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En gammel Kongebøn.
por henved tre Tusinde Aar siden skrev Kong David
en Salme, hvori han nedbeder Guds Velsignelse
over sit Folk. Salmen er efter al Sandsynlighed fra hans
gamle Dage, og det er, som om han ud fra den Erfaring,
som han har gjort som Konge over Israel, i faa Linier
kan sammenfatte alt det, der for ham hører til et Folks
Lykke. De sidste Linier lyder saaledes:

Udfri mig og red mig af de fremmedes Haand,
hvis Mund taler Falskhed, og hvis højre Haand er
Løgnens højre Haand, at vore Sønner maa være som
Planter, der er komne til Frodighed i deres Ungdom;
vore Døtre som Hjørnepiller, der er udhuggede efter
Templets Stil; at vore Forraadskamre maa være
fulde, at de kan frembyde baade den ene og den
anden Slags; at vore Faar kan føde tusinde, ja, ti
Tusinde paa vore Gader; at vore Øksne maa være
kraftige, at der intet Brud og ingen Afgang maa
være, ej heller Klagemaal paa vore Gader. Saligt er
det Folk, som det gaar saaledes; saligt er det Folk,
hvis Gud Herren er.

Det var Kong David, der oprettede et virkeligt Konges
dømme i Israel; men han, der skaffede Israel national
Lykke og Magt, havde i sin Ungdom set Israels haabs
løse Tilstand, da Filistæerne var de faktiske Herrer i
Landet. Han havde oplevet, at et Folk ikke har Mulige
heder for at være rigtig lykkeligt, saa længe det ikke
er helt fri for fremmed Undertrykkelse. Ethvert levende
Folk i Verden kan forstaa, at Kong David maatte bede
Herren bevare Israels Folk fra igen at blive oversvøm^
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met af de fremmede og svigefulde — hvad enten det var
Filistæerne eller andre af Israels Fjender.
Kong David taler dernæst om Landets Ungdom og
frembærer en Bøn om, at Sønnerne maa blive som fro=
dige Planter, velvoksne baade legemligt og aandeligt.
Ja, for Ungdommen er Folkets Fremtid. Slægten maa
ikke svækkes. Den skal være haardfør, frisk og arbejds=
vant og rede til at sætte sine Kræfter ind for Folkets
Sag. Og han glemmer ikke Kvinderne, der skal være
som Hjørnepiller i den store, ædle Tempelbygning, de
Piller, der baade har til Opgave at pryde og at bære.
De unge, Mænd som Kvinder, skal bære Folket ind i
Fremtiden. Derfor maa David bede Herren om en sund
og god Ungdom i Israels Folk. Og vi finder, at en saa=
dan Bøn altid maa fremspringe paa Læberne hos den,
der ønsker sit Folk en lykkelig Fremtid.
Et Folk kan ikke siges at være lykkeligt, hvis det
maa gaa i en stadig Bekymring for det daglige Brød.
Føde og Klæder maa der til. Hvor disse materielle Nød=
vendigheder savnes, kan Folkets Lykke ikke trives. Men
de er ikke blot en Betingelse for lykkelige Forhold; de
kan næsten ogsaa siges at være en Følge af dem: naar
Folket har den Lykke at kunne passe det fredelige dag=
lige Arbejde, kan Forraadskamrene fyldes; da kan Frugt=
barheden trives paa Ageren som blandt Kvæget, og da
behøver ingen at sulte eller lide Nød.
De næste Linier i Davids Salme er lidt uklart overs
leverede, men det synes dog tydeligt, at der er tænkt
paa Samfundstilstanden. Hvor Lykken er fuldt ud til
Stede i et Folk, hersker der Ret og Orden, og ingen
handler mod Loven. Ingen behøver at begaa Indbrud
eller føle sig udstødt af Samfundet og udvandre. Ingen
behøver at føre Klagemaal mod andre. Der hersker nem=
lig Frihed og lige Ret for alle. Og vi føler vist, at Kong
David saa rigtigt, da han nævnede dette som en Betin=
gelse for, at et Folk som Helhed kan blive lykkeligt.
Ja, Kong David har Ret: saligt er det Folk, som det
gaar saaledes. Og han føjer til, ligesom for at forklare,
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hvornaar det kan gaa et Folk saaledes: saligt er det Folk,
hvis Gud er Herren. Folkets Lykke kan kun blive varig
og sand dér, hvor Guds Aand og Folkets Hjerte mødes.
Folkets Lykke kan ikke gives udefra, af andre, men kun
faas ovenfra.
Israels store Konge har bedre end nogen anden for=
maaet at udtrykke, hvad der hører med til Folkelivets
Lykke. Den Salme, hvori han gør det, er blevet kaldet
en Kongebøn om Folkelykke.
Den er fremdraget her som en Hilsen til gamle Ele=
ver og Venner af Egaa Efterskole med vore bedste Øm
sker om en glædelig Jul og et lykkeligt, nyt Aar.

Karin og Tage Dybkjær.

Mennesker og Naturen.
i er skabt til at leve her omgivet af en rig og herlig
Natur. Og det betyder ikke blot, som det gamle
Ord siger, at vi skal dyrke Jorden og gøre os til Herre
over den, det betyder ogsaa, at Naturen, der omgiver os,
kan lære os meget, og vi kan faa megen sjælelig Beri
gelse, hvis vi aabner os for, hvad den har at give.
Det begynder hjemmefra, Hjemstavnens Natur forstaar vi, fordi den i Barneaarene omgiver os, saa vi faar
den kær, og det sidste er nok Betingelsen for, at den faar
Lov at paavirke os og øve sin berigende Indflydelse paa os.
Vi oplever her den levende Gentagelse. Vi, der har op
levet mangt et Foraar, kan undertiden staa stille en Maj
dag og glad undres over, at det Foraar efter Foraar er
lige underfuldt og dejligt, naar Bøgen folder sig ud, og
vi kan nu i Oktober glædes ved Skovens rige Farvespil,
ja, vi kan maaske i disse Aar, hvor der en Tyngde over
saa meget i vort Liv, med større Inderlighed end ellers,
frydes ved, at den danske Natur har vi uhindret, vi kan
færdes i den, leve med den, fordybe os i den saadan, at
den paa sit tavse Sprog kan aabne sine nye Gemmer for
os og dele ud af dens Indhold, mens vi gaar gennem
Skoven eller langs Bakkekanten og ser ud over det frie,
bølgende Hav, der er levende og omskiftelig som vort
eget Sind.
Ja, og dette Indtryk fra Naturens Liv kan taale Gen
tagelse uden at tabe sin Værdi. Derfor kan vi lære der
ude om den nødvendige, levende Gentagelse, der betinger
alle menneskelige Hjerteforhold og giver Trofasthed sin
store Plads for os, kun ved at være trofast tilegnes og

V
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vindes det Udbytte, som Kærligheden mellem Mennesker
er bestemt til at give Menneskelivet og dermed dets rigeste
Glans.
I det, jeg her har nævnt, ligger ogsaa Forstaaelsen af
Barneminders Styrke og Hjælp i Livet tit efter mange
Aar og mange Stormes Forløb.
Vel véd vi, at der er mange Grænser for, hvad Naturen
kan sige os, ligesom for, hvad Mennesket magter ved egne
Kræfter. Det duer ikke at synge: »Lær mig, o Skov, at
visne glad«, det kan Skoven ikke; men det er god Lær
dom at synge: »Lær mig, grønne Lunde« eller »Havets
Bølgehære, lær mig mit Aag at bære«. Og vi véd da ogsaa,
at til Tider har Mennesker sat Naturen i Aandens Sted
i Stedet for at betone, at Naturen netop skal være Aan
dens Tjener, og faar Naturen denne Plads, saa er det, at
den kan sige et Menneske, der gerne vil leve et aandeligt
Liv, saa meget til Berigelse og Fylde i dette Liv. Lad os
tage nogle Eksempler. De kunde hentes hos de gamle
Jøder, hvis Salmer er rige paa Billeder fra Naturen som
den, der stemmer Sindet til Lovsang og Tilbedelse af
Guds Storhed og Vælde, som naar de i Salmen om Bjerg
stigning synger om den Samling om Sandhed og Lys
fra Gud, som en saadan Bjergvandring kan give Anled
ning til at fremkalde, hvor man trænger til Trøst over
Jordens Elendighed.
Men lad mig tage Eksempler paa Rigdommen i Natur
indtryk til os fra vor mere jævne og for os mere sigende
Natur. Vi kan f. Eks. ikke forstaa Udtrykket i Johannes
Aabenbaring, at det skal høre med til Saligheden, at
Havet ikke er mere. Maaske stod Havet for den Tids
Jøder som det skillende og farefulde, som de gruede for.
Maa vi Danske ikke bede om et andet Syn paa Havet,
hvor det, Havet fortæller os, er noget ganske andet, lysere
og skønnere, som vi tænker os ogsaa maa høre med til
Naturen i Salighedens Verden.
Hvad kan da Havet, vi i Danmark ser rundt omkring
titte frem bag Skovene og fra Højene, lære os i et Menne
skeliv i Samklang med Naturlivet. Det giver os Indtryk

9
af noget friskt og salt, noget levende og bølgende, noget
udvidende og frigivende, og ikke sandt, hvad enten vi
tænker paa det ydre eller indre i vor Sjæls Liv, det salte
og det friske er der megen Brug for. Det samme i Ord
og Handling, ja i Hjertets Tanker, er ikke det samme,
naar det kommer tørt og uden Humor, som naar det er
friskt og salt. Og hvor er det ikke fornøjeligt at være
sammen med Mennesker med et bevægeligt og bølgende
Sind baade i Strid og i Fællesskab, og det kan jo slet
ikke maales, hvor nødvendig det, der udvider og frigør
Sindet, er. Det er baade i Lyst og Nød, i Sorg og Glæde
det giver Styrke og Glans, det kan lyse op i det daglige
paa Mark som i Køkken, og det kan give hele vort Liv
en Sundhed og Dybde, der lader det blive til noget og
faar os til at fylde vor Plads.
Og det samme gælder baade Skoven med dens indad
vendte Liv, og det gælder de vide Udsigter, som vi i vort
Sletteland med dets smaa Høje har saa nemt til og derfor
bør tage rigelig Brug og Glæde af.
Og det er saa godt, som det stemmer med vort om
skiftelige Vejr, vi næsten altid har. Udsigten over Land
og Hav skifter med de jagende Skyer og med Vinter og
Sommer, og hvor er ikke Skovens Liv forunderligt rigt
ikke blot i de to Tider, alle kan se det, men Aaret rundt,
Skoven har sin skjulte Herlighed i November som i Marts,
i Maj som i Oktober, hvor den fortæller os mest, naar vi
lever dens Liv med. Ja, det hører med til det gudskabte
Menneskelivs Herlighed, at vi er født ind i al denne Natu
rens rige, mangfoldige Skønhed. Derfor er det intet Un
der, at Grundtvig, der som ingen anden taler om Menne
skelivet som Udtryk for Guds gode Skaberværk, i sin
Sang stadig bringer Billeder fra den danske Naturs Mang
foldighed, og at vi i vor Folke- og Menighedssang ikke
kunde tænke os at undvære alt dette hjemlige og kære.
Men vi skal lægge Mærke til, at naar denne Ejendomme
lighed i Grundtvigs Sang har saa ren og dyb en Klang,
er det, fordi han gennem sit Livs Oplevelser lærte at se
paa Naturen som Aandens Tjener.
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Udfra det samme Synspunkt forstaar vi Paulus’s Ord
om, at ogsaa Skabningen skal blive frigjort fra Forkræn
kelighedens Trældom til Guds Børns Herligheds Frihed.
Ord, der siger os, at Apostelen havde et aabent Øje for
den nøje Forbindelse mellem Menneskelivet og Naturens
Liv. Han kunde fornemme Sukket fra Naturen her under
Forkrænkelighedens Vilkaar, som han kunde mærke Suk
ket i hans eget Hjerte. Men som Paulus kan vi glæde os
til en Salighed, hvor ogsaa Naturen skal omgive os, men
i hele sin frigjorte og glade Varme og Fylde.

Asger Højmark.

Danmark — Norden.
Tale af fhv. Forstander Ejnar Pedersen ved et Efteraarsmøde
i Vendsyssel i September 1942.

aar der er alvorlig Fare paa Færde i et Hjem, søger
Børnene Tilflugt paa Moders Skød, klynger sig i
Skræk dybt ind til hende. Saaledes ogsäa med vort Folk
i Forhold til Moder Danmark efter hin ulykkelige April
morgen 1940, da vi for Alvor mindedes Digter ordene:

N

»O, Danmark, paa Rænker du aldrig dig forstod,
det har du tit betalt med dit reneste Blod.«
Nu, vi satte Stands- og Partivæsen til Vægs, Folket
stillede sig bag Konge og Regering i tro Fylke, Kæmpe
skjalden og Seeren Grundtvigs Syner og Sange fik nyt
Liv. Vi fik Alsangs-Stævner overalt, og vi grebes maaske
især af Ordene:
Syng dig sammen med dit Folk —
gennem det med hele Norden,
og bliv saa siden selv en Tolk
for den Tro, som din er vorden.
Vi søgte dybere ind i Moder Danmarks Historie, og
vi kom til •— saadan helt og virkeligt — at faa en ny
Bekræftelse paa, at

Modersmaal er vort Hjertesprog,
kun løs er al fremmed Tale,
det alene i Mund og Bog
kan vække et Folk af Dvale.
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I Tillid til, at selv Oldtids Røst kan finde Vej til
Nutids Øren, vil vi dvæle ved nogle spredte Træk af vor
Folkestammes Færd gennem Tiderne, Træk af

Danmarks Saga.
Det er almindelig kendt, at vi tilhører et ældgammelt
Folk. Spor af Menneskers Færden her til Lands kan føl
ges saa langt tilbage i Tid som over ca. 10,000 Aar, d. v. s.
til henimod en Tid, da Isen endelig var borte, mens
haardføre Pionerer fra Plante- og Dyreverdenen var be
gyndt at gøre Landet tillokkende for Mennesker, primi
tive Jægere og Fiskere, haardføre Horder med smaa For
dringer til Livet.
Det er her i Vendsyssel, at man har fundet det hidtil
ældste Bevis for Menneskers Tilværelse her i Landet.
Ude ved Vesterhavet, lidt norden for Løkken, ligger
Landsbyen Nørre Lyngby med sin nedlagte Mølle, hvori
der nu serveres Kaffe for alle Munde til skikkelig Betaling, og med sin nedlagte Fortids-Kirkegaard, hvor
Hingsten græsser paa Fædres Grave. Her fandt man 1913
i et Lag fra Landets første Skovtid, Bævreaspperioden,
som bl. a. indeholdt Knogler af Rensdyr, Fjeldryper,
Sneharer og Bæver, en Pilespids af Flint. Den laa i Leret
nedenfor Klinten, og i Nærheden laa et Økseskaft for
arbejdet af Rensdyrtak. Disse Fund fortalte, hvad man
ikke før havde vidst, at der har levet Mennesker i Dan
mark samtidig med Rensdyret. Rensdyret, der trives i
Kuldens Regioner, hvor det i Vintertiden med sine brede
Klove skraber sin sparsomme Føde, Rensdyrlavet, frem
under Sneen. Vi maa tænke os tilbage til Tiden efter
Isens Bortsmeltning, til et Landskab, hvor kun lav Pilekrat, Bævreasp og Mos klædte den magre Sandjord. Saadan omtrent saa det Landskab ud, som de første Ind
byggere kom til
).
*
Disse Menneskers Fortjeneste er, at
de var de første paa Pladsen og konstaterede, at her var
til for Mennesker at leve, og det var ingen ringe Indsats.
*) Jvf. A. Claudi-Hansen: Hvad Stenene fortæller.
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Gaar vi et Par Tusind Aar længere frem i Tiden, fin
der vi paa Forhøjninger i Moser eller Vige, hvor Datidens
Beboere kunde leve i Fred for Storvildtet, Rester af Bo
steder med efterladte Fangstredskaber af Ben eller Sten,
og man faar Agtelse for det primitive Menneskes Haandelag. Det var ikke Fusk, det lavede, og tilmed har det
haft Sans for kunstnerisk Udsmykning, noget der maa
have ligget det i Blodet.
I hvert Fald er det nok Blodets Baand, maaske i For
bindelse med fælles Erhverv og fælles Fare, der oprinde
lig har knyttet Horden eller Stammen sammen. Om nogen
Folke- eller Nationalfølelse kan der selvfølgelig endnu
ikke være Tale. Der skulde gaa flere Tusind Aar endnu,
før vort Folk blev synligt i Historiens Lys. Dette skete
nemlig først i Tiden om ved 500 Aar e. Kr. Fødsel — i
den saakaldte »Folkevandringstid«, da en mægtig Uro
gærede hos mange Folk baade i og udenfor Europa, og
mange Folkestammer brød op fra tidligere Bopladser,
og hvor ofte en hel Egns Befolkning drog paa Vandring,
slog sig gennem andre Lande og Folk, til man endelig
fandt et blivende Sted. Under denne mægtige Folkeflyt
ning, hvor man ofte var paa Rejse og Feltfod Aar efter
Aar, blev der selvfølgelig oplevet noget af hvert. Herom
skabtes der Sagn og Saga, der gik fra Land til Land i
Tidens Løb. Det er den
episke Digtnings Fødselsstund.
Og netop fra samme Tid kastes Historiens første
Straaler op over vort Folk.
I et oldengelsk Digt, Visid, nævnes Danerne, og det
skønnes, at de bor nær Havet, ligesom der nævnes en
Række af deres Kongenavne, bl. a. Skjold. At disse Daner
har øvet en eller anden Daad, som har haaret deres Navn
viden om, synes sikkert, thi Folkenavnet blev i Løbet
af forholdsvis faa Aar kendt i England, Frankrig, Italien
og helt nede i Konstantinopel. Det vidunderlig skønne
Sagn om Kong Skjold stiger op som en første Morgen
dæmring over det unge, danske Folk.
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Faghistorikere vil nemlig vide, at hvor et saadant
Sagn fremstaar, maa der forud hos paagældende Folk
have været en Trang til Samling — maaske under en
fælles Høvding eller Konge. Det er i denne Forbindelse
værd at huske, at Ordet Konge kommer af Ordet Køn
= Æt eller Slægt.
Vi mindes stedse med Glæde Skjold-Sagnet fra vort
Folks Ungdom, naar vi synger Grundtvigs herlige Sang:
I gamle Dage det var engang ....
Sagnet bringer den rigtige Hjemstavnsfølelse. Det
nævner Havet, Skibet og den lille spæde Dreng — fra
det ukendte Land, derfra hvor den fødte Fører og ædle
Folkefører stedse kommer, naar Folket er i Nød, og har
ham behov.
Efter vore Begreber var hine Tiders Folkefølelse vel
nok ret ubevidst. Paa Slagmarken havde man lært, hvad
Sammenhold betød, hvorimod der skulde hengaa endnu
flere Hundrede Aar, før Folket fik lært at bygge Landet
indadtil ved Fredens Daad. Men man fik Kunsten lært.
Dette kendes maaske bedst i Valdemarstiden, da man
rundt om i Danmarks Sogne fik de gamle Trækirker af
løst af solide, smukke Stenkirker, af hvilke ca. 1400
benyttes den Dag i Dag til Gudstjeneste. Megen ny Jord
toges i Brug, ny Gaarde rejstes, Oldtidens Trællevæsen
forsvinder, og over dette Fredens Værk vajer Folkets
Flag, det rød-hvide Korsbanner, et Minde om Korstogs
tidens hellige Begejstring for at redde kristne Hellig
domme fra barbarisk Færd. »Derfor blotter vi vort Ho
ved, hver Gang Flaget gaar til Tops«, og nynner ofte for
os selv:

H j emkærligheden,
bor os i Bryst,
Striden for Freden
kun er vor Lyst ....
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Og vil nogen — Landsmand eller fremmed —- i Ord
eller Gerning vise Ringeagt mod vor Moder Danmarks
Mærke, skal de vide, at de krænker vor Danskhedsfølelse
dybt.

I en Omtale af Folket og Flaget vil det være natur
ligt — særlig i disse Tider — at nævne ogsaa den

Frihed,
som Folket under Moder Danmarks Værn har kunnet
glædes ved i henimod 100 Aar, indtil 9. April 1940.
Maaske vil man bebrejde os, at det er mægtige Spring
i Tid, vi tager, idet vi begyndte med Landets første Be
byggelse og nu staar ved det aller nyeste Kapitel af Dan
marks Saga. Det faar saa være. Naturligvis er den Folkefrihed, som vi kender, af forholdsvis ny Dato. Dog ikke
saa ny, som man almindeligvis tror.
Det har været almindelig hævdet, baade i lærde og
ulærde Skoler, at vor Folkefrihed havde sin Rod i den
store franske Revolution i det 18. Aarhundrede og kom
til Danmark i 1848, og naturligvis er der noget om det.
Og alligevel synes det nu at gaa op for flere, at Friheden
i Norden har dybere Rødder end som saa.
Oldtidens Trællevæsen har ikke været saa omfattende
her som i Syden. Mange af Nordens Sønner har levet
Livet paa eller i nær Tilknytning til Havet, det frie,
friske, det vældige Hav, og det har paa mange Maader
øvet sin Indflydelse paa Nordboens Karakter og gør det
den Dag i Dag. Herude lærte Nordboen ofte for ramme
Alvor at tage sin Gud i Sind og sætte Livet ind for sine
Medmennesker Redning. Det gav Frimandsfølelse.
Med god Grund hedder det derfor i en dansk Sang
fra 1860: Frihed, da Nordens kække Mø; thi Sandheden
turde netop være den, at »Frihedens kække Mø« netop
har sin Hjemstavn i Norden og har haft det lige saa længe
som Nordens Folk. Herfra er hendes Ry gaaet viden om,
baade mod Syd og Vest, ja, helt over til Amerika.
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Allerede før Slutningen af Oldtiden spores det, at
Nordboen har lært i visse Maader at stole paa eller dog
vise Tillid til sine Folkefæller, derfor stævnede man til
Tings, naar vigtige Anliggender skulde drøftes, en Skik,
der først rigtig udvikledes gennem Middelalderen og i
nyere Tid.
Paa Tinge kunde enhver Frimand tage til Orde, og
der er Eksempler paa, at Bonden har talt Stormænd og
Konger imod.
Naar saa den foreliggende Sag var gennemdrøftet, og
Folkets Stilling vist og Kongens med, faldt Afgørelsen,
og Folket bøjede sig for den paa Tinge vedtagne Lov.
Ikke vel fordi Flertallet havde villet det saa, snarere
vel fordi, at selv de misfornøjede havde en umiddelbar
Følelse af, at man ved det afsluttede Tingmøde var naaet
saa langt frem mod, hvad man efter Tidens Forhold
ansaa for Ret og billigt, som det var muligt at naa i
denne Omgang. Og saa var Ordet fremdeles frit, og
muligt kunde næste Tingmøde naa et Skridt længere
frem. Hovedsagen er, at Folket spørges, at Ordet er frit,
at et Flertal kan konstatere, hvor nær eller fjern en Tingmøde-Vedtagelse er fra, hvad man efter Tid og Omstæn
digheder maa anse for Ret og billigt. Thi det er jo, som
der staar i Jydske Lov: Ingen Lov er saa god at følge
som Sandhed.
Just i de demokratisk styrede Riger, hvor Folket er
med at styre og derfor ogsaa har Ansvar for Styrelsen,
er der Brug for den bedste Oplysning og Opdragelse af
Folket. Visse Folk øjner nu en Krise for Demokratiet,
maaske? Vi tror med Hal Koch, at Krisen ikke særlig
er af politisk Art, men angaar selve Folkeopdragelsen.
Ligeledes har man fra en vis Side villet hævde, at Poli
tik slet ikke er et Spørgsmaal om Ret, men om Magt.
Var det sandt, har hele vort Samfundsstyre gennem
Tiderne været forfejlet. Saa har Nationalsocialisterne
Ret, naar de i deres Blade her til Lands bryder Staven
over vore Retsbegreber og vort Demokrati og hævder, at
vi aldeles ikke véd, hvad Retten er, thi den er efter
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deres Mening et biologisk Begreb. Det vil sige, at der,
hvor Kraften og Livsudfoldelsen er, skaber Livet selv
sin ubetingede Ret. Derfor den megen Tale om Livsrum,
Blod og Race. Derfor det kraftige Fodslag bag den stærke
Fører, hvis Vilje er højeste Lov.
Her i Norden er der grundfæstet en ganske anden
Forstaaelse af Livets Ret og Livsrum, og vort Samfunds
liv er i nogen Maade præget af dette: Gør mod andre,
hvad du vil, de skal gøre mod dig selv.

Naar vi i denne Tid fra Børglum Bakke ser ud over
Vendsyssel, blændes Øjet, og vi tænker paa, at vore
Landsmænd aldrig har været tilfredse med Aag over
Nakke og Laas for Mund, som Krigen nu kræver, selv
om vi selvfølgelig alle bøjer os for Kongens Ord om Ro
og værdig Optræden, fordi det er Vejen til at faa vor
Frihed og fulde Selvstændighed tilbage. Altsaa maa vi
endnu en Tid — hvorlænge véd vi ej — nynne Ordene:
Her vil ties, her vil bies.

Men i Ventetiden slipper vi aldrig Haabet om igen
med vor Konge og Regering at blive Herre i vort eget
Hus og om, at angaaende en eventuel Nyordning her
tager et frit Folk selv Beslutning paa Tinge.
Saaledes handler Fædres værdige Sønner i Nord.
Fra hvor Isen kroner Jorden,
til hvor Hveden staar,
strækker sig det stolte Norden
som i tusind Aar.
Bølgebrand i dybe Fjorde,
mørke Klippers Trods,
Oldtids Kraft, der tog til Orde,
Sang af avet Fos,
Tanker høje, Syner store,
det er Norden, det er os.
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Saml dig, saml i et Rige,
find dig selv nu, Nord.
Du har Ret og Pligt at sige
Verden mangt et Ord.
Højt fra Roalds Fjord i Norge
ned til Thyras Vold,
over Byer og Bøndergaarde
Skjalden slaar paa Skjold:
Saml dig, saml dig, Sverrig, Norge,
Danmark, Finland, Isafold.
(Kaj Munk.)

Efterskrift.
Med en venlig Hilsen til alle vore Elever og til deres
Hjem følger en hjertelig Tak for venlig Deltagelse ved
Erlings Død og Jordefærd.
Det gjorde os godt at se gamle Elever i Følget i Vraa
— med den kønne Krans fra Elevforeningen.

Ingeborg og Ejnar Pedersen.
Stavangergade 2, Aarhus, i Oktober 1942.

Svensk ungdomo avo idag,
ldrig har väl ungdomen fått visa vad den förmår som
i dessa dagar, överallt i de krigförande länderna
mönstras ständigt nya ungdomsskaror under fanorna.
De trimmas för att vara redo möta motståndaren. Vi
vet, hur stormakterna systematiskt tränat sin ungdom
för vad de visste skulle komma. Nu prövas halten, och
ungdomen har visat sig klara provet. De prestationer,
som den tvingats utföra, är beundransvärda. Dess okuv
liga tro på att det rätta skall segra och på en bättre fram
tid har burit den segrande armén framåt.
Den svenska ungdomen sedd i detta sammanhang har
kanske inte ännu utåt visat, vad den duger till. Men i
fredliga värv har den ofta vistats utanför hemlandets
gränser. Mest kända är säkert dess prestationer på
idrottsplatserna och som förkunnare av den svenska
gymnastikens värde för kropp och själ. Vi här i Sverige
är glada över vad de våra kan åstadkomma, och resultat
som t. ex. Gunder Häggs sporrar inte minst ungdomen
till nya insatser. Ty den vet, att det behövs intensiv och
målmedveten träning för att komma någon vart. Skaran,
som söker sig till gymnastik- och idrottsplatser, ökas dag
för dag, och om inte alla nå världsformat, är bredden
och återväxten, som termen lyder, lovande. De »stora«
idrottsmännens prestationer eggar till nya kraftansträng
ningar, och resultatet blir, vad vi här i Sverige önskar,

A

trimmas = ekserceres,
halten = Holdigheden.
okuvliga = ukuelige,
sedd = set.
vistats — opholdt sig.

de våra = vore egne.
sporrar = sporer.
någon vart = nogen Vegne,
återväxten = Tilvæksten.
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ett starkt, sunt uppväxande släkte, berett att möta de
svårigheter, som livet ställer. Idrottsmannen blir ofta
ungdomens idol, den, som skall efterliknas.
Idrottsplatsernas ungdom brukar glädja äldre gene
rationer. Några anmärkningar kommer sällan den till
del. Men uttrycket »tacka vet jag vår tids ungdom« existe
rar ännu idag, och det är klart: Även i Sverige finns det
karaktärslös ungdom, som följer minsta motståndets lag
och lätt ger vika för de frestelser, som ett modernt sam
hälle lockar med. Det är, när det gäller den ungdomen,
som orden kafémentalitet, dansbaneelände etc. hör hem
ma. Bland ungdomen är det så, att den bästa delen klarar
sig själv och handlar i tysthet. Den behövei’ inte hjälp.
Men då och då reser sig en kraftig opposition mot den
senare ungdomen. Enskilda och organisationer tar nya
krafttag för att föra in den på de vägar, där den sunda
ungdomen sedan länge vandrar. Företeelsen återljuder i
pressen och sänker kanske den stora ungdomsskarans
anseende. Men man behöver endast komma i kontakt
med svensk ungdom av idag på dess rätta verksamhets
fält, förrän uppfattningen blir en helt annan. Det är en
ungdom, som vet vad den vill, som uträttar något och
bygger för framtiden.
Den svenska ungdomen behövs nu mer än någonsin.
Arbetslöshet är ett okänt begrepp för den, som vill arbeta.
Den manliga ungdomen står i stor utsträckning på vakt
vid landets gränser eller utbildas för försvarsändamål.
De luckor, den lämnar efter sig, måste fyllas. Men även
icke värnpliktiga har en uppgift i försvarets tjänst. Mänga
ynglingar från alla yrken och stånd anmäler sig frivilligt
till hemvärnet. Detta är en försvarsorganisation för
svårigheter = Vanskeligheder.
idol = Idol (Afgudsbillede).
brukar = plejer.
»tacka vet jag vår tids ungdom« =
»nej, maa jeg saa bede om vor
Tids Ungdom« (sml. det danske:
da jeg var Pige —).
lag = Lov.
ger vika = giver efter.
samhälle = Bebyggelse, By.
dansbaneelände = Elendigheden paa
Dansepladserne.
tysthet = Tavshed.

senare — sidstnævnte.
Enskilda = Private.
sedan länge = for længe siden.
återljuder = genlyder.
endast = kun.
utbildas = uddannes.
för försvarsändamål = i Forsvars
hensigt.
luckor = Huller.
lämnar = efterlader.
även = ogsaa.
uppgift = Opgave.
yrken = Haandværk, Fag.
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hemmafronten, helt organiserad på frivillig väg men
sorterande under armén och med regelrätt utbildning i
de grenar, som är erforderliga för hemmaförsvaret. Ut
bildningen och övningarna äger rum helt på fritid, och
det är alltså en självpåtagen uppgift, som ungdomen
anmält sig till.
Även de unga kvinnorna har ställt sina krafter till
förfogande i försvarets tjänst. Lottarörelsen samlar
många. Redan vid 14 års ålder blir man unglotta. Lottorna fyller många uppgifter vid en militärförläggning
särskilt under transporter och tillfälliga uppehåll, då
den bl. a. sköter utspisningen. Vid transporten av de
20,000 finska småttingar, som vistas i Sverige, har oftast
lottorna tagit hand om de små och följt dem till bestäm
melseorterna. Även vid sjukhem för barnen har lottor,
liksom annan kvinnlig ungdom, ställt sig till förfogande
många gånger utan ersättning. En annan kvinnlig upp
gift är att vara luftbevakare. De äldre landsstormsmän,
som ligger vid luftbevakningsstationer, har tidvis helt
kunnat ersättas av kvinnlig ungdom och själva på så
sätt fått återvända till sitt civila yrke, där de oftast varit
oersättliga. Flickorna binder sig för en 6-veckorsperiod
och har under denna tid samma villkor som en manlig
inkallad.
Inom sjukvården har kvinnan sedan gammalt sin
plats, och Röda korset anordnar sjukvårdskur ser och
organiserar ett nät av sjukvårdsstationer för den hän
delse, Sverige blir indraget i en krigisk konflikt. För
avgångsklasser vid flickläroverken i Göteborg har man
t. ex. ordnat med utbildning i barna- och förlossnings
vård, för att de unga skulle kunna räcka en hjälpande
hand vid behov. Kunskapen kan ju i detta fall även
erforderliga = nødvendige.
äger rum — finder Sted.
Även = ogsaa.
förfogande = Raadighed.
Lottarörelsen = Lottabevægelsen.
Redan = allerede.
sköter = passer.
småttingar = Smaabørn.
vistas = opholder sig.
sjukhem = lille Sygehus.

ersättning = Vederlag,
luftbevakare = Luftvagt,
ersättes = erstattes,
oersättliga = uerstattelige.
Flickorna = Pigerne.
veckors- = Ugers-,
sjukvården = Sygeplejen,
flickläroverken = Pigeskolerne,
förlossnings- = Fødsels-.
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komma till användning i fredstid. Blå stjärnan ordnar
på liknande sätt för djurens vård och skötsel. Till båda
dessa organisationer söker sig en talrik ungdom.
Ungdomens försvarsuppgifter är krävande och som
sagt rekryteringen är stor. Men ungdomen har även andra
uppgifter i dagens Sverige. Man vädjar redan till skol
ungdomen att hjälpa till med insamling av gummi och
skrot för industrins räkning. Inkomsterna vid försälj
ningen går till skolornas bibliotek eller kommer på annat
sätt skolan till godo.
Sverige har i stort sett tvingats bli självförsörjande.
Jordbruket har blivit viktigare än någonsin. Inkallelserna
till militärtjänst har gjort, att det är svårt att få till
räcklig arbetskraft. Man har vädjat till ungdomen, och
den har beredvilligt ryckt in. Semester och skolferier har
utnyttjats av dem, som inte helt kunnat ägna sin tid åt
dylikt arbete. Flera organisationer, som scouterna, frisk
sportarna, kvinnlig samhällsberedskap, den sista en ny
företeelse, har ställt sig bakom och anordnat läger, vari
från deltagarna dagligen begett sig till lantbrukarhem,
där de hjälpt till med alla förekommande sysslor. Att
hjälpen varit välkommen, finns inånga bevis på. Många
skolor har också i höst gett eleverna lov några dagar för
potatisplockning, och flera industrier och företag har
låtit sina arbetare under någon dag eller vecka hjälpa
till med skördearbetet. Jordbrukarorganisationer står
självfallet främst, när det gäller upprop om hjälp till
bönderna. Nu pågår folkuppbåd för betkampanjen. Och
att bönen blir hörd, är säkert.
Men det gäller inte bara att ta vara på det som odlas
på jordbrukens åkrar och ängar. Jordbrukarungdomsskötsel = Pasning.
vädjar = appellerer.
skrot = gammelt Metal m. m.
försäljningen = Salget.
sätt = Maade.
Semester = Semester (Ferie).
dylikt = saadant.
scouterna = Spejderne.
frisksportarna = »Frisksporterne«,
d. v. s. unge, som samles for at
øve Friluftssport.
kvinnlig samhällsberedskap = kvin

deligt Samfundsberedskab, jfr.
vort Danske Kvinders Beredskab.
läger = Lejre.
höst = Efteraaret.
lov = Ferie.
potatisplockning = Kartoffeloptag
ning.
skördearbetet = Høstarbejdet.
självfallet = selvfølgelig.
folkuppbåd = Folkeopbud.
betkampanjen = Roekampagnen,
odlas — dyrkes.
åkrar = Agre.
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organisationerna kallar till odlartävlan för att stimulera
till ökad produktion. Man uppmuntrar även kaninaveln,
som lätt kan skötas av ungdomar och tillför landet en
köttillgång, som behövs, då köttransonen är knapp och
kaninköttet får säljas fritt. I sommar har också en bärplockningskampanj satts igång. Svenska pojkar och
flickor tävlar om, vem som plokar mest vilda bär, främst
blir det blåbär och lingon. Ännu har resultatet inte
publicerats, men det är säkert inte små mängder, ett par
tusen liter per person ryktas det om, som på så sätt förs
ut i marknaden.
Den svenska ungdomens insats i dagens Sverige upp
skattas som sig bör. Ungdomen lever i nuet och tvingas
ta aktiv del i tiden. Men framtiden är framförallt ung
domens, och det är för denna den framåtsträvande ung
domen arbetar och studerar. Kunskap är makt. Det gäl
ler att skaffa sig kunskaper. Politiska, ideella och reli
giösa ungdomsorganisationer har alla vind i seglen, och
de samlar ungdomen kring sina program. Läslusten har
ökat enligt rapport från bibliotek och bokhandlare. Stu
diecirklarna stiger i antal, och folkhögskolor och andra
ungdomsskolor är överfulla. Ty inte minst behövs det
ledare, som kan ta initiativet och gå i spetsen, när det
gäller att föra ungdomsskaran mot en, som man hoppas,
ljus framtid. Det har framlagts förslag, att samtliga folk
högskolor borde ha en särskild linje för ledarutbildning.
Den nyinrättade S:t Sigfrids folkhögskola utanför Växjö,
organiserad av Växjö stift, har just satt som sin upp
gift att utbilda ledare. Inträdesåldern är därför 20 år.
Studenten är inte längre en självskriven sådan. Han har
visat sig många gånger stå främmande för den stora ung
domsskarans arbete för en bättre framtid. Vid universi
teten anordnas då och då kurser för bättre kännedom
odlartävlan = Dyrkningskonkurrence.
ungdomar = unge.
pojkar = Drenge.
tävlar = konkurrerer.
lingon = Tyttebær.
uppskattas = vurderes.

enligt = ifølge.
studiecirklarna = Studiekredsene,
hoppas = haaber.
särskild = særlig,
ledarutbildning = Lederuddannelse,
Inträdesåldern = Optagelsesalderen,
kännedom = Kundskab.
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om folkrörelserna, deras problem och arbete. Allt oftare
söker sig dock ungdomsledare för olika föreningar ute
i landet själva till högre utbildningsanstalter. Mången
gång har korrespondensskolan varit vägen till student
examen. Och just dessa har naturligtvis störst möjlig
heter att senare på nytt sätta sig i spetsen för den kun
skapstörstande skara, som vill arbeta och uträtta något
här i livet. Ty att blott kunna följa med allt, som rör
sig i tiden, kräver arbete och åter arbete.
Alla de föreningar och sammanslutningar, som just
vänder sig till ungdomen, arbetar med syftet att ge en
viss stil åt medlemmarna. Flertallet vill skapa en andligt
stark, intellektuellt vaken och kroppsligt sund ungdom.
För samtliga gäller det att bjuda på något reelt som mot
vikt mot alla de förströelser och nöjen, som lockar från
andra håll. En praktisk svårighet yppar sig nästan all
tid, lokalfrågan. I storstäderna finns kanske sådana, men
de saknas nästan helt i mindre samhällen och på lands
bygden. Genom samarbete de olika föreningarna emellan
söker man lösa den frågan. Man har skaffat ett centralt
organ, ungdomsrådet. I Sverige finns det redan ett hun
dratal sådana och flera bildas.
Ungdomsrådet räknar som medlem en eller flera re
presentanter för varje till det ansluten förening. Dess
utom söker rådet kontakt med samhällets samtliga in
stitutioner och personer, som visat intresse för ung
domens sak. Utom medlemmar från ungdomsorganisa
tioner kan rådet bestå av representanter för kyrkoråd,
skolråd, lärarkollegier, barnavårdsnämnder, fattigvårdsstyrelser, nykterhetsnämnder och biblioteksstyrelser.
Dessa senare har dock endast rådgivande funktion. Ung
domsrådet sätter som sin uppgift samarbete mellan de
olika föreningarna inom samma samhälle för att främja
folkrörelserna = Folkebevægelserne,
olika = forskellige.
syftet = Maalet.
ge = give.
förströelser = Adspredelser.
nöjen = Fornøjelser.
svårighet = Vanskelighed.
yppar sig = viser sig.

lokalfrågan = Lokalespørgsmaalet.
ett hundratal = ca. hundrede,
räknar = tæller.
varje = hver.
kyrkoråd : omtr. = Menighedsraad.
nykterhetsnämnder — Af holdsnævn,
främja = fremme.
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gemensamma strävanden. Det vill hos ungdomen skapa
ansvar inför sig själva och samhället som människor och
medborgare, för skolungdomen underlätta övergången
till föreningslivet och på så sätt hjälpa den ta vara på
fritiden, söka förtroendefullt samarbeta med föräldrar,
skolor, sammanslutningar och enskilda personer samt
inte minst viktigt framföra ungdomens rimliga önske
mål till vederbörande myndigheter, när inte rådet självt
mäktar förverkliga dessa. Självfallet skall ungdomsrådet
vara partipolitiskt neutralt och fritt från samvets- och
åsiktstvång.
För ungdomsrådet är som sagt många gånger just
lokalfrågan brännande. Ty utan en sådan är det svårt
för varje förening att komma i kontakt med en större
skara ungdomar. Man arbetar därför på att få i stånd
hemgårdar, dit samtliga föreningar kan förlägga möten,
organisera studiecirklar och hålla diskussioner och före
drag. Men man tänker även ordna kurser i praktiskt
arbete, t. ex. träslöjd, hushåll och sömnad. Ty modern
svensk ungdom vill arbeta och förkovra sig under fri
tiden. Då hemmen i de flesta fall inte har utrymme för
barnens verksamhetslust, då de blir något äldre, och
ledning där saknas, hälsar man med glädje de nya möj
ligheter, som hemgårdarna öppnar. Visst finns det yrkes
skolor med kvällskurser o. dyl., men endast i de större
städerna. Hemgårdarna skall byggas i stad som på lands
bygden. Här skall finnas en stor samlingslokal, där afton
underhållning ordnas, så att ungdomen får sitt nöjesbehov stillat i lämplig miljö. Hemgården skall bli ung
domens högborg i vardag som vid festliga tillfällen. Nu
står man alldeles i början, men det arbetas friskt på
saken, och ungdomen står samfällt bakom dessa nya
gemensamma = fælles,
strävanden = Bestræbelser,
underlätta = lette.
förtroendefullt = fortroligt,
önskemål = Ønsker.
vederbörande = vedkommende,
samvets- = Samvittigheds-.
åsiktstvång = Anskuelsestvang,
hemgårdar = »Forsamlingsgaarde«.
sömnad = Syning, Haandarbejde.
förkovra sig = gøre Fremskridt.

utrymme = Plads.
saknas = savnes.
yrkesskolor = Fagskoler.
o. dyl. = o. lign.
endast = kun.
nöj esbehov = Trang til Fornøjelser,
lämplig = passende.
tillfällen = Lejligheder.
början = Begyndelsen.
samfällt = i Fællesskab.
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projekt. »Ungdomen vill — och kan«, så lyder slagordet,
och det mottot står ofta på reklamaffischen till de ungdomsutställningar, som för närvarande på olika platser
pockar på uppmärksamheten. Ungdomen säger ifrån hur
den arbetar och vad den vill, och visar det med ord,
siffror och fotomontage. Det är ingen ungdom, som ligger
på latsidan, som blickar ned på besökaren från utställningsväggarnas fotografier och illustrationer. — »Kom
med« sägar man till de unga. För de äldre klarnar be
greppen och det går upp för litet var, att ungdomen,
landets framtid, behöver hjälp till självhjälp. Även de
olika generationerna behöver samarbeta — en sak, som
kanske krigsåren hjälpt till att klarlägga. Samarbete har
blivit en naturlig företeelse överallt i dagens Sverige. Vår
samlingsregering är endast ett exempel härpå.
De inkallade militärerna behöver också stöd för att
kunna utnyttja fritiden rätt. För dem, som ofta är långt
från hemmet, blir kaféet, dålig film samt billiga magasin
kanske den enda förströelsen. Vandringsbibliotek och
hopsamlade skänkta böcker försöker hjälpa den läs
hungrige tillrätta. Idrottsövningar tar en del av fritiden.
Över hela landet far underhållningstrupper, som består
av skådespelare och artister, som på så sätt fullgör sin
beredskapstjänst. Dessa uppskattas oerhört, när de slår
upp sitt tält eller scen i en lada eller skogsbacke allt efter
omständigheterna. Även om inte alla förband lyckas
ordna soldatens fritid på bästa sätt, får man komma ihåg,
att för de flesta är beredskapstiden av kortare varaktig
het. Ett är dock säkret: De, som vant sig vid att syssla
med studier på fritid, fortsätter därmed i fält. Dessutom
ställer sig folkbildningskåren, lärare och andra till för
fogande, då de fullgör sin tjänst, för att hjälpa sämre
lottade kamrater till att kunna ordna fritiden på rätt sätt.
reklamaffischen. = Reklameplaka
ten.
pockar på = tiltvinger sig.
latsidan = den dovne Side,
litet var = de fleste.
stöd = Støtte.
förströelse = Adspredelse.
far = rejser.

skådespelare = Skuespillere,
uppskattas = værdsættes,
oerhört = uhørt, utrolig meget,
förband = Sammenslutninger,
Trupper.
folkbildningskåren = Folkeoplys
ningskorpsene.
sämre lottade = daarligt stillede.
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Ungdomen är landets framtid. Inte bara i starten be
höver den en hjälpande hand. Längre fram, när det egna
boet skall skapas, kan de unga räkna stöd hos statsmak
terna. Det finns en särskild bosättningslånefond, där de
unga tu kan låna 1000 kronor utan borgen på en tid av
fem år. Denna hjälp är mycket anlitad, och det har visat
sig, att återbetalningen sköts mycket bra. Då vi här i
landet har klädkort, får de, som skall gifta sig, extra till
delning för utstyrseln, som dock endast räcker till det
nödvändigaste, samt dessutom möjligheter att skaffa
bröllopskläder. Födes barn i äktenskapet utdelas moderskapspenning på 75 kronor till praktiskt taget alla, som
söker sådan. Dessutom kan obemedlade få s. k. mödrahjälp på upp till 300 kronor. Bostäder är svårt att skaffa
just nu, men stiger barnantalet i en familj till tre, kan
man i mån av tillgång få bo för billig hyra i s. k. barnrikehus, ofta byggda i form av radhus, där varje familj
har sin lilla täppa och egen ingång. Det är inte endast
ungdomen, som skall få en god start. Man börjar själv
fallet från början med barnen.
När der klankas på ungdomen, och här närmast
svensk ungdom, kan detta ha fog för sig. Det finns alltid
de, som inte kan inrangera sig i samhället och framför
allt inte vet, vad de vill. Men svensk ungdom har väl
aldrig varit så målmedveten som nu och haft så många
vägar öppna för sig. Nu gäller det endast: Skall ung
domen få lov att gå sin egen väg, arbeta på sin framtid
och kunna sjunga . . . »och den ljusnande framtid är
vår«, som det heter i studentsången. Vi hoppas det, ty
det är den värd. Men framtiden ligger höljd i dunkel inte
endast för svensk ungdom utan för Nordens och världens.
räkna stöd = regne med Støtte.
tu — to.
borgen = Kaution.
mycket anlitad = meget benyttet,
återbetalningen — Tilbagebetalingen,
sköts = passes.
klädkort = Rationeringskort til Tøj.
räcker = slaar til.
bostäder = Boliger.
svårt = vanskelige.
i mån av tillgång = saavidt de kan
skaffes.
hyra = Leje.

radhus = Rækkehus.
täppa = Have.
börjar = begynder.
det klankas på ungdomen = Ung
dommen kritiseres.
fog = god Grund.
inrangera = indordne.
målmedveten = maalbevidst.
ljusnande = lysende.
hoppas = haaber.
höljd = hyllet.
utan = men.
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Bertel Gripenberg har riktat följande strofer till Nordens
ungdom. I dessa talar tiden sitt tunga språk, men riktas
samtidigt en maning til ungdomen, framtidens hopp!
I onda bistra tider,
när allting står på spel,
då gäller det en ungdom,
vars själ är sund och hel.
När ålderns visdom tryter
och mer ej räcker till,
då gäller det en ungdom,
som vågar och som vill!

Stå fast, Du Nordens ungdom,
stå trogen hand i hand,
till värn för Nordens framtid,
för alla Nordens land.
Ty står Du fast och enig,
så är Din makt så stark,
att ingen ofärd skall få fot
på Nordens fria mark.
Så är det Dig, vår ungdom,
vi alla lita på.
Det gäller att i faran
och stormen orädd stå.
Vår framtid och vår lycka
hör Nordens ungdom till,
en stolt och modig ungdom,
som vågar och som vill.

Ingrid Jerdén — Böhn.

riktat = rettet,
hopp = Haab.
vars = hvis.
tryter = slipper op.
vågar = vover.

trogen = trofast,
mark = Jord,
lita = stoler,
orädd = frygtløs.

Alle de Klokker —.
en gamle Ringer havde betjent den samme Kirke
klokke igennem en lille Menneskealder, saa de to
var saa gammelkendte, at de forstod hinandens »Sprog«.
Han var efterhaanden kommet til at synes, at Klokkens
Klang skiftede efter de forskellige Kirkehøjtider: I den
skumringsmørke Adventstid var der noget forjættende
og opmuntrende i Klokkens Kalden: »Nu nærmer din
Konge sig, ja, han er ganske nær!« Og naar det saa be
gyndte at »kime til Julefest«, blev Tonerne saa barnligt
bløde, saa de trængte ind i Hjertet: »Fred kom til Jord,
— Æren er Guds i det høje!« — Men naar den stille,
alvorsfulde Fastetid kom, saa blev Klokken med et helt
»voksen« i Tonen, en dyb Alvor laa i Klangen, det var,
som om den smerteligt forstod, at »nu drager vi af til
Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives i Synderes
Hænder«. Denne gribende Alvor kulminerede Langfre
dag; men Paaskemorgen lød Klokken helt anderledes:
vækkende, fuld af Sejrsjubel: »Vaagn op, du, som sover,
staa op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!« —
Pinsedag forkyndte den det mægtige: -»Bliv Lys!« Og saa
vældede Livslyset ind over Naadestolen, naar Guds Aand
fyldte Kirkehuset med Pinsens Kraft og Glæde! — Men
dejligst var dog en stille, fredfyldt Sommeraften, naar
han stod og ringede Solen ned, og de hellige Bedeslag
tonede ud over Egnen. Naar det første Slag lød, fortalte
det ham om Julen som Gud Faders Kærlighedsfest, Han,
som gav Mennesket det dyreste, Han ejede: sin enbaarne
Søn. Ved det andet Slag mindedes den gamle Paasken
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som Sønnens Fest og ved det tredie Pinsen som Aandens
Fest. Som han stod dér stille og andagtsfuld og drog i
Rebet, forkyndte hans kære Klokke ham Kristendom
mens hele og fulde Evangelium om den hellige Gud, og
en Aften skrev han sine Tanker ned i følgende Digt:
Lyt til Kirkeklokkens Klang, Adventstid er inde!
Ton, du blide Adventssang, kling i Sjæl og Sinde!
»Kongen er hos os til Stede, skænker os Guds Fred og
Glæde!«

Juleklokkers glade Klang toner barnligt-bløde,
Genlyd af Guds Englesang: »Kristus lod sig føde!
Guds er Æren i det Høje! Alle Knæ for ham sig bøje!«
Paaskeklokkens Sejrslyd — vækkende de toner!
Vaagn nu op til Liv og Fryd, hil dig, vor Forsoner!
»Guds er Værket, som blev øvet, Døden Byttet blev
berøvet!«

Pinseklokkers Højtidsbrus skaber Lys i Sjæle!
Aanden fylder Kirkens Hus, her er godt at dvæle!
Frelsesværket fik sin Krone, Salmesang sin Kirketone.

Aftenklokken mild og blid toner over Vange.
Nu har Sjæl sin Andagtstid, Skyggerne bli’r lange.
Klokken taler om Gudsfreden, minder dig om Evigheden.

Christian Nissen,
Borup Præstegaard.
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Hvad er Livet?
Du spørger mig om Livet: »Forklar mig det, min Ven!
Af hvem bli’r det os givet? Hvorfor, hvortil, hvorhen?«
Ja, hver en Slægt har spurgt derom, men sjældent man
til Klarhed kom.
Lad sammen nu os drage til Nordens Heltetid,
da Kæmper drak for Brage og øved sig i Strid.
I Hallen sidder de om Baal og tømmer mangen Mindeskaal.

Af Baalets Varme draget en Fugl nu flyver ind,
den flagrer under Taget — er borte som en Vind!
En Tanke slaar i Kæmpen ned: »Hvor lidt vi dog om
Livet véd!«

»Fra Mørket ind vi kommer, til Dødens Nat vi gaar,
og kort er Livets Sommer, snart svinder vore Aar!
Hvad er vort Maal? •— Vi véd det ej, saa dunkel ligger
Livets Vej!« —
Fra Hallen vi os vender, nu er vi her igen. —
Du tager mine Hænder: »Jeg fik ej Svar, min Ven!«
Jeg prøve skal at svare dig, skønt — dunkel ligger
Livets Vej!

Hvorfra mon kommer Livet? Hvor farer det vel hen?
Fra Gud det os blev givet, han tager det igen.
Hvad skal det hele føre til: det sære Livets Skuespil?
Vi er her for at tjene og lyse op en Tid!
Paa Verdens store Scene vi ser kun Had og Strid!
Slut op i Kristnes Broderlag, som kæmper for det godes
Sag!
Christian Nissen,
Borup Præstegaard.

Et Skoleaar er o«aaet —.
koleaaret 1941—42 har været kendetegnet af stor
Elevtilgang baade Vinter og Sommer. Mange andre
Skoler for de unge, Landbrugsskoler, Højskoler og Efter
skoler, har kunnet melde fuldt Hus, og det samme gæl
der Egaa Efterskole, der har haft flere Elever paa ét Aar
end nogen Sinde tidligere, ialt 153. Skolens hidtidige An
tal Elever har derved passeret et rundt Tal, idet vi i Som
mer havde Elev Nr. 2000, og eftersom der nu har været
20 Aargange paa Efterskolen, maa det vist siges at være
et pænt Resultat: gennemsnitlig 100 Elever pr. Aar.
Naturligvis har det kunnet mærkes, at store Elevhold
giver mere Arbejde, men det er kun glædeligt, at man
har noget at give sig hen i, ikke mindst naar det er et
Arbejde med den opvoksende danske Ungdom. For det
giver noget andet at tænke paa end det, som Verden
ellers er fuld af, og det giver Lejlighed til en stadig Ind
leven i vort Folks Liv i Fortid og Nutid, i dets Sang, dets
Digtning, dets Historie, og Glæden over at kunne være
med til at føre de unge ind til disse Kilder er ikke blevet
mindre i de sidste Aar. Det er noget, som enhver véd
eller maa kunne forstaa.
Indadtil har det svundne Skoleaar derfor været et
lykkeligt Aar, og hvordan det har været udadtil, ja, det
tilkommer det ikke mig at skrive om paa denne Plads,
men hvis den Side af Sagen ogsaa skulde omtales, vilde
det blive som et Billede, hvor Lys og Skygge staar af
tegnet meget skarpt mod hinanden.
Det er især Lyssiden, der her skal dvæles ved.
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Ved Aabningsmødet 3. Novbr. talte jeg bl. a. om, at
det nu netop var 20 Aar siden, at Egaa Efterskole blev
oprettet. Den begyndte 4. Novbr. 1921 med 27 Elever paa
første Hold og har siden under Ejnar Pedersens dygtige
Ledelse og Egnens værdifulde Støtte haft stadig større
Søgning, saa der flere Gange er foretaget Udvidelser. •—
Nogen større Festlighed i Anledning af Jubilæet har vi
ikke holdt; der er jo ikke saa langt til de 25. Vi sam
ledes dog om Aftenen paa selve »Fødselsdagen« i et
hyggeligt Samvær med Ejnar Pedersens, Skolens Besty
relse og andre nære Venner af Skolen for at mindes
Dagen og forskellige Begivenheder i Skolens hidtidige
Historie.
Saa gik Vinterskolen sin Gang. Tiden før Jul er altid
den roligste Periode; Drengene kender ikke rigtig hin
anden endnu, saa de gaar mere stilfærdigt uden om hin
anden, og større Møder eller Fester plejer vi heller ikke
at have de første Par Maaneder. Men det er kun godt;
saa bliver der en god Arbejdstid, hvor Ploven kan sættes
dybt i Jorden og pløje en god Førstefure. Enkelte Af
vekslinger i det daglige Liv var der dog, bl. a. Besøg af
et Par fremmede Foredragsholdere, fhv. Højskolefor
stander Nielsen-Svinning og Kinamissionær Johs. Ras
mussen, og Lærer Kvist har som saa ofte før glædet os

Haven i Sne.
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med en Filmsforevisning. I øvrigt kan det i denne For
bindelse nævnes, at Skolen har faaet foræret et Forevis
ningsapparat til Filmsbaand. Det er ikke blot et udmær
ket Undervisningsmiddel, Skolen dermed er kommet i
Besiddelse af, saa vi har en fast Lysbilledaften hver Uge
med en Serie Billeder fra Danmark eller Danmarks Hi
storie, vore nordiske Nabolande eller andre Emner, men
det er ogsaa en fornøjelig Underholdning, vi samtidig

Der arbejdes i Sløjdsalen.

kan give — ikke mindst naar vi ser de farvelagte Lys
billeder fra Skolelivet Aaret rundt. Der skal derfor her
udtales en hjertelig Tak til de Personer, der direkte eller
indirekte har ydet Hjælp til denne værdifulde Nyanskaf
felse til Skolen.
De første Par Teaterture fandt Sted før Jul. I Aar
har vi paa Jysk Skolescene set følgende fire Skuespil:
Erich Kästner: Tre Mænd i Sneen, W. Shakespeare: Hel
lig Trekongers Aften, Heiberg: Aprilsnarrene, Henning
Kehler: Ullabella. Det er ikke let at finde velegnede Styk
ker til Skolescenen; i Aar synes jeg, at man har været
ret heldig, navnlig Ullabella blev vist fulgt med levende
Interesse fra først til sidst, og hvem der i Stykket havde
Fejlen paa sin Side, herskede der nok heller ingen Tvivl
om.
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For en Skole, der raader over Lokaler, som er vel
egnede til Undervisning og Møder, er det kun glædeligt,
naar den ved at stille dem til Raadighed kan række en
hjælpende Haand til et Arbejde i en god Sags Tjeneste.
Derfor har vi heller aldrig været kede af det, naar Aar
hus Amts Delingsførerforening har bedt om Lov til at
holde Delingsførermøde her paa Efterskolen, og i det
forløbne Skoleaar har vi endda to Gange haft Fornøjel
sen at byde velkommen til saadan et Møde. Som Regel
holdes det, naar Vinterens Gymnastikarbejde allerede er
saa smaat begyndt, altsaa som f. Eks. sidste Aar 29.-30.
November, hvor Fru Anne Marie Børup, Aarhus, og Jens
Dahl, Odder, var Ledere; de fleste af Gymnasterne blev
indkvarteret hos Egnens Beboere. Men nu i dette Efteraar prøvede man at holde Mødet noget tidligere med
Indkvartering paa Skolen, dels vel for ikke at trække for
store Veksler paa Privatfolks Gæstfrihed, dels for lettere
at kunne samles, inden Vejene bliver vanskeligere at
befærde, og for at give Gymnasterne »det lille Skub«,
inden Vinterens Arbejde rigtig begynder. Og man for
trød det vist ikke. Referenten i Ungdom og Idræt, Henrik
Ravn, hævdede i hvert Fald, at »det blev i høj Grad vel
lykket«. Det var ogsaa en stor Flok, der samledes her
19.—20. September, 75 Piger og 45 Karle, og der var
sørget for et Par gode Ledere, Frk. Ester Skriver, Odense,
og Mads Nielsen, Ollerup. Selv om ikke alle skulde over
natte paa Skolen, blev den godt fyldt, og om Dagen gik
Arbejdet med Liv og Lyst. De unge fortjener Paaskønnelse, fordi de møder godt op ved en saadan Lejlighed,
men især synes jeg, at Lederne ved den Slags Møder for
tjener Tak. Uden at de — saavidt jeg da véd — høster
nogen nævneværdig materiel Fordel deraf, rejser de ofte
langt ud og kaster sig ud i et energisk og krævende
Arbejde et Par Dage i Træk, og selv mindre renholdte
Gymnastiksale i Forsamlingshusene, hvor rette vedkom
mende desværre alt for sjældent forstaar Gymnasternes
berettigede Krav om Hensyntagen til gode, sunde Ar
bejdsforhold, skal efter Sigende ikke kunne afskrække
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dem. Heller ikke maa man glemme dem, der paatager
sig det store Arrangement, som er blevet uendelig be
sværligt med Rationeringskort og andre uundgaaelige
Ubehageligheder. Men godt er det, at der findes Folk,
som vil opofre sig i en god Sags Tjeneste. De unge er
dem en meget stor Tak skyldig, hvad de forhaabentlig
ogsaa selv er klar over.
Der var før Jul en Del Sygdom paa Skolen. Faaresygen har hærget Egnen længe; hos os var den navnlig
slem i Novbr.—Decbr., og i Julemaaneden gjorde en Hals
historie den Selskab. Til Gengæld havde vi efter Jul ikke
nogen særlig Sygdom, skønt vi frygtede for Difteritis,
der optraadte paa Egnen og krævede et Offer i Byen.
Det var en gammel Egaa-Elev fra Aargang 1935—36,
Erik Høgh, Hjortshøj. Han tjente nede hos Ejnar Grosen,
hvor han før havde været; det siger noget om, at han
var et dygtigt og stabilt ungt Menneske, naar han kunde
komme i samme Plads igen. Han var kun syg faa Dage
og kom hurtigt paa Sygehus, men bukkede alligevel un
der for Sygdommen og døde 19. Februar.
Tiden efter Jul stod i den haarde Vinters Tegn. Hvad
var de tidligere saakaldte haarde Vintre mod denne! Og
saa naaede vi endda ikke her paa Stedet saa langt ned
som andre Steder; Rekorden blev »kun« -=- 23° C., der af
læstes paa Skolens Termometer 25.—26. Januar. Men det
var ogsaa tilstrækkeligt, syntes vi. Heldigvis var det mil
dere i Vejret, da vi 7. Februar saa os nødsaget til at fore
tage en Reparation paa Varmekedlen i Hovedbygningen,
ja, det kunde endda ikke ordnes ved en Reparation; der
maatte en ny Kedel til, saa Varmen svigtede i 5 Dage i
Stedet for 1%. Vi rottede os sammen i Spisestuen, hvor
der steg Varme op fra Køkkenet, og arbejdede ellers for
trinsvis i Sløjdsal og Gymnastiksal, hvor man kunde ar
bejde sig til Varmen. Det var ganske vist en ubehagelig
Omgang; men det lærte os blot at skønne paa, at vi ellers
ikke behøver at gaa og fryse i Stuerne. Vi fik en lille
Fornemmelse af, hvor strengt det maa være for dem, der
ikke kan faa deres Hjem varmet op. Og nu havde vi i
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hvert Fald opnaaet den Fordel, at vi havde faaet en Kedel,
der var velegnet til Tørv, og dem havde vi lykkeligvis
faaet rigelig af. De slap ikke op, selv om Vinteren blev
ved. Med Kulde, med Sne og med Isslag! Det sidste var
det værste — og værre end nogensinde. Isslaget gik over
til Snefygning og stærk Frost, saa det ved Foraarsjævndøgn frøs 10 Grader. Telefonen var afbrudt og Elektrici
teten forsvundet, hvorved ogsaa Byens Vandværk, der
ellers havde klaret Frostperioden upaaklageligt, ophørte
at fungere. Men Vand maatte vi have. Drengene maatte
skiftes til at træde i »Samfundstjenesten« og hente Vand
nede i Byen. Og dog saa det snart katastrofalt ud, for
efterhaanden tømtes næsten alle Brønde for Vand. Der
var vist kun een eneste tilbage, da vi omsider efter otte
Dages Forløb igen fik Vand og Lys. Da var der kun 4
Dage tilbage af Vinterskolen. Det syntes aldrig at kunne
blive Foraar. Der var vist endogsaa Folk, der troede, at
vi ikke fik Sommer. I hvert Fald blev min Annonce om
Sommerskolen lavet om, saa vi averterede om Vinter
skole Maj—Aug.! Jeg fandt det dog rigtigst at fastholde
Haabet om lidt normalere Vejrforhold.
Skolearbejdet tog ingen Skade af den unormale Vin
ter. Derimod gik vi i stor Spænding, naar vi nærmede
os en Festdag. Hvem skulde nu ogsaa have troet, at der

Sneploven rydder Vejen for Forældrene.
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kunde møde nogen til Forældrebesøget, naar Mejlby-Bilen
sad fast Syd for Mejlby, og Rønde Rutebilstation oplyste,
at de fleste Rutebiler maatte indstille Driften. Men Stræk
ningen Aarhus—Egaa kunde holdes aaben, og Vejen fra
Skolen ned til Hovedlandevejen blev ryddet af den lokale
Sneplov, saa en hel Rutebil fuld kunde køre direkte fra
Aarhus til Skolen. Et Par lejede Biler, som kørte ind ad
den forkerte Vej, sad derimod fast, saa Passagererne

»Familietvist«.

maatte trave det sidste Stykke Vej over Markerne. Andre
kom i Slæde, og vi havde virkelig næsten normal Tilslut
ning med ca. 125 Gæster. Vi tillader os at tage det som
Bevis paa, at ikke blot vi paa Skolen, men ogsaa For
ældrene synes, at disse Forældrebesøg hører til de bedste
Dage, en Skole kan opleve.
Otte Dage senere var Vejret mere skikkeligt. Det var
endogsaa Tøvejr Søndag den 1. Marts, da vi skulde have
Vintermøde; endelig var Sneen blevet bundet, mente vi,
og hen ad Dagen blev det klart Vejr. Derfor kom der
mange for at høre de to Talere, Lektor Troels Fink og
Biskop Skat-Hoffmeyer, og om Aftenen var der over 150
gamle Elever til Vinterfesten, der fik det traditionelle
Forløb. Hostrups »Familietvist« gjorde stor Lykke.
Det var heldigt, at vi ikke havde udsat Festen, til
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Vinteren var forbi; nu kunde den fortsætte, som den
vilde, uden at genere os. Selv om det snart var livsfarligt
at gaa under Træerne, kunde vi ikke holde os hjemme,
da vi allesammen blev inviteret ned til Peter Brandstrups,
og der var næsten Julestemning, da det strejkende elek
triske Lys maatte erstattes af Stearinlys.
Paa Grund af den tidlige Paaske viste der sig ved en
Afstemning at være Flertal for Afslutning allerede 28.
Marts. Det havde vi strengt taget heller ikke noget imod,
da vi saa lettere kunde naa at blive færdig med For
beredelserne til den Rejse til Sverige, som vi havde faaet
Lov til at foretage, og som jeg senere skal fortælle lidt om.
I April blev der foretaget forskellige Reparationer og
Forbedringer. BI. a. blev der sat Krydsfinér op i den store
Skoleentré, paa et Par Lærerværelser og et Par Elev
værelser, der ligeledes forsynedes med fast Skab. Paa
alle Værelser over Gymnastiksalen indsattes der faste
Køjesenge for at faa mere Gulvplads, og naar nu de sidste
fem af disse Elevværelser ogsaa bliver forsynet med

Krydsfinér og Skab, kan det vist med Rette siges at være
gode Elevværelser.
Sommerskolen havde været fyldt helt fra Februar
Maaned. For en Gangs Skyld gik vi med til ogsaa at
indrette »Svalereden« til Elevværelse, og da forholdsvis
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mange skulde bo hjemme, kunde vi naa op paa Skolens
hidtil største Elevtal, der vist heller ikke kan overgaas
foreløbig, da Skolens øvrige Rammer derved vilde spræn
ges. For »Svaleungerne« var det heldigt, at det ikke blev
saa solrig en Sommer som sidste Aar, for saa vilde det
have været varmt at bo dér; men ellers savnede vi i høj
Grad ordentligt Badevejr, ja, mon der før har været en
Sommer, hvor Pigerne fra Efterskolen har været saa

Vi skal til Testrup.

sjældne Gæster ved Stranden som i Fjor? Jeg tror det
ikke. Paa en Maade var Vejret lige saa unormalt for os
i Sommer som i Vinter. Det er næsten blevet saa ekstra
ordinære Vejrforhold, at det ikke bør udlægges som Tegn
paa Mangel paa interessant Samtalestof, naar man giver
sig til at snakke om Vejret.
Det er ikke langt fra, at Begivenhederne uden for
det egentlige Skoleliv kan ses under Vejrets Synsvinkel,
for ofte artede det sig ved disse Lejligheder paa en sær
lig Maade.
Aabningsmødet 3. Maj fandt Sted i stærkt Blæsevejr,
saa de Piger, der kom cyklende, saa noget forblæste ud.
Kongens 30 Aars Regeringsjubilæum fejrede vi med en
Udflugt til forskellige Seværdigheder i Aarhus: Natur
historisk Museum, Den gamle By og Domkirken, og den
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Dag havde vi straalende Solskin. Grundlovsdag var vi,
Traditionen tro, paa Todbjerg Bavnehøj; deroppe kunde
vi rigtig mærke den kraftige Blæst, som da gik over
Landet og sled i Flagene. To Dage senere skulde vi hen
til det store Møde paa Testrup Højskole, som blev arran
geret af Aarhusegnens Ungdoms- og Foredragskreds og
Dansk Ungdomssamvirke. Der var Foredrag af Magister
Jens Rosenkjær og Komponisten Oluf Ring, og om Afte
nen underholdt kgl. Skuespiller Albert Luther os med
Sang og Oplæsning. Paa Vejen derhen blev vi overrasket
af en Tordenbyge, der fik os til at søge Ly i Tranbjerg
Kro. Ellers skikkede Vejret sig godt nok. Sankt Hans
Aften mindes vi som den bedste Aften hele Sommeren;
saa lunt og dejligt var der ved Stranden, da vi sluttede
Aftenen dernede sammen med vore Gæster fra Aarhus
Højskoleforening. Lige saa heldige med Vejret var vi den
Aften, da vi var paa et fornøjeligt Besøg hos Jes Thom
sens paa »Bynksminde«.
Sommerens Forældrebesøgs-Søndag gav os næsten det
bedste Vejr, vi oplevede hele Sommeren igennem; det
var stille og varmt, saa man søgte fra Kaffebordene i
Haven hen i Træernes Skygge, og Pigerne havde en varm
Omgang med Gymnastikken paa Boldpladsen. Vi havde
endnu en Gang Lejlighed til at glæde os over, at For
ældrene tilsyneladende kan overvinde alle Vanskelig
heder, naar der kaldes til Forældrebesøg. Trods de ind
skrænkede Trafikmuligheder var Tilslutningen ikke rin
gere end ellers. Selv fra Tunø og Samsø gjorde man Rej
sen hertil, skønt Kalundborgdamperen havde indstillet
Sejladsen og Talen om Minefare havde vist sig ikke at
være overdrevet.
Ogsaa Elevmødet havde normal Tilslutning. Og de
gamle Elever maatte endda ikke blot overvinde Trafik
vanskelighederne, men ogsaa de ublide Vejrguder. Næppe
havde vi begyndt at gøre Haven fin over Middag, før
Regnen øsede ned, og det blev ubarmhjertigt ved, saa
vi ikke turde vente at se ret mange Lørdag Aften. Men
de kom alligevel — mer eller mindre gennemblødte,
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»Sparekassebogenes Personer.

baade fra Vendsyssel, Øerne og Sønderjylland. Enkelte
maatte skifte Tøj, men Humøret havde ingen Skade taget.
Der var lige saa mange som ellers til den brogede Aften,
hvor »Sparekassebogen« af Nis Geertsen var Hovednum
meret paa Programmet. Enkelte kom for sent, fordi de
var blevet sinket paa Vejen af Luftalarm i Aarhus. Søn
dagen var ogsaa vaad, saa vaad, at man ikke engang følte
sig fristet til at gaa til Stranden for at faa en Dukkert.
Adskillige foretrak i Stedet at more sig lidt i Gymnastik
salen, inden Pastor Fredshind Andersen holdt Foredrag.
Desværre maatte Gymnastikopvisningen foregaa inden
dørs, men mon der er ret meget, der kan ødelægge et
Elevmøde? Konstaterer vi ikke næsten altid, at »det var
vel nok vellykket«?
En Uges Tid senere var det vores Tur til at vise, at
vi ikke var bange for Regnvejr. Aarhus Amts Gymnastik
forening havde indbudt os til det store Gymnastik- og
Ungdomsstævne paa Aarhus Stadion, der skulde indledes
Lørdag Aften bl. a. med det store Friluftsskuespil af Just
Thorning: »En Konge kom«. Værre øsende, pjaskende
Regnvejr end den Lørdag Aften kan jeg vanskeligt tænke
mig! Vi cyklede ind til Stadion alligevel; vi blev lidt
vaade, men det var da værre for dem, der kom langvejs
fra, og allerværst var det for Skuespillet. Det maatte nu
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Paa Stadion.

opføres inde i Tennishallen, hvor det desværre slet ikke
kom til sin Ret. Vi fik blot Indtryk af, at det vilde have
taget sig storartet ud, hvis det kunde være spillet ude.
Til Gengæld havde vi saa om Søndagen det fineste Vejr,
man kunde ønske sig. Opvisningerne Dagen igennem
foregik i stille, lunt Sommervejr paa det smukke Stadion.
Det var altsaa ikke Vejrets Skyld, at der ikke var fuldt
af Tilskuere. Der er ganske vist god Plads paa et Stadion,
men man kan ikke lade være med at undre sig over, hvor-

Fra Indmarchen.
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for et Gymnastikstævne ikke kan samle flere Tilskuere.
Er det Byen, der er for stor, eller er Interessen for lille?
De, der har Ulejligheden med at tilrettelægge er saa stort
Stævne, fortjente større Paaskønnelse, end Tilskuerantal
let vidnede om. Men de skal vide, at vi herfra og vist og
saa alle de mange andre aktive Gymnaster var særdeles
glade for at have været med til Stævnet.
Tidspunktet for den store Cykeltur rundt om Kalø
Vig kunde vi selv bestemme, og derfor bestemte vi os
for den engang, da Vejrguderne syntes at have slaaet sig
til Ro med, at nu skulde det være godt Vejr en Tid. Det
var ogsaa dejligt Solskin, da vi startede Torsdag Morgen
den 20. August, og det holdt sig, baade da vi var ved
Kalø Slotsruin, Knebel Runddysse, Fuglsølejren, Trehøje,
Ryes Skanser og Skødshoved. I Fuglsølejren skyllede vi
Støvet af Halsen med en stor Portion Koldskaal, og ved
Skødshoved skyllede vi Støvet af Kroppen ved et Strand
bad, lige inden vi skulde om Bord i »Mira«, der skulde
føre os over til Aarhus. Men da vaagnede Vejrguderne,
og Tor kørte over Himlen med sine Bukke, da vi sejlede
over Vigen med vore Cykler. Og saa regnede det saa
stærkt, at Kaptajnen i nogen Tid maatte sejle efter Kom
pas paa denne korte Rute. Men Kompasset blev rund
tosset af al den Lynen og Torden og kunde ikke huske,
hvor Nord var henne ad. Vi drog et Lettelsens Suk, da
det blev muligt at skimte Byen bag Bygen. Paa Cykelstien
ved Risskov fristedes vi til at tro, at vi endnu var ude
at sejle, men Regnen var hørt op, saa vi naaede velbe
holdne og tørre hjem til Skolen.
Saa var der ikke lang Tid tilbage af Sommerskolen,
kun godt otte Dage. Der er ikke noget at sige til, at
Mødrene var i Flertal ved Afslutningen Lørdag den 29.
August. Det var Høstvejr, og forstaaeligt nok var det kun
faa Mænd, der kunde tage hjemmefra; de fandt det mere
nødvendigt at faa Kornet i Hus end at faa Datteren hen
tet hjem, naar hun desuden kunde komme selv, eller
Moderen kunde hente hende. Strengt taget interesserer
Udstillingen af Haandgerning, Vævning, Pergamentar-
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bejde m. m. nok ogsaa niere Kvinder end Mænd. Blandt
de faa Mænd bør i øvrigt nævnes en enkelt, Forstander
J. P. Skriver, Glamsbjerg, der var her for at føre Tilsyn
med Skolen paa Statskonsulentens Vegne.
Næppe havde vi sluttet Sommerskolen, før vi for Al
vor maatte tænke paa den kommende Tids Møder: 2 Dage
paa Højskole, Efteraarsmøde og Delingsførermøde. Det
første fortælles der om andetsteds, det sidste er allerede
omtalt. Ved Efteraarsmødet talte Højskolelærerinde Frk.
Frost, Vallekilde, og Seminarieforstander Jens Futtrup,
Jelling; om Aftenen læste Forstander Demuth og Frue
Johan Bojers Skuespil »Marie Walewska«.

I Lærerkredsen har der været nogle Forandringer.
Det er uundgaaeligt, hvor der veksles med Drenge- og
Pigehold. Paa Grund af de store Elevtal har vi som ekstra
Hjælp haft Lærer C. C. Johansen i Vinter og Lærerinde
Ellen Larsen i Sommer. Lærer Thøgersen, der har hjulpet
os siden Novbr. 1940, har nu søgt over i Kommuneskole
arbejde, bl. a. for snarere at kunne gifte sig; han blev
ved Juletid forlovet med Gudrun Pedersen, som en Del
gamle Egaaelever kender fra den Tid, hun var her i Egaa,
dels paa Efterskolen og dels hos Bornholts. Det er van
skeligt at holde fast paa Lærerinderne fra Sommer til
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Sommer, da de om Vinteren maa søge andet Arbejde.
Hidtil var det lykkedes os at faa Sigrid Jørgensen til at
komme igen, men nu ser det desværre ud til at være
Slut. Hun har fra November faaet Helaarsplads paa Sal
ling Ungdomsskole. Vi vil savne hende meget, men vi
glæder os over, at hun har hjulpet os de 4 forløbne Somre
og skaffet Skolen et godt Ry paa Gymnastikkens og
Haandgerningens Omraade, og vi trøster os med, at hun
ikke forlader det Arbejde med dansk Ungdom, som hun
passer saa godt til. Gerda Marstrand har faaet Plads paa
Askov Forsøgsstation og har ogsaa af andre Grunde vist
nok opgivet at vende tilbage til Skolearbejde. Lærer
Dethlefsen, vor nye Sløjdlærer, blev som saa mange andre
unge Lærere glad for sit Arbejde og havde tænkt sig at
fortsætte i det, men saa blev Lysten til et videregaaende
Studium ham for stærk i Løbet af Sommeren. Han er
nu fast Vikar ved Aarhus Skolevæsen og haaber sam
tidig at kunne læse ved Aarhus Universitet. Det er en
hver Skoles Lod af og til at skulle skilles ved Hjælpere,
der har været ved Skolen i kortere eller længere Tid. Vi
siger dem hver især Tak for det gode Arbejde, de har
øvet paa Skolen.

Jeg vil gerne benytte Lejligheden til at takke en
ukendt Person, som under Mærket »192S/ae« engang i Vin
ter sendte os Rationeringsmærker til 15 kg Gryn. Ogsaa
fra anden Side er vi blevet hjulpet, og Takken gælder
ogsaa dem. Det er os en virkelig værdifuld Hjælp, for
det er ganske umuligt at klare Drengenes Appetit en
Vinter igennem, hvis vi skulde nøjes med de tilmaalte
Gennemsnitsrationer. Det er der andre end os, der har
erfaret. Jeg har netop i »Kristeligt Dagblad« læst en Ar
tikel af Forstander J. K. Jensen, Haslev Landbrugs
skole, som slaar til Lyd for en rigeligere Gryntildeling
til dem, der kan bruge den. »Der er jo adskillige Kost
skoler,«. skriver han, »og andre lignende Bespisnings
steder, som ikke har Landbrug, der under de nuværende
Forhold har Valg imellem at sulte eller snyde eller tigge
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sig Fødevarer til, fordi de Fødemidler, der ikke er ra
tionerede, og som kunde betyde noget (Kød, Mælk og
Kartofler), næsten ikke ei- til at skaffe.« Desværre hører
vi netop til de Skoler, der ikke har Landbrug, men for
færdelig gerne vilde have det, om det var til at faa. Men
vi er dog ikke saa slemt stillet, som Forstander J. K.
Jensen synes at mene; vi hverken sulter eller snyder,
og tigger vi, saa er det i hvert Fald kun Rationerings
mærker; men i den Henseende lægger vi heller ikke Skjul
paa, at vi om Vinteren med Tak tager imod, hvad gode
Venner af Skolen kan undvære uden selv at komme i
Vanskeligheder.

I det forløbne Skoleaar er de nye Skolelove endelig
kommet. Det er en stor Gave, der dermed fremlægges for
den danske Ungdom. Hvis den vil tage imod den og ud
nytte den, kan den ikke klage over, at den ikke har Mu
ligheder for at dygtiggøre sig. Naar Lovene efterhaanden
bliver ført ud i Livet, skulde man synes, at ingen ung
Mand eller Kvinde længere vil kunne undgaa at høre den
Kalden, som lyder gennem de forskellige Skoleformer,
som Lovene omfatter. Fremtiden maa vise, om 1942 i
Ungdomsskolernes Historie vil komme til at staa som
Begyndelsen til en ny, frugtbar Periode. Foreløbig glæ
der vi os over, at vi her i Danmark, medens de fleste
andre Stater i Verden er optaget af at lave Krigsmateriel
og føre Krig, kan gennemføre saa betydningsfulde Love
for den opvoksende Ungdom. For Efterskoleelever vil
den nye Lov faa til Følge, at der kan opnaas større Un
derstøttelse end nogen Sinde før, og de nye Reglei- skal
træde i Kraft allerede fra Vinterskolen i Aar. Maatte nu
den danske Ungdom forstaa at paaskønne den store Gave,
de har faaet, saa alle Skoler og alle Kursus maa blive
overfyldte!
Strengt taget skulde »Et Skoleaar er gaaet —« kun
omtale, hvad der er sket i Skolens Liv. Men det er jo
samtidig et Slags Brev til vore gamle Elever, saa vi føler
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Lyst til at fortælle lidt om, hvad vi selv har oplevet.
Mens Verden var mindre lukket end nu, var der næsten
hvert Aar en Egaaelev, der skrev om en Cykeltur eller
Rejse i et fremmed Land. Det lader sig ikke gøre mere.
Jeg vil derfor gerne slutte denne Beretning med at for
tælle om en Rejse til Sverige.
Elever fra Vinterskolen husker sikkert, hvordan vi
før Jul gik og haabede paa at faa Lov til at fejre Jule
ferie i Malmø hos mine Svigerforældre. Hvis ikke Politiet
i Strømmen havde holdt sig nærmere til Bestemmelser
nes Bogstav end i andre af Landets Politikredse, var det
ogsaa lykkedes. Vi var paa Færde i god Tid, men fik at
vide, at det kunde absolut ikke betale sig at ansøge om
Udrejsetilladelse. Dette viste sig at være en urigtig Op
fattelse, da Bekendte af os i Aarhus opnaaede den. Saa
satte vi alle Kræfter i Gang og henvendte os baade til
Rejsebureau og Rigspoliti, men opnaaede kun at faa at
vide, at der forelaa over 1000 Ansøgninger. Vores kunde
derfor ikke færdigekspederes før Jul, men vi kunde
maaske faa Lov at rejse omkring Nytaar. Da kunde jeg
jo imidlertid ikke være borte fra Skolearbejdet, og den
øvrige Del af Familien brød sig ikke om at rejse alene.
Vi maatte altsaa opgive Besøget i Malmø, men læste i
vor svenske Avis, at 1317 Personer i December Maaned
rejste fra Danmark til Sverige; hvis Politiet i Strømmen
ikke havde sinket vor Beslutning om at ansøge om Ud
rejsetilladelse, havde vi været iblandt dem! Rigspolitiet
havde dog glædet os med en Meddelelse om, at vi kunde
forvente Udrejsetilladelse een Gang i Løbet af 1942, og
nu stilede vi efter at kunne rejse i Paasken.
Det lykkedes. Denne Gang fik vi Tilladelse uden sær
lig store Anstrengelser. Men Trafikvanskelighederne var
nær blevet en uoverstigelig Hindring. Kalundborgruten
havde længe været spærret af Is; hvor utroligt det end
lyder, aabnedes den først ved en Isbryder Palmesøndag,
og vi skulde af Sted Tirsdagen derefter. Paa København
—Malmö gik der endnu ingen Færge. Vi havde derfor
bestilt Billet til Flyvemaskinen for at komme hurtigt og
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bekvemt over. Paa den Maade kunde vi starte fra Kastrup
Lufthavn Kl. 900 og være i Malmö 820 (Sverige havde ikke
Sommertid!). Men naturligvis blev der Taage, saa Afgan
gen blev udsat den ene Gang efter den anden. Til sidst
turde vi ikke vente længere; vi tog Besværlighederne ved
Rejsen over Helsingør—Hälsingborg i Stedet for at risi
kere at skulle blive en Nat til i København. Det var ikke
nogen let Rejse, og værre blev det, da der var flere Timers
Ophold baade i Helsingør og Hälsingborg. Det blev 8
Aften og ikke 8 Morgen, at vi naaede til Malmö.
Men Trætheden var som blæst bort, da vi sad i de
fuldt oplyste Kupéer i Toget og saa ud gennem Vinduerne
mod Lysene i Husene og Byerne. Hvilken Forskel fra det
mørke danske Landskab, som vi efterhaanden har maattet vænne os til! Vi sad og glædede os over, at vi nu
skulde opholde os 14 Dage i det »lyslagte« Sverige. Her
kunde man da nemt glemme, at der var Krig i Verden,
syntes vi. Ja, men Sverige mærker det paa sin Maade. Det
blev bekræftet, hvad Egaabogen 1941 oplyste om Ratio
neringen i Sverige: der var flere Varer rationeret, og Por
tionerne er mindre, hvad angaar Smør, Kød, Flæsk og
Æg; de sidstnævnte Varer er jo ikke engang rationeret
herhjemme. Det er en stor Fejl at tro, at Sverige i den
Henseende kommer lettere over Krigstiden end vi. Tvært
imod, maa man vist sige, selvom vi i Sverige stadig kan
faa rigtig Kaffe, The og Krydderier.
Der var gaaet halvandet Aar, siden vi sidst var
hjemme i Sverige. Det var November 1940, og dengang
var der ligesom noget skamfuldt ved at være Dansker i
Sverige. Jeg syntes, det var blevet anderledes nu i Aar.
Svenskerne, tror jeg, var kommet til at se paa Danmark
med andre Øjne. De fulgte — og følger endnu —• med
allerstørste Interesse og Medfølelse Udviklingen i Broder
landene Finland, Norge og Danmark. Man har siden
spurgt mig, hvad man nu mente og sagde om os Danske
i Sverige. Jeg skal ikke give det Udseende af, at jeg paa
14 Dage blev klar over det, og det var jo heller ikke der
for, jeg var derovre. Jeg vil hellere referere nogle Afsnit
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af et Par Artikler fra svenske Aviser; de stemmer over
ens med mine Indtryk, og det vil nok glæde andre at læse
dem, ligesom det har glædet mig. 7. Juni skrev »Syd
svenska Dagbladet« i sin ledende Artikel »Danmarks
s j äl« :
»Vad det danska folket med stolt beslutsamhet
har hållit fast vid, det är att bjuda motstånd över
allt, där frågan berört sådana vården som gällt Dan
marks själ. Vad som angår landets oberoende inför
framtiden, dess inre och yttre frihet, där har ingen
kompromiss varit möjlig. Där har folket varit fast
beslutet att i värsta fall överge den väg, som det
hittills vandrat: det passiva motståndets väg.
Det är med spänning men också med ängslan,
som vi här i Sverige ge akt på vad som försiggår i
Danmark. Vi beundra den kyliga korrekthet, var
med hela befolkningen uppträder i de mest krävande
situationer. Och vi dela det danska folkets fasta för
vissning därom, att när fredens efterlängtade dag
kommer, skall Danmark återvinna sin fulla frihet.
Ty dess folk har visat, att dess kultur står på en
sådan klippgrund, att inga stormar förmå att välta
omkull den. För ett folk är det det väsentliga, att
det bevarar sin själ. Det har det danska folket gjort.
Hela världen begriper det«.
Og i Oktober Maaned fandt jeg følgende Linier i
»Svenska Dagbladet« i en ledende Artikel med Over
skriften »Danskt kulturförsvar«, skrevet i Anledning af
Udstillingen af dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri
i Stockholm:
»Men under krigsförhållandenas yttre tryck, som
berört de nordiska brödrafolken så nära och dock så
olika har först våra ögon riktigt öppnats för beoberoende = Uafhængighed,
överge = opgive, forlade.

återvinna = genvinde,
olika = forskellige.
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lydelsen av den känsla av frändskap och ödesgemen
skap, som tidigare på många håll i Norden blott
dunkelt fattats. De nordiska folken ha kommit var
andra närmare, vilket gäller icke minst Danmark
och Sverige.
... Danskar och svenskar ha börjat få en rik
tigare och sannare syn på varandra allteftersom vi
lyckats lära känna varandras bästa sidor. På denna
sidan Sundet ha vi börjat förstå hur det riktiga
Danmark bakom Köpenhamns en gång så spefulla
och lätta leende ser ut: allvarligt och fast i pröv
ningens tid, arbetsamt och sunt, livsklokt och kul
tiverat. Vi ha också förstått, at Danmark mött sitt
öde med större tapperhet, än det först kunde tyckas;
det har visat en ståndaktighet som icke varit min
dre därför att den ej demonstrerats i stora ord och
uppflammande handlingslust. När Danmarks rege
ring valde att lägga ned vapnen utan att kämpa, var
det icke därför, att danska folket saknade mod och
frihetslidelse. Om vi också hår i Sverige är oryggligt
beslutna att i allvarets stund handla annorlunda,
fattas här icke förståelse för Danmarks läge och
icke beundran för nationens manliga hållning under
ockupationens tunga år.
... Det talades en gång här i landet mycket
om det s. k. kulturförsvaret, som skulle kunna er
sätta det militära försvaret. Ingen svensk hyser
längre i en sällsynt hårdför och skrupelfri värld
sådana illusioner. Men händelserna i världen har
lärt oss att ett kulturförsvar måste komplettera den
väpnade försvarsmakten, att kulturförsvaret, fattat
som ett folks sega fasthållande vid de bästa uttryck
för sin egenart, garanterar styrka åt den inre fronkänsla = Følelse.
ödesgemenskap = Skæbnefællesskab.
börjat = begyndt.
spefulla = spodske.
öde = Skæbne.
tyckas = synes.

ståndaktighet = Standhaftighed.
frihetslidelse = Frihedslidenskab.
läge = Stilling.
ersätta = erstatte.
hysa = nærer.
sällsynt = sjælden.
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ten, vilken till varje pris, under alla förhållanden
och i alle skiften, måste hållas.
Vad Danmark visar med sin utställning i vårt 'Na
tionalmuseum är ett avsnitt av detta sitt kulturför
svar. Vi ha lärt oss att beundra dess styrka, som
inger hopp och förtröstan. Det är en frukt av den
måhända finaste och solidaste borgerliga kultur
Europa ägt och äger. Denna sant demokratiska kul
tur är varken dekadent eller döende, så sant som
dess väsen är mera ande än materia. Den har en
sundhet och en bredd som i sig själv innebär livs
duglighet och löftesrik framtidskraft«.

Ikke sandt — det gør godt at se saadanne Udtalelser,
og noget lignende mærkede vi, da vi var i Sverige. Vi
maa blot i al Beskedenhed føje et Ønske til: maatte det
blot være rigtigt, hvad der siges om os, og maatte vi og
saa i Fremtiden kunne gøre os værdige til en saa rosende
Omtale.
Vi fik Tid til ogsaa at besøge min Svigerinde i Små
land og oplevede dér endnu en Gang en Vintertemperatur
paa 4- 23° C.; men inden vi rejste derfra, kom Foraarstøbruddet ogsaa dertil.
Da vi skulde hjem til Danmark igen, var Færgen
Malmö—København endelig kommet i Gang, men der
var megen Drivis i Øresund, skønt vi nu var midt i April.
Billedet skiftede fra Sveriges Lys til Danmarks Mørke
lægning. Samtidig sejrede omsider Sommersolen over
Vinterkulden og bestyrkede os i Troen paa, at ligesom
Kulde og Mørke afløses af Varme og Lys, saaledes har
Krig og Ondskab ogsaa sin Tid. De maa naturnødvendigt
afløses af Fred og Fordragelighed mellem Folkene.
Vi vil ønske med hinanden, at det for vor egen og
vort Folks og hele Menneskehedens Skyld maa ske snart.
Egaa, i Oktober 1942.
Tage Dybkjær.
skiften = Omskiftelser.
måste = maa, skal.
hopp = Haab.
förtröstan = Tillid.

ägt = har ejet,
ånde = Aand.
oanfrätt = uantastet.

Til vordende Delingsførere.
a jeg kom hjem fra Gymnastikhøjskole, kunde det
hænde, at jeg kom ud for følgende Spørgsmaal:
Har du bestilt andet i Vinter end at lave Gymnastik? —
Ja, svarede jeg noget forundret, jeg har da været paa
Højskole. — Ja, men det hed jo da Gymnastikhøjskole,
hvor du var. -—■ Det gør det nok, men det er alligevel
først og fremmest Højskole. — Hvad betyder saa det
med Gymnastik? — Det betyder, at der uddannes De
lingsførere. — Hvad er det for nogen? — Det er unge
Mænd og Kvinder, der frivilligt paatager sig at lede Ar
bejdet blandt de unge i Sognet.
Havde jeg nu sagt Idræts- eller Gymnastikledere,
vilde det være blevet forstaaet med det samme; men nu
brugte jeg Ordet Delingsfører, og det affødte sidstnævnte
Spørgsmaal. Vel de fleste danske Mennesker véd, hvad
en Delingsfører er; men alligevel er det beskæmmende
at møde omtalte Spørgsmaal her i Landet, hvor den fri
villige Gymnastik har saa stor Udbredelse takket været
Delingsførerne.
Delingsførerne skulde helst ikke forsvinde fra vore
Ungdomskredse eller erstattes af Idrætsledere. Alene
Ordet siger os, hvad det hele gaar ud paa: en, der leder
Gymnastik, prøver at vise Vej til Foredragssal og Kirke
og selv gaar foran. Ordet Idrætsleder lyder fattigt ved
Siden af. Det er, som om det hele kun drejer sig om at
sætte Rekorder. Det skulde nødigt misforstaas, for selv
følgelig kan den, der kalder sig Idrætsleder, have de
samme høje Maal at stræbe efter som en Delingsfører.

D
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Hvad er da vort Maal som Delingsførere? Ja, vi har
hørt det saa tit: En vaagen, sund, dansk Ungdom, og vé
den, der ikke ogsaa føjer kristen til. Af dette ser vi, at
Gymnastik alene ikke er nok til at klare det; der maa
andre Hjælpekilder til, Kilder, der ikke er af menneske
lig Art. Det er et højt Maal at stræbe efter. Ja, men det
stræbte de første Delingsførere imod; skal vi være ringere
end dem? Danmark har nu som den Gane Brug for det
bedste og største, vi kan yde. Vi maa derfor altid sætte
Maalene højt, selv om vi saa kommer til at arbejde hele
vort Liv uden at se Resultater.
Som et Middel til at arbejde hen imod Maalet bruger
vi Gymnastikken. Og naar den tjener et saa stort Formaal, er det noget, der siger sig selv, at det ikke er helt
ligegyldigt, hvordan den er. Hvis der findes Ledere, der
kun arbejder med Led, Muskler og smidiggørende Øvel
ser, som bare tænker paa at sætte det hele i Sving og
saa ellers lade det gaa paa bedste Beskub, saa burde de
omgaaende lempes ud af Gymnastiksalen, for slet ikke
at tale om dem, der gør Pigerne til Slangemennesker,
saa man føler sig hensat til en eller anden Sydhavsø.
Maaske passer den Bevægelsesform for de Kvinder, som
stammer fra samme Sted som den; men at nogen danske
Piger kan faa sig selv til at gaa ind for den, naar vi
har vor skønne, nordiske Gymnastik, der passer for os,
er mig en Gaade.
Den Delingsfører, der har Baggrund for sit Arbejde
med Gymnastikken, vil Gymnasterne noget mere end det
rent kropslige, d. v. s. v.i vil kropsligt styrke Led og Musk
ler, faa Gymnasterne til at gaa til Bunds i alle Bevæ
gelser og lære dem Behændighed ved Redskabsøvelser
o. s. v., men vi vil samtidig appellere til Gymnastens Vilje
og Energi, søge at modvirke alt det slappe og vege, prøve
at skabe en smuk Skikkelse med en Rejsning, der er os
værdige som fribaarne Mennesker. Desuden vil vi arbejde for at faa den finest mulige Form frem, og vi maa
ikke glemme, at der er noget indenfor vor Kvindegym
nastik, der hedder det livfulde og frigjorte. Hvad det er
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for noget, er egentlig vanskeligt at forklare; men jeg vil
alligevel her prøve paa det, saa godt jeg kan. Jeg vil
bruge Elli Bjørksteen: »Frigjorthed er at udføre Øvel
ser med det rette Maal af Energi, hvor et for lidt eller
et for meget aldrig forekommer«. Og det, at en Øvelse
bliver livfuld, hænger sammen med, at Gymnasten glem
mer sig selv og giver sig ud i Øvelsen, fordi hun sim
pelthen ikke kan andet; hun maa lade den give Udtryk
for noget af det, der bor i hende af Glæde og Livsmod,
og da bliver der Fest over hendes Gymnastik. Vor Kvinde
gymnastik maa være lysende formren, skiftende mellem
legende Lethed og Ynde og kraftfuld, maabevidst Styrke.
De fleste Delingsførere faar deres Uddannelse paa en
Højskole, hvorfra de samtidig faar Baggrunden for deres
Arbejde. De, der har været paa Højskole, véd, hvor rigt
et Liv der leves dér. De véd ogsaa, at man, naar man
tager derfra, er i Besiddelse af et Overskud, som man
slet ikke kan bære selv. Saa deler man ud til sine Kam
merater, og det er ogsaa Meningen med det. Det er ikke
altid let at gøre det med Ord, men saa har Delingsføreren
her et vidunderligt Middel, Gymnastikken. Noget af det,
der bor i ham eller hende, vil da uvægerligt give sig Ud
tryk her og vil ogsaa finde Genklang hos Gymnasterne,
saa de vil faa Lyst og Trang til selv at komme paa Høj
skole.
Dette er skrevet for de yngste Aargange af Efter
skolens Elever, for at de kan vide, at der altid er Brug
for Delingsførere og unge, der vil sætte Skulderen til,
naar det gælder de tunge Tag, og det gør det nu. Saa vi
kan indfri det Løfte, vi giver, naar vi synger:

Danmark uden Læ af Bjerge
vi vil dig styrke og værge.
Sigrid Jørgensen.

En Julehilsen.
Skønt det paa indeværende Tidspunkt er vanskeligt
at tænke sig frem imod Julen, maa jeg dog alligevel
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prøve paa det. Og hermed vil jeg da ønske jer allesam
men en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar med hjer
telig Tak for Aaret, der svandt. Vi staar som ingen Sinde
før forventningsfulde over for det nye Aar. — Maatte
Julens glade Budskab give os Kraft til at staa igennem,
hvad vi saa gaar imod.
Sigrid Jørgensen.

Kampen.
en Tid, hvor alt omkring os vakler og skifter Form,
og hvor næsten hver Dag bringer nye Overraskelser,
der vanskeliggør det for os at lægge Fremtidsplaner paa
samme Maade, som vi tidligere har kunnet, er det af
stor Værdi for os, om vi kan lære at drage Værdier frem,
som vi maaske tidligere i nogen Grad er gaaet let hen
over. Vi føler Nødvendigheden af at søge de ædlere Vær
dier, der bevarer deres fulde Betydning uanset de kaoti
ske Tilstande, der hersker i Verden omkring os. Vi lærer
at skatte den Betydning, det har for os at arbejde hen
imod — kæmpe sig til — en Fred i vort eget Sind.
En saadan Kamp har da ogsaa fundet Sted alle Dage.
Litteraturen, Historien og Kirkehistorien rummer en
lang Række Beskrivelser af Personer, der pludselig har
følt en dyb Tomhed i f. Eks. Tidens politiske eller reli
giøse Indhold, og som saa af Ærlighed mod sig selv har
maattet gøre et Forsøg paa at se ind i deres egen Sjæl
for at søge Klarhed over Tilstandene der. Oftest hører
vi vel mest om, hvorledes et saadant Menneske efter at
have naaet et Resultat i sit Indre træder frem og op
tager Kampen mod Modstanderne, men bag denne ydre
Kamp ligger altsaa den haarde Strid, det i de fleste Til
fælde har kostet vedkommende, før han har kunnet
træde offentligt frem.
Nu f. Eks. Martin Luther. Før han kunde opslaa de
95 Sætninger paa Kirkedørene i Wittenberg 1517, og
ligeledes før han gennem sine reformatoriske Skrifter og
Taler var i Stand til at angribe den katolske Kirkes Fejl
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trin, maatte han kæmpe haardt for selv at naa frem til
den Erkendelse, han senere saa frimodigt kunde for
kynde. Fra sin tidligste Alder satte Luther alt ind paa
at faa Klarhed over, hvad der kræves for at faa Fred i
Sjælen, og gennem hele sit Liv var han villig til at ofre
alt, om han bare maatte opleve at naa denne Fred. Hvad
lærte da Luthers Samtid herom?
Ja, Middelalderens Ideal af et Kristenliv var et Liv
opfyldt af gode Gerninger. Tydeligst ses dette vel nok i
Munkevæsenets Blomstring. For at opnaa sjælelig Fred
matte man isolere sig mere eller mindre fra Omverdenen,
mente man, og i en stille Klostercelle prøvede man gen
nem Pinsler eller gennem Udøvelsen af »gode Gerninger«
at opnaa Frelsesvisheden. Gud betragtede man som en
uhyre streng Dommer, der var anbragt saa langt fra
Mennesker, at der paa ingen Maade kunde være Tale om
nogen direkte Henvendelse til ham. Paven som Guds
Stedfortræder her paa Jorden troede de fleste blindt paa,
og de Aag, han paalagde Folk, turde man ikke andet end
bære. Imidlertid udgik der i Tidens Løb som bekendt
ikke saa faa Anordninger fra Vatikanet. Snart maatte
en stakkels Synder paa Valfart, maaske endog paa en
meget lang Pilgrimsrejse, snart maatte der erlægges Bø
der, købes Aflad o. s. v. Efterhaanden fik Folk saa mange
Pligter at udøve, at de fuldstændig glemte det egentlige
i Kristendommen til Fordel for Rammerne. Romerkir
kens Trøst til Luther maatte altsaa blive: Lev et fejlfrit
Liv her paa Jorden, adlyd Paven, vind dig indre Fred
gennem gode Gerninger, og du vil efterhaanden blive et
godt Menneske.
I Overensstemmelse med den katolske Kirkes Opfat
telse forsøgte Luther da bl. a. en Pilgrimsrejse til Rom,
— den gav dog ikke det ønskede Resultat. Ikke engang
Klosterlivet med dets mange personlige Krav blev Luther
til nogen Trøst. Alt blev forsøgt, og til sidst maatte han
erkende, at enten var der ingen Fred at opnaa, eller og
saa var Tidens Opfattelse af Vejen dertil forkert. En
Ven, der fuldt ud forstod hans Nød, henviste ham da til
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at søge Trøst i Bibelen, og navnlig gennem Studiet af de
paulinske Breve begyndte Luther at forstaa det egentlige
i Evangeliet. Han blev klar over, at den eneste Maade,
hvorpaa han kunde opnaa den Sindets Fred, han søgte,
var at fastholde Frelsesvisheden gennem en inderlig Tro
paa Guds Naade i Jesus Kristus. I de følgende Aar befæstedes Luther yderligere i denne Opfattelse, idet han
nu kunde leve sit Liv i Troen paa, at Guds Naade var
en Følge af Tro og ikke kunde opnaas gennem Gernin
ger. Samtidig med at Luther nu gennem Prædikener og
Skrifter delagtiggjorde Tiden i sin nye Erkendelse, kæm
pede han stadig i sit Indre den paabegyndte Kamp. Jo
stærkere Luther voksede sig i sin Overbevisning, jo dri
stigere traadte han frem mod den katolske Kirke, og jo
større Slagkraft fik hans Ord i Tiden.
Fra Fortælletimerne vil I maaske erindre at have hørt
om, hvorledes f. Eks. ogsaa Grundtvig maatte føre sine
Kampe. En Kamp for at naa frem til sit Virkefelt, en
Kamp for at fastholde den Tro, han ønskede at leve sit
Liv paa. Kampe, han maatte føre til Ende til Trods for,
at hans Sind bøjede sig under dem. I hans Salmer kan
vi saa tydeligt spore disse Kampe, og vi mærker, hvor
ledes de efterfølges af en dyb, inderlig Fred hos ham.
Vi lærer om Luther, om Grundtvig og om de mange
andre, som vi kender dels gennem deres egne Skrifter
og dels gennem andres Beretninger om dem. Men nu os
selv. En Dag vil ogsaa vi mærke denne Trang til at faa
Klarhed over nogle af de Spørgsmaal, der fylder os. Vi
vil søge at finde den Plan, som vi mener, Livet maa have
netop med os. Vi tænker paa vor Fremtid og tilrette
lægger det Arbejde, der skal dygtiggøre os til en Plads
i Samfundet. Vi lægger vort Arbejde i denne Uddannelse,
og vi mærker, at vi fyldes med Glæde derved. Men vort
Arbejde er ikke alt. Vi lever os sammen med andre Men
nesker, vort Hjem, vore Arbejdskammerater, og vi mær
ker, at vi tilhører et Folkefællesskab. Ogsaa det fylder
vort Sind, men alligevel sidder Spørgsmaalet der: »Er
det alt?« Vi faar maaske vort eget Hjem og faar Lov at
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leve Livet sammen med den, vi holder allermest af, og
igen mærker vi, at ogsaa det har en stor Værdi for os.
Vort Arbejde lykkes, og alt gaar i Grunden, som vi har
haabet og tænkt, — og alligevel sker det maaske, at vi
en skønne Dag rives ud af Idyllen. Saa længe alt gaar
glat, er det saa let at finde »Mening« i Tilværelsen, men
ser vi lidt uden for vore egne Rammer, kan vi let faa
Lejlighed til at se noget, der rokker ved vor Tro, — i Dag
maaske mere end nogen Sinde før. Vi behøver ikke at
bruge Lup for at finde Disharmonier. For Øjeblikket
skærer den tilsyneladende største Uretfærdighed, Krigen,
os lige i Øjnene. Nogle slaar sig til Ro med, at den Slags
altid vil finde Sted; de vil lukke Øjnene for Omverdenen
og haaber, at de er i Stand til at spærre af for alt det,
der krydser deres Tro paa Livet. Saadanne Mennesker
er uærlige mod sig selv. Andre kæmper heldigvis videre,
og de har virkelig Mulighederne for at naa et Resultat.
De er allerede naaet saa vidt, at deres Tanker ikke alene
drejer sig om deres egen personlige Lykke, men de føler
paa Menneskehedens Vegne. De erkender, at Ulykken
maa skyldes Menneskets forkerte Indstilling, og atter
maa de se ind i sig selv for at prøve deres egen Sjæl.
Maaske vil de da opdage, at al deres Stræben efter at
opnaa Lykke og Fred har haft til Formaal at hævde sig
selv. De har bygget og bygget og sidder nu paa Toppen
af deres Arbejde og bliver svimmel, fordi de ikke har
noget at støtte sig til.
Dertil var netop Luther naaet. Han prøvede alt for at
kæmpe sig til Freden, men alt løb det ud i Sandet. Indtil
han fulgte en Vens Raad og ganske ydmygt satte sig hen
og læste, hvad Paulus kunde fortælle ham om Fredens
Tilegnelse. Kun ved at erkende sin egen Afmagt, siger
Paulus, og give sig hen i Troen paa, at Gud af ren og
skær Naade (altsaa uden nogen som helst Fortjeneste
fra vor Side) skænker os Forladelse for alle vore Fejl
trin, kan vi fyldes af den Fred, vi alle higer efter og
strider for. Saa simpelt tilsyneladende: kun Tro kræves
der. Men Luther maatte kæmpe for denne Tro, og han
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naaede den. Gennem Læsning af Evangeliet og gennem
Bøn fik han Del i Guds Kraft og skulde nu ikke længere
kæmpe alene. Han kæmpede sig fri, og 1521 kunde han
i en Sejrsmelding (en Sejr, han ikke selv tog Æren af)
meddele: »Det er afgjort, at ingen udvortes Ting, hvad
den end kaldes, har nogen som helst Magt til at tilveje
bringe den kristelige Retfærdighed eller Frihed«, og med
Paulus kunde han sige: »At man tror med Hjertet, det
gør én retfærdig«.
Da Nikodemus staar midt i sin Kamp og er kørt fast,
gaar han til Jesus for at faa Klarhed i sin Søgen. Det
Svar, Jesus giver ham, gælder stadig: »Thi saaledes
elskede Gud Verden, at han gav sin Søn, den enbaarne,
for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes,
men have et evigt Liv«. Naar man først frem til at kunne
leve sit Liv paa de Ord, vil man fyldes med den Fred,
man forgæves vil opspore andetsteds. Men det kræver
Kamp.
Aarhus, Oktober 1942.

P. Dethlefsen.

Dansk—Nordisk Ungdomsforbund.
disse Dage har jeg liggende en stor Stabel af Oplys
ningsmateriale, som jeg skal have delt ml mellem de
unge her paa Egnen. Samtidig har jeg gaaet og speku
leret paa, hvordan jeg skulde forme min Hilsen til jer
i Egaabogen for 1942, og saa slog den Tanke ned i mig,
at jeg vist burde skrive lidt om D. N. U., og den Tanke
har jeg ikke kunnet slippe.
Foreningen blev dannet 1933 og fik Navnet »Det unge
Grænseværn«. Som Tiden gik, blev man mere og mere
klar over, at Foreningen ikke blot havde en dansk Linie
at følge, men ogsaa en nordisk, og for at fastslaa det
tog man Navneforandring til D. N. U.

I

Foreningens Formaal er sammenfattet i 3 Punkter:

1. at vække og styrke den nationale og nordiske An
svarsbevidsthed hos Ungdommen,
2. at fremme Danskheden saa langt det danske Sprogog Kulturomraade naar,
3. at fremme Samarbejdet (kulturelt, økonomisk, poli
tisk) mellem Nordens Folk.
Foreningens Arbejde spreder sig over mange Omraader. Gennem Stævner, Møder, Studiekredse og oplysende
Skrifter søger man at vække Folk til national og nordisk
Forstaaelse. Ved økonomisk Støtte til folkeligt og kultu
relt Arbejde — det være sig Gymnastik-, Idræts-, Spej
der- og F. D. F.-Virksomhed, Vandrebevægelsen, Terrain
sport, Uddannelse af Ungdomsledere og Vandrelærer-
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virksomheden — især i Grænselandet — søger man at
fremme Danskheden. Og som sidste Led blev der i 1941
oprettet et Fond, »Nordisk Hjælpefond«, hvis Midler i
det væsentlige bruges til at lindre Nøden i krigsramte
norske og finske Hjem samt til Arbejdet i Sydslesvig.
Midlerne hertil tilvejebringes ved Gaver og Indsamlinger.
Vil man se paa, hvad der er naaet i de forløbne 9 Aar,
Foreningen har bestaaet, saa er det maaske ikke saa let
at gøre op. Alt Arbejde, der ligger inden for Oplysnin
gens Omraade, er altid vanskeligt at gøre op, for ikke
at sige umuligt. Men nogle Noter fra et lille Hverveskrift
viser dog en Del:
D. N. U. har ca. 52,000 Medlemmer og 2300 Tillidsmænd. (Tillidsmændene er Bindeleddet mellem Hoved
ledelsen og Medlemmerne. For at saa mange Penge som
muligt kan bruges til de rette Formaal (kun ca. 20 pCt.
gaar til Administration), udgiver Foreningen ikke noget
Medlemsblad, og det er da Tillidsmændenes Sag at holde
Medlemmerne underrettet samt at sørge for Opkrævning
af Medlemskontingent. Dog tilsendes der hvert Aar Med
lemmerne en Aarbog med udførlig Oplysning om Virk
somheden i det forløbne Aar.)
D. N. U. udgiver sammen med Folkunginstituttet
Maanedsbladet »Folkung«, som man kan abonnere paa.
D. N. U. har i Tidsrummet 1933—41 til nationale og
nordiske Formaal ydet over en halv Million Kr.
D. N. U. ejer og administrerer 3 langs Grænsen lig
gende Vandrehjem: Grænsehjemmet, Jyndevadhus og
RudbøL Desuden ejer og administrerer D. N. U. Ferie
hjemmet »Martin Hammerichs Mindelegat Kohagen ved
Flensborg Fjord«.
D. N. U. har i det forløbne Aar gennem »Nordisk
Hjælpefond« ydet Bidrag paa adskillige Tusinde Kroner.
Og Foreningen har saaledes været med til at skabe Glæde
og mildne paa trange Kaar blandt Landsmænd Syd for
Grænsen og i mange norske og finske Hjem.
Mange af jer vil maaske synes, at det er noget under
ligt noget at skrive om, for den Forening og dens Ar
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bejde kender vi da saa godt. Det er sikkert rigtigt, at
mange af jer baade kender og støtter Arbejdet. — Det
haaber jeg da. Alligevel vover jeg at skrive en Smule
derom. Det kunde jo tænkes, at enkelte af jer gamle
Egaaelever ikke helt var klar over Foreningens Arbejde
og af den Grund ikke mente, det var noget, der var værd
at støtte. Og sidst, men ikke mindst, paakalder jeg jeres
Opmærksomhed paa denne Forenings Arbejde, fordi det
er min fulde Overbevisning, at vi her i Norden, saa snart
Freden er en Kendsgerning, vil komme til at staa over
for at skulle tage et Standpunkt for eller imod en Sam
menslutning af de nordiske Lande. Tiden dertil er saa
netop inde, idet de to Stormagter mod Syd og Øst, som
man kunde tænke vilde have noget derimod, til den Tid
er saa svækket, at de sikkert har nok at gøre med deres
egne Forhold. — Stærke Kræfter er da ogsaa i Gang for
at skabe Forstaaelse for Tanken i de nordiske Lande i
denne — skal vi sige — Ventetid. Men for at det kan
blive til Virkelighed, maa det blive en Folkevilje, og det
er den, D. N. U. gerne vil være med til at skabe.
Vilde det ikke være en skøn Tanke, om vort Slægt
led, der har været ude for saa store Ydmygelser, som vi
har gennem de sidste A ar, om vi skulde have Evne, Mod
og Vilje til at føre denne Kongstanke, som saa mange
har tumlet med gennem Aarhundreder, ud i Virkelighed?
Det vilde være Oprejsning, og det vilde faa kommende
Slægter til at se paa os med lidt mildere Øjne.
Vilde det ikke ogsaa være en Opgave for os derigen
nem at vise Europa, at der kan skabes en Stormagt, som
vil leve fredeligt, naar den kan faa Lov dertil, som ikke
er besat af Herskesyge, som ikke ønsker andet end det,
der kan hverves gennem ærligt og dygtigt Arbejde? Det
stakkels, sønderlemmede Europa kunde saa sandelig
trænge til et saadant Forbillede. Mon Norden ikke her
har en stor Opgave?
Nordens Sammenslutning er en stor Opgave, men den
ligger slet ikke uden for Mulighedens Grænse, tværtimod
langt inden for. Den kan blive Virkelighed, hvis vi vil.
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Skulde disse faa Bemærkninger føre til, at en og an
den kunde faa Lyst til at være med i dette Arbejde og
blive Medlem af D. N. U., saa var Hensigten naaet.
Hermed en venlig Hilsen til gamle Elever og Egaavenner.

Knabstrup, i Oktober 1942.
Alfred Nielsen.

Erling Pedersen.
elt overraskende for os kom Budskabet om Erlings
Død den 9. Februar.
Det var et smerteligt Budskab, og det var i første
Øjeblik næsten ufatteligt, at den livsglade, kernesunde
Erling var gaaet bort. Haardest maatte dette Budskab
selvfølgelig føles for hans nærmeste, men vi var mange,
som med dyb Medfølelse tænkte paa hans Familie i Tra
num og Ingeborg og Ejnar Pedersen.
Vi var mange, som holdt af Erling, og som vil sige
ham Tak for de gode Stunder, vi har tilbragt sammen
med ham. Erling var et godt Menneske, og han havde
altid et dejligt smittende Humør; for mig var det altid
en Oplevelse at være sammen med ham, da han altid
var interesseret i et eller andet positivt.
Mange af Efterskolens Elever vil sikkert huske Erling,
og maaske Sommereleverne allerbedst mindes ham, naar
han en Sommermorgen tidlig stod ude i Haven og spil
lede Morgensange paa sit Horn. Bedst mindes jeg ham
selv fra hans Juleferie baade paa Efterskolen og i mit
Hjem, hvor han altid spredte Hygge og Livsglæde om sig.
•— Erling var et rigtigt Naturmenneske, og derfor kunde
vel intet Arbejde passe bedre for ham end netop at blive
Forstmand. Han gik op i sit Arbejde med Liv og Lyst.
Hans første Læreaar var paa Næsbyholm Skovdistrikt
paa Sjælland, hvor han tog sin Skovfogedeksamen. Der-
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efter var han en Tid paa Fussingø ved Randers. Efter
Opholdet der tog han Handelseksamen fra Aarhus Han
delshøjskole, og efter at have aftjent sin Værnepligt rej
ste han til Holland en Vinter, hvor han dygtiggjorde sig
i sit Fag. Efter denne Uddannelse blev han ansat ved
Klitvæsenet med Bopæl i Skagen. Under Opholdet der
blev Erling gift med Elisabeth Dissing fra Rakkeby i
Vendsyssel. Senere blev de forflyttet til Tranum Klit
plantage ved Brovst, hvor Erling var Klitplantør til sin
Død. Han stod netop for en ny Forfremmelse og skulde
have været flyttet til en ny Plads, da Døden saa brat rev
ham bort.
Erling efterlader sig de allerbedste og smukkeste Min
der, som vi altid vil bevare og værne om.

Viggo Bomholt.

Et Brev.
Hjørring, den 28. Aug. 1942.

Kære Egaapiger og -drenge fra 1932—33!
Til næste Aar er det 10 Aar siden, vi var Elever paa
Egaa. Jeg haaber, de allerfleste stadig faar Egaabogen
og læser i den, da det næsten er den eneste Maade at
komme i Forbindelse med jer paa.
De fleste af os er vel nu gift og hjemfarne, i hvert
Tilfælde er vi spredt for alle Vinde. Derfor vil jeg benytte
Lejligheden her til at minde jer om, at vi til Sommer
har 10 Aars Jubilæum og opfordre enhver til at gøre
sit bedste, for at vi kan mødes saa mange som muligt til
Elevmødet 1943.
Det er naturligvis vanskeligt for mange at slippe af
Sted, men Vanskelighederne er som bekendt til for at
overvindes, og der er ingen Tvivl om, at det vil blive en
Oplevelse at træffes igen paa vor gamle Skole.
Selv om I ikke paa nærværende Tidspunkt kan dis
ponere saa langt frem i Tiden, saa tænk alligevel over
det og skriv evt. til mig, saa vi nærmere kan drøfte,
hvordan vi bedst kan faa Forbindelse med saa mange
som muligt.

Hjertelig Hilsen og forhaabentlig paa Gensyn til
Vinter- og Sommerholdet 1932—33.
Stinne Lund-Jensen,
Lønborg Friisvej 4, Hjørring.

Elever fra Vinteren 1932—33
husker nok Købmands-Sønnen fra Skanderborg: Svend
Aage Møller. Han er nu Gartner og rejser en Del rundt i
Landet for at yde Hjælp ved Have væsenet. Dog er han
ikke rejst fra Mindet om sit Samliv med Kammerater
paa Egaa Efterskole i Vinteren 1932—33. Han har nylig
henvendt sig til undertegnede med Forslag om, at vi i
Anledning af de svunde 10 Aar burde gøre Forsøg paa
at samles flest muligt af nævnte Elevhold til det aarlige
Elevmøde 1943.
Jeg giver dette gode Forslag min ubetingede Tilslut
ning og kan forsikre jer om, at Far og Mor ogsaa meget
gerne vil mødes med jer.
Men for at Svend Aage Møller i nogenlunde god Tid
kan faa et Vink om, hvorledes Kammeraterne stiller sig
til Sagen: om de har Lyst og vil se at komme, beder jeg
hver især sende ham et Par Ord derom. Hans Adresse er:
Svend Aage Møller, Raadhusvej 2, Charlottenlund.
Venlig Hilsen til jer alle.

Bent Pedersen, Lisbjerg.

„To Dage paa Højskole“
paa Egaa Efterskole.
I »Højskolebladet« har der været en Omtale
af vore 2 Højskoledage, som vi tillader os at af
trykke uforkortet:

landt de sidste Aars Bestræbelser for at gøre Høj
skolens Gerning baade mere kendt og skattet er der
Grund til at lægge særlig Mærke til de saakaldte »2 Dage
paa Højskole«-Møder. Det var Pastor Engsnap, Lejrskov,
som først fik Tanken og iværksatte den, og der har siden
været holdt en Del saadanne Møder rundt i Landet, der
alle har bekræftet, at det er en god Idé, at det let kan
lade sig gøre gennem et Par Eftermiddage og Aftener at
samle unge Mennesker, der ikke før har haft Kendskab
til eller Føling med Højskolen, og give dem — omend
glimtvis — en nærmere Forstaaelse af, hvad der er det
ejendommelige ved Højskolens Gerning.
For nylig har der — 4.—5. September — været et
udmærket Møde paa Egaa Efterskole, tilrettelagt og gen
nemført af »Aarhusegnens Ungdoms- og Foredragskreds«
og Egaa Efterskole i Fællesskab, idet Lærer Harald Grøn
borg og Forst. Tage Dgbkjær har været de drivende Kræf
ter. Der var gjort et usædvanlig grundigt og godt For
arbejde, som det har almindelig Interesse at høre nær
mere om. Allerede tidligt paa Sommeren blev det besluttet
at holde et saadant Møde, og de to indbydende Parter
aftalte at dele Udgifter og Risiko. Og saa begyndte Kam
pagnen. Ved Elevmøder og større Møder paa Egnen i
Juni Maaned blev der givet Meddelelse om Mødet, og
saa blev Pressen sat i Sving. En lang og meget klar og
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god Artikel af Forst. Dybkjær — om Højskolen i det hele
og »2 Dage paa Højskole« i Særdeleshed — blev tilstillet
10 førende Dagblade i de nærmeste Amter med Opfor
dring til velvilligt at honorere Artiklen med gratis An
noncering af det nævnte Møde — og dette lykkedes.
Dernæst udsendtes en Henstilling til Oplandets Præster
og Lærere om at virke for god Tilslutning ved »direkte
personlig Henvendelse til de unge Karle og Piger, der
ikke af sig selv tager paa Højskole, men dog formodes
at kunne blive interesseret i et Højskoleophold«. Gennem
»Aarhus Amts Gymnastikforening« blev der sendt Hen
vendelser ud til 60 Kredse, og endelig blev der i det nær
meste Opland sendt Indbydelseskort ud gennem Skole
børnene og Brugsforeningerne. Dette grundige Forarbejde
skabte stor Interesse for Mødet, f. Eks. sagde en Gaardmand den 4. om Middagen til sin Karl: »Nu sætter jeg
mig paa Selvbinderen, og saa gaar du til Møde«; og hvis
ikke netop Høsttravlheden var faldet ind, var der kom
met endnu flere end de ca. 50, der mødte til Eftermid
dagstimerne, og de ca. 75, der var med om Aftenerne.
Den første Eftermiddag lededes Timerne af Højskole
forstander Johs. Terkelsen, Ry, der med sit friske og
umiddelbare Sind let kom i Kontakt med Tilhørerne. 1
en Dansktime viste Terkelsen — med Udgangspunkt i
en Samtale om nogle Fremmedord — hvordan Arbejdet
med Modersmaalet stadig giver Anledning til Drøftelse
af forskellige Spørgsmaal. I Samfundslæretimen var Ud
gangspunktet: Hjemmets Stilling i Samfundet, og Terkel
sen talte stærkt og varmt om Hjemmets aandelige Værdi
og Betydning. Efter en kort Times Gymnastik og Bold
spil fulgte Eftermiddagens sidste Time, hvor Terkelsen
holdt et djærvt og godt Foredrag om dansk Fredsvilje
efter 1864 og 1940. Sidste Punkt paa Dagens Program
var en Aftenunderholdning, som den saa tit kan forme
sig paa en Højskole, med Fælleslæsning og fælles Kaffe
bord.
En Del af Mødedeltagerne overnattede paa Efter
skolen, og for at de ikke skulde kede sig Lørdag For-
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middag, blev der iværksat Strandtur og Oplæsning; men
ellers begyndte den egentlige Undervisning først om
Eftermiddagen, og nu under erfaren og dygtig Ledelse
af Højskolelærerinde Frk. Adia Frost, Vallekilde. I
Dansktimen fortalte Frk. Frost, hvad Hensigten var med
Læsning og Oplæsning i Højskolens Dansktimer, og efter
at Frk. Frost havde givet Prøver paa Oplæsning, satte
hun Eleverne i Gang med at læse op og bedømme hin
anden. I Samfundslæretimen brugte Frk. Frost især
Skolespørgsmaalet til at vise, hvordan vi hver især baade
kan og skal være med til at præge de medmenneskelige
Forhold, ikke blot i det store Samfund, men i den lille
Kreds, hvor vi har vort Arbejde og Virkefelt. Den føl
gende Time var en Sangtime, hvor Deltagerne under
Forst. Dgbkjærs kyndige Ledelse lærte en Række nye,
gode Melodier og i det hele fik Lejlighed til nærmere
Bekendtskab med den mest benyttede Bog paa en Høj
skole, nemlig Højskolesangbogen. I sidste Time var der
som den første Dag Foredrag, og Frk. Frost fik i en
Gennemgang af Selma Lagerlöfs »Jerusalem« udløst For
fatterindens rige Menneskelighed og pegede paa, hvilken
Rigdom vi nordiske Folk har at give hinanden i Littera
turens og Aandens Verden.
Endelig medvirkede om Aftenen Lærerinde Ragnhild
Bonde, Ferup, der ud fra sin tidligere Gerning som Høj
skolelærerinde holdt et Foredrag om: »Det, som ikke
staar paa Timeplanen«, og man maa give en Deltager
Ret, som sagde, at dette Foredrag ikke var det mindst
virkende med Hensyn til at lukke Øjnene op i Retning
af Højskolen.
Ved Afslutningen blev i øvrigt understreget, at dette
»2 Dages-Møde« her var blevet iværksat af en Ungdoms
forening og en Efterskole, de to Led i det folkelige Ar
bejde, som Højskolen staar helt paa Linie med, ja, som
paa en Maade har deres Udspring fra Højskolen, og som
staar i glædeligt Samarbejde med Højskolen.

En Deltager.

Elevmødet 1942.
rods øsende Regn var der alligevel kommet mange
til første Del af Elevmødet Lørdag den 11. Juli. Det
var, som havde Vejrguderne sammensvoret sig: I Aar
skal Elevmødet mislykkes, men intet kan kue Egaaisterne, de er og bliver Optimister. »Det bliver godt Vejr
i Morgen,« lød det over hele Linien; men Ak og Ve, ingen
kender Dagen, før Solen gaar ned. Dagen efter var det
det samme om igen.
Naa, men vi begyndte altsaa Lørdag Aften Kl. 7y2Forstander Dybkjær bød velkommen, og vi sang nogle
af vore dejligste Sange. Derefter opførte Sommerpigerne
»Sparekassebogen«, som høstede velfortjent Bifald. Vi
havde en Time »Gammeldaws« med Frk. Marstrand ved
Flyglet og Frk. Jørgensen som kommanderende General.
Endnu en Gang gik Tæppet op for de skraa Brædder,
denne Gang for lidt broget Underholdning, hvor bl. a. en
Sketsch »Hos Fotografen« vakte stormende Begejstring.
Til sidst var der en % Times »Swing«. Det var »Haat«,
alle svedte. Kl. 12 sluttedes der af med en Aftensang, og
som sædvanlig gik Drengene ned i P. Brandstrups duf
tende Hø og de »gamle« Piger op paa deres gamle »Hum
mere«, medens Sommerpigerne maatte i A. Bornholts Hø.
Det har sikkert været en urolig Nat for Frede.
Næste Morgen ved 6% Tiden begyndte de første søv
nige Hoveder at lette sig af Høet, ja, oppe paa Skolen
viste den første sig Kl. 5%, han troede vist, han var
morsom. Vi spiste lidt Morgenmad, og derefter var vi i
Kirke og høre Pastoi- Højmark, der talte smukt om San
gens Betydning. Vi gik og daskede lidt, indtil vi skulde

T

75
til Elevforeningens Generalforsamling. Den var som sæd
vanlig let overstaaet; der er jo aldrig nogen, der siger
noget, det skulde da lige være Jørgen, ham er der ingen,
der kan lukke Munden paa. Kl. 12 spiste vi Middags
mad, og derefter tog vi en halv Times Tid paa Ryggen;
gaa en Tur til Stranden var der ikke Tale om i det Vejr;
men saa var der nogle, der kom i Tanker om, at det
kunde være dejligt med lidt Motion; der blev en sat til
og spille Klaver, Resten dansede indtil Foredraget Kl. 3,
hvor vi hørte en gammel Elev, Pastor Fredslund Ander
sen fra Gjern. Derefter var der en fuldendt Gymnastikopvisning af Frk. Jørgensens Elitehold, og efter endnu
en Pause spiste man Aftensmad. Kl. 7% samledes vi igen
i Salen, denne Gang til det afsluttende. Der var et vel
dækket Surrogatbord, og Forstander Dybkjær læste nogle
Hilsner fra gamle Elever. Desuden viste Forstander Dyb
kjær nogle Lysbilleder af egen Optagelse fra baade Vin
ter og Sommer, en pragtfuld Serie. Der sluttedes af med
Aftensang, og enhver begyndte at drage til sit. Elevmødet
1942 var endt, vi drog fra Egaa et lyst Minde rigere, trods
Regnvejret var Mødet yderst vellykket. Lad os haabe, at
vi til næste Aar kan mødes under rolige Forhold igen.
Der skal her igennem Egaabogen lyde en hjertelig og
velment Tak til Herr og Fru Dybkjær for det store Ar
bejde, de udfører, og for de gode Dage, vi tilbringer paa
Egaa Efterskole.

A. Brandstrup.

Generalforsamlingen 1942.
om sædvanlig samledes man efter Gudstjenesten Søn
dag Formiddag til Elevforeningens aarlige General
forsamling. Til Dirigent valgtes Jørgen Nielsen, Aarhus.
Formanden og Kassereren aflagde henholdsvis Beret
ning og Regnskab, som begge uden Diskussion godkend
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tes. Næste Punkt var Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer.
De afgaaende var Marthe Birkelund, Evald Petersen,
Peder Høgh og Frede Bak. Frede Bak genvalgtes, ny
valgt blev Viggo Brandstrup, Kirsten Høgh og Jørgen
Nielsen. Suppleanter blev Herdis Bomholt og Erik Søren
sen.
Til Revisor i Stedet for Bent Pedersen, der bestemt
nægtede at modtage Genvalg, valgtes Evald Petersen.
Under Eventuelt takkede Forstander Dybkjær den af
gaaende Formand og Bestyrelsen for det Arbejde, de
havde udført for Foreningen, ligeledes rettede han en
Opfordring til Jes Thomsen om at fortsætte som Sekretær
og Kasserer, da der havde verseret Rygter om, at han
vilde trække sig tilbage.
Til Slut sang vi »Skuld gammel Venskab rejn forgo«,
og Dirigenten kunde, efter at have takket for Ro og Or
den, hæve den vellykkede Generalforsamling.

A. Brandstrup.

Forskelligt.
o
Vinterfesten agtes afholdt Søndag den 28. Februar
1943. Den ene af Talerne bliver Højskoleforstander Hans
Lund, Rødding.
*
Elevmødet afholdes 10.—11. Juli 1943.
*
Møde for gamle Vallekildeelever agtes afholdt Søndag
den 5. September 1943.
*
Nye Egaanaale å 1,50 Kr. kan faas ved Henvendelse
til Skolen eller mod Indsendelse af 1,70 Kr. paa Skolens
Girokonto Nr. 39268.
*
Bidrag til Egaabogen 1943 bedes tilsendt Bestyrelsen
inden 15. September.
*
Adresseforandringer og eventuelle Udmeldelser af
Elevforeningen skal inden samme Dato meddeles skrift
ligt til Egaa Efterskoles Elevforening, Bynksminde,
Hjortshøj.
Skoleplan med udførlige Oplysninger om Undervis
ning og Understøttelse kan faas ved Henvendelse til
Skolen.
*
Efterlysning: En mørkeblaa, gummiforet Dame-Regnfrakke med en blaa Regnhætte i Lommen er efterladt
paa Skolen. Hvis er den?

Elevforeningens Regnskab 1941—42.
Indtægt:
Overført Kassebeholdning fra1941 ......................
Billetsalg ved Elevmødet ........................................
709 Medlemsbidrag å 2,00 Kr...................................
Solgt 157 Egaanaale ...................................................
Porto refunderet fra Medlemmer............................
Gave ..............................................................................
Ialt til Balance . .

639,42 Kr.
935,50 1418,00 235,50 313,65
5,00 3547,07 Kr.

Udgift:
Elevmødet:
Bespisning ............................................. 645,00
Foredrag ........................................................
80,00
Tilskud til Leje af Dragter .....................
75,00
Adgangstegn .................................................
16,50
Annoncer .......................................................
15,90
Bil ...................................................................
14,00
Afgift af Skuespil ........................................
10,00
---------------856,40 Kr.
Egaabogen:
Trykning og Klicheer ....................... 852,88
Blanketter og Konvolutter ...................
81,20
Fragt ...........................................................
4,00
---------------938,08 Kr.
Elevunderstøttelser:
Sommerskolen ...................................... 150,00
Vinterskolen ............................................
200,00
---------------350,00 Kr.
Indbydelse til Elevmøde:
Brevkort .................................................
30,00
Porto...........................................................
47,51
---------------------- 77,51 Kr.
Købt 160 Egaanaale ...................................................
216,15 Kr.
Frimærker,Julemærker, Telefon .............................
355,82 1 Krans ...............................................................................
15,50
Ialt . . 2809,46 Kr.
Kassebeholdning 2/? 42 ............................................
737,61 Ialt til Balance . . 3547,07 Kr.
Formue pr. 2/7 1942:
Girokonto .............................................................
100,95 Kr.
Landbosparekassen .................................................
549,34 Kontant Kassebeholdning ....................................
87,32 Rest Laan ..................................................................
650,00 Ialt.. 1387,61 Kr.
Formuefremgang . .
98,19 Kr.
Bynksminde, d. 2. Juli 1942.

Jes Thomsen.
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Regnskabet revideret og fundet at være i Overensstem
melse med Bøger og Bilag. Kassebeholdning til Stede.

Skæring, d. 2. .luli 1942.

Bent Pedersen.

Ove Nielsen.

Egaafondets Regnskab 1941—42.
Indtægt:
Renter af Kupon pr. u/b ........................................
—
—
pr. “Ja ........................................
Overskud fra Vinterfesten........................................
Ialt til Balance . .

25,00 Kr.
25,00 72,14 122,14 Kr.

Udgift:
1 Elevunderstøttelse, Vinter.....................................
1
—
Sommer ................................
Ialt . .
Kassebeholdning 2.Juli 1942 ...................................
Ialt til Balance . .

25,00 Kr.
25,00 50,00 Kr.
72,14 122,14 Kr.

Bynksminde, d. 2. Juli 1942.
Jes Thomsen.

Regnskabet revideret og fundet rigtigt. Kassebeholdning
Obligation med Kupon til Stede.
Skæring, d. 2. Juli 1942.
Bent Pedersen.

Ove Nielsen.

Efterskolens Bestyrelse.
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer

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

Elevforeningens Bestyrelse.
Kontorist Arne Brandstrup, Odder, Formand.
Maskinarbejder Jørgen A. Nielsen, Aarhus, Næstformd.
Landmand Frede Bak, Rodskov.
Frk. Kirsten Sørensen, Lisbjerg.
Frk. Else Grosen, Egaa.
Frk. Kirsten Høgh, Karlby.
Mejerist Viggo Brandstrup, Lystrup.
Suppleanter:
Herdis Bomholt, Egaa.
Erik Sørensen, Trige.
For Elevholdet Vinteren 1941—42: Anders Brandstrup,
Égaa; Sommeren 1942: Gudrun Larsen, Beder.
Elevforeningens Kasserer og Sekretær:
Gaardejer Jes Thomsen, Bynksminde, Skjæring pr.
Hjortshøj.
Elevforeningens Postgironummer: 35297.

Elevfortegnelse.
Vinteren 1941—42.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Anders Brandstrup Andersen, Egaa, Hjortshøj.
Christian Nave Andersen, Højbjerg Mk., Rødkjærsbro.
Leo Andersen, Bjedstrupgaard, Alken.
Tage Brandstrup Andersen, Elsted, Lystrup.
Henning Andreasen, Søby, Hornslet.
Peter Bjerregaard Andreasen, Raasted, Randers.
Tage Hansen Birkegaard, Malling.
Anders Christian Boje, Hørning, Volk Mølle.
Karl Henrik Brahe, Hasselager.
Vagn Skriver Bæk, Ommestrup, Mørke.
Viggo Caspersen, Skaade, Højbjerg.
Helge Christensen, Graa Mølle, Lisbjerg, Aarhus.
Svend Erik Christensen, Assendrup, Hovedgaard.
Søren Per Lyngby Christensen, Skjoldelev, Hinnerup.
Svend Aage Christiansen, Assendrup, Hovedgaard.
Viktor Christiansen, Egens, Rønde.
Vagn Davidsen, Birkeholm, Randers.
Rasmus Fangel, Skaade, Aarhus.
Poul Friis-Laursen, Eg, Knebel.
Niels Ebbe Grosen, Skjæring, Hjortshøj.
Hans Vagn Hansen, Todbjerg, Hjortshøj.
Irwin Baes Hansen, Randersvej 7, Aarhus.
Henning Henriksen, Skjæring, Hjortshøj.
Kristian Hvitved, Tirstrup, Østj.
Ove Jacobsen, Rasgaard, Odder.
Theodor A. Jacobsen, Gjesing, Skanderborg.
Frede Jensen, Ørumsgade 42, Aarhus.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Harry Ib Brønnum Jensen, Aalborggade 16 S Aarhus.
Kaj Krogsbæk Jensen, Bjerggaard, Karlby, Hornslet.
Niels Jensen, Toustrup.
Ricard Jensen, Østerby, Tranbjerg.
Søren Erik Jensen, Skanderb. Ladegrd., Skanderborg.
Søren Lauge Jensen, Raasted, Bjerregrav.
Søren M. Jensen, Kirkely, Torrild, Odder.
Ernst Jochumsen, Aastrup, Solbjerg.
Sv. Tage Jørgensen, Synnedrup, Malling.
Niels Jørgen Kejser, Skrejrup, Rønde.
Sv. Erik Kranse Kjær, Skjæring, Hjortshøj.
Tage Johannes Kristensen, Hørning, Volk Mølle.
Valther Kristensen, Søften, Hinnerup.
Frede Kjær Larsen, Grønnegyden, Søhus.
Ove Birkefeld Laursen, Nicolajgrd., Viby, Hasselager.
Ove Hasle Laursen, Kjærsgaard, Hundslund.
Vagn Laursen, Beder.
Anker Viggo Mikkelsen, Dyngby, Boulstrup.
Hjalmar Bisgaard Mikkelsen, Adelgade 26, Ebeltoft.
Viggo Møller, Husholdningsskolen, Ry.
Aagaard Nielsen, Fulden, Beder.
Arne Emil Nielsen, Børnehjemmet, Skaade, Højbjerg.
Arne Rønde Nielsen, Egens, Rønde.
Jens Chr. Nielsen, Røgen, Toustrup.
Jens Gammelgaard Nielsen, Farre, Sporup.
Gunnar Rasmus Nielsen, Bjerregrav.
Kristian Nielsen, Hodde, Tistrup.
Vagn Nielsen, Tanggaard, Stige, Odense.
Aage Olsen, Balle, Odder.
Erik Regel Olsen, Knebel.
Jarl Olsen, »Karensminde«, Boulstrup.
Ejvind Pedersen, Skjæring, Hjortshøj.
Holger Pedersen, Tinning, Hinnerup.
Rasmus Poulsen, Herskind, Skovby Østj.
Hans Aage Rasmussen, Faarup, Thorsager.
Jens Høgh Rasmussen, Søby, Hornslet.
Ragnar Rasmussen, Hyllested Skovgaard, Hyllested.
Henning Sigaard, Skaade, Højbjerg.
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Erik Bülow Skovborg, Mejlby, Hjortshøj.
Jakob Skovrup, Mellerup, Randers.
Hans Sommer, Odder.
Niels A. Pedersen Storch, Ballevej 26, Risskov.
Gunnar Sørensen, Todbjerg Overgaard, Hjortshøj.
Knud Viggo Svejstrup Sørensen, Spørring, Aarhus.
Kresten Ladefoged Sørensen, Thomasdal, Haslund,
Randers.
73. Egon Munch Thuesen, »Nyhaab«, Kolind.
74. Erik Rosenkilde Ulbæk, 0. Velling, Langaa.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Sommeren i 9^2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Esther Andersen, Foerlev, Skanderborg.
Gudrun Andersen, Framlevgaard, Harlev.
Ida Andersen, Boes, Alken.
Signe Marie Andersen, Voldby, Hammel.
Gudrun M. Bjerregaard, Oehlenschlägersvej 25,
Aabyhøj.
Karen Elisabeth Bredkjær, Nd. Randlev.
Gunhild Bøgild, Nisset, Lemming.
Anna Marie Christensen, Kragelund, Løsning.
Grethe Christensen, Bækgaard, Farre, Sporup.
Margit Christensen, Tolstrup, Aalsø.
Yelva Christensen, Trige, Aarhus.
Gerda Dam, Kaatrup, True.
Anna Christine Frandsen, Haldum, Hinnerup.
Kirsten Geertsen, Tovesvej 22, Nærum.
Anne Margrethe Hansen, Dejret, Knebel.
Betty Hansen, Draaby, Ebeltoft.
Gerda Kjær Hansen, Viborgvej 21 3, Aarhus.
Irma G. Hansen, Ødum, Aarhus.
Kirsten Hansen, Lisbjerg, Aarhus.
Tania Hansen, Tunø, Kattegat.
Grethe Hedemann, Moesgaard, Højbjerg.
Christa M. Hoick, Allelev, Trustrup.
Gertrud Egede Holm, »Østerholm«, Tranebjerg,
Samsø.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Signe Holm, »Bendixminde«, Odder.
Anna Marie Høgh, Halling, Randers.
Edel Høgh, Karlby, Hornslet.
Esther Høgh, Gunneruplund, Ødum, Aarhus.
Gerda Stendorf Iversen, Draaby, Ebeltoft.
Petra Jacobsen, Høver, Galten.
Anna Marie Jensen, Voldby, Hammel.
Asta Jensen, »Virupskovgaard«, Hjortshøj.
Doris Jensen, Fastrup, Aarhus.
Elin Rosenkvist Jensen, Skannerup, Gern.
Else Jensen, Skivholme, Skovby.
Erna Johanne Jensen, Skannerup, Gern.
Helga Jensen, Landborupgaard, Knebel.
Hilda Jensen, Alstrupgaard, Lisbjerg, Aarhus.
Kirsten M. Bay Jensen, Røgen, Sporup.
Margit'Jensen, »Søndervang«, Asferg, Bjerregrav.
Dagny Jørgensen, Fastrup, Aarhus.
Else Brixen Jørgensen, Oens, Horsens.
Kirsten Kjeldbjerg, Fløjvang, Hinnerup.
Gudrun Hedegaard Kjær, Smederup, Ørting.
Ingeborg Helene Kofoed, Gefionsvej 3, Fredericia.
Anna Marie Kudahl, Ravnholt, Volk Mølle.
Kirsten Kudahl, Ravnholt, Volk Mølle.
Gudrun J. Larsen, Beder.
Anna H. Laursen, Søby, Hornslet.
Katrine Laursen, Eg, Knebel.
Ruth Laursen, Haxholm, Laurbjerg.
Else Lykke, Stilling.
Henny Madsen, Foerlev, Skanderborg.
Lita Hougaard Madsen, Skjæring, Hjortshøj.
Ruth Helles Madsen, Søften, Hinnerup.
Ellen Nielsen, Lisbjerg, Aarhus.
Else Marie Nielsen, Holme Bjerge, Højbjerg.
Lydia Skovborg Nielsen, Nisset, Lemming.
Grethe Noes, Tirstrup Østj.
Anna Jessen Pedersen, Damagergrd., Farre, Sporup.
Ellen Brandt Pedersen, Rodskovgaard, Løgten.
Gerda Skou Pedersen, Rodskov, Løgten.
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Nanna Høimann Pedersen, Højby, Bouistrup.
Bodil Schon Petersen, Kastanievej, Skanderborg.
Anna Poulsen, Kolt, Hasselager.
Elin Rasmussen, Krogsbæk, Karlby, Hornslet.
Inger E. Rasmussen, Lisbjerg, Aarhus.
Karen Aabo Rasmussen, Egaa Bro, Risskov.
Lis Rasmussen, Karlby, Hornslet.
Tove Agnete Rasmussen, Hvilesminde, Mørke.
Karen Roed, Knagstrup, Hornslet.
Anna Schøler, Jeksen, Stilling.
Ruth Sehested, Lemming.
Aase Severinsen, Ahlgaarden, Ebeltoft.
Inga Sønderup, Egaa, Hjortshøj.
Else Hedegaard Sørensen, Mygind, Randers.
Gunhild Sørensen, Hem, Mariager.
Inger Grosen Sørensen, Karlby, Hornslet.
Inger Woer, Spørring, Aarhus.
Else Østergaard, Østerby, Tranbjerg.
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