766,43 Kr.

Udgift:
Elevmødet:

Pastor Rydals Foredrag .................... 70,00
Kaffebord ................................................. 114,00
Adgangstegn ............................................. 1,65

---------------- 185,65 Kr.
Egaabogen: 

Trykning og Klicheer........................ 749,89
Konvolutter, Blanketter........................ 73,83

---------------- 823,72 Kr.
Elevunderstøttelser: 

Sommerskolen 1940 .......................... 100,00
Vinterskolen 1940—41 ........................... 230,00
Tilskud til Egaafonden............................. 86,35

----------------416,35 Kr.
Indbydelse til Elevmøde: 

Brevkort ................................................ 27,00
Porto .......................................................... 44,88

---------------------- 71,88 Kr.
Købt 200 Egaanaale ................................................... 255,21 Kr.
Frimærker, Udlagt Porto og Telefongebyr..........  352,20 -
Fødselsdagsgave og Telegram ................................. 22,00 -

Kassebeholdning 5. Juli 1941
Ialt . . 2127,01 Kr.

.................................. 639,42 -
Til Balance . . 2766,43 Kr.

Formue pr. 5. Juli 1941:
Indestaar paa Giro ................................................. 17,75 Kr.

— i Landbosparekassen ......................... 613,85 -
Kontant Kassebeholdning..................................... 7,82 -
Rest Laan................................................................... 650,00 -

Ialt . . 1289,42 Kr.

Formuefremgang . . 44,47 Kr.

Bynksminde, d. 5. Juli 1941.
Jes Thomsen.



82

Regnskabet revideret og fundet rigtigt i Overensstem
melse med Bøger og Bilag. Kassebeholdning til Stede.

p. t. Skæring, d. 7. Juli 1941.

Bent Pedersen. Ove Nielsen.

E^aafondets Regnskab 1940—41. O o
Indtægt:

Overført Formue pr. 13. Juli 1940 ........................ 906,54 Kr.
Renter til 13. Februar 1941 .................................... 10,75 -
Tilskud fra Elevforeningen...................................... 86,35 -

Ialt . . 1003,64 Kr.

Udgift:
Købt Obligation 5 pCt. stor 1000 Kr...................... 996,00 Kr.
Renter af Kupon i 55 Dage ...................................... 7,64 -

Ialt . . 1003,64 Kr.

Bynksminde, d. 13. Februar 1941.
Jes Thomsen.

Regnskabet revideret og fundet rigtigt. Obligationen fore
vist med Kupon.

p. t. Skæring, d. 7. Juli 1941.

Bent Pedersen. Ove Nielsen.



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.
Landmand Peder Høgh, Karlby.
Gaardejer Evald Pedersen, Bendstrup.
Kontorist Arne Brandstrup, Elsted.
Landmand Frede Bak, Rod skov.
Frk. Kirsten Sørensen, Lisbjerg.
Frk. Else Grosen, Egaa.

Suppleant:
Portør Martin Fredslund, Aarhus.
For Elevholdet Sommeren 1941: Frk. Herdis Bomholt

Hansen, Egaa.

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

Hjortshøj
Elevforeningens Postgironummer: 35297.



Elevfortegnelse 1940—41.
Vinterskolen.

Ejnar Nørgaard Andersen, Hadbjerg, Hadsten.
Vagn Brandstrup Andersen, Edslev, Hørning.
Ejnar Bomholt, Lystrup.
Anders Ragn Brøste, Floes, Uggelhuse.
Karl Christensen, Møllersminde, Hylke.
Niels Peter Christiansen, Bøgebjerg, Hørning, Volk Mølle.
Svend Ditlevsen, Bukballe, Hylke.
Leif Ove Frandsen, Sønderby, Skibby.
Leo Kristen Diget Gjøde, Uggelbølle, Mørke.
Peder Hansen, Lisbjerg, Aarhus.
Willy Buch Jacobsen, Lystrup.
Tage Jakobsen, Tinning Mk., Hinnerup.
Knud Tage Jensen, Lisbjerg, Aarhus.
Aage Møller Jensen, Bendstrupgaard, Hjortshøj.
Oluf Jensen, Alrø Møllegaard, Horsens.
Peder Skovgaard Jensen, Foldby Mk., Hinnerup.
Tage Jensen, Bækgaarden, Egaa, Hjortshøj.
Arne B. Johansen, Ravnholt, Gramrode.
Helge Jørgensen, Tunø Kattegat.
Erik Kjær, Vejlby, Risskov.
Bent Jørgen Madsen, Rødbyvej 8, Nakskov.
Rasmus Vagn Madsen, Følle, Rønde.
Kaj Meineche, Søby, Trustrup.
Tage Juul S. Mikkelsen, Mortenskær, Vrinners.
Emil Møller, Sangstrup, Voldby.
Frede Møller, Borum, Mundelstrup.
Niels Tage Jensen Møller, Moskjær Mk., Uggelhuse.
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Arne Hjelmager Nielsen, Hadsten.
Ove Pihlkjær Nielsen, Sofienlund, Hornslet.
Peter Aa. Nielsen, N. Randlev.
P. Aage Nielsen, Søften, Hinnerup.
Rasmus Peter Nielsen, Virring Nedergaard, Skanderborg.
J. Gunnar Nissen, Hadsten.
Niels Holme Ogstrup, Haarup, Hjortshøj.
Børge Bruus Petersen, Egaa, Hjortshøj.
Ejgil Robert Pedersen, Egens, Rønde.
Laurids Richardt Pedersen, Egens, Rønde.
Peter Aage Pedersen, Vinterslev, Hadsten.
Poul Poulsen, Villendrup, Randers.
Arne M. Rasmussen, Virring Nygaard, Skanderborg.
Frode Rasmussen, Hasle, Aarhus.
Hans Rasmussen, Malling.
Jens Aage Rasmussen, Holme, Ebeltoft.
Karl A. Rasmussen, Faarup, Thorsager.
Svend Henning Rasmussen, Aarslev Skovgrd., Brabrand.
Willy Rasmussen, Aarslev Skovgaard, Brabrand.
Karl Bentholm Ritter, Østervang, Kvottrup, Mundelstrup.
Ove Ruggaard, Østervej 22, Hasle, Aarhus.
Thomas Secher Schmidt, Tarskov Mølle, Harlev.
Tage Fredslund Schøler, Thorsager.
Niels Snog, Elev, Lystrup.
Anker Kristian Sørensen, Hylke Prgrd., Hylke.
Hans Hougaard Sørensen, Dyngby, Boulstrup.
Svend Helge Sørensen, Hørning, Volk Mølle.
Arne Thygesen, Boeslum, Ebeltoft.
Frede Kristian Vestergaard, Floes, Uggelhuse.
Egon Mikael Øvlisen, Søby, Hornslet.

Sommerskolen.
Helga Amalie Alstrup, Aldersrovej 4, Aarhus.
Ella Andersen, Knebelgaard, Knebel.
Inge Marie Anker-Møller, Klim.
Ruth Anker-Møller, Klim.
Ellen Margrethe Bak, Rodskov, Løgten.
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Ragnhild Sørensen Balle, Haldum, Hinnerup.
Ellen Kirkegaard Brandt, Mjesing, Skanderborg.
Inger Bruus, »Solbakken«, Nibe.
Lis Brøchner, Langvang, Randers.
Klara Agnete Carstensen, Virring, Lerbjerg.
Inger Bjerregaard Christensen, Assendrup, Daugaard.
Kirsten Edel Dalsgaard, Søften, Hinnerup.
Ellen Margrethe Elgaard, Hjortshøj.
Thyra Eriksen, Søften, Hinnerup.
Edel Granhøj, Kullerup, Lamdrup.
Inger Grosen, Egaa, Hjortshøj.
Anne Marie Hansen, Thorsø St.
Herdis Bomholt Hansen, Egaa, Risskov.
Sonja E. F. Hansen, Boulstrup.
Ingrid Haubak, Sakstrup, Hjørring.
Helga Pedersen Hjulmand, V. Kondrup, Randers.
Gudrun Holm, Segalt, Løgten.
Johanne Holm, Dronningholm, Fjerritslev.
Anna Hougaard, Søften, Hinnerup.
Ingrid G. Iversen, 0. Velling, Randers.
Karen Margr. Iversen, 0. Velling, Randers.
Edith Jensen, Mygind, Randers.
Elly Jensen, Elev, Lystrup.
Henny Jensen, Ny Solbjerg, Aarhus.
Inge Lemmer Jensen, Andi, Mørke.
Maren Jensen, Bjerager, Boulstrup.
Johanne Kristensen, Søften, Hinnerup.
Martha Laursen, Blegind, Hørning.
Marie Madsen, Vinum, Døstrup Sdj.
Bodil Rahbæk Nielsen, Birkeallé 24, Valby.
Edith G. Nielsen, Adslev, Hørning.
Inga Nielsen, Houlbjerggaard, Laurbjerg.
Kaja Nielsen, Skaade, Højbjerg.
Lilly G. Nielsen, Fuglslev Mk., Hyllested.
Metha Nielsen, Solbjerg, Aarhus.
Metha Marie Nielsen, Borup, Randers.
Inger Olsen, Bisgaard, Boulstrup.
Bodil Pedersen, Haarup, Hjortshøj.
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Dora E. Pedersen, Egens, Rønde.
Elisabeth Pedersen, Bredgade, Odder.
Maren Pedersen, Lystrup, Vivild.
Signe E. Pedersen, Birkehøj, Skjød, Hadsten.
Larsine Petersen, Drengstrup, Døstrup Sdj.
Anna K. Bæk Poulsen, Søften, Hinnerup.
Inga Rasmussen, Blegind, Hørning.
Johanne K. Vestergaard Rasmussen, Thorsager.
Lilly Rasmussen, Konditoriet, Aaboulevarden, Aarhus.
Else Riis-Müller, Ry.
Karen Margr. Schøler, Jexen, Stilling.
Kristine Fredslund Schøler, Thorsager.
Kathrine Simonsen, Saksild, Odder.
Kirstine Skovfoged, Hornslet.
Aase Stormholt, Irisvej 14, Rosenvænget, Aarhus.
Anna Kristine Søndergaard, Torrild, Odder.
Anna Birgitta Sørensen, Norring, Hinnerup.
Edith Sørensen, »Solbakken«, Løgten.
Kirsten Jütta Sørensen, GI. Kongevej 33 A 4, Kbhvn. V.
Ruth Sørensen, Trige Østergaard, Aarhus.
Elise Thomsen, Skjoldelev, Hinnerup.
Alice K. J. Weiss, Jyllingevej 4, Vanløse.
Ruth Thane Winther, Bøgeskovgaard, Herskind, Skovby 

Østj.




