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Vikingefærd i Nutiden.
Ved Ejnar Pedersen, Egaa.
I Hedenold de Danske fo’r
paa Viking i Vesterled
og hented med sig hjem om Bord
fra Englands Kristenhed,
ej blot de gyldne Penge,
men Sang til Harpestrenge
og Lysning over Vejen
fra Himmelen til vor Jord.
Begtrup.

Det var Lørdag den 11. September 1926.
Fødselsdag paa Egaa Efterskole, idet Husherren blev
49 Aar. Husmoderen var paa Ferierejse i Sønderjylland,
hvorfor unge Karen Pedersen optraadte i hendes Sted.
Straalende Septembersol ude og inde, og glade Men
nesker i Stuerne. Allerede paa Morgenstunden mødte
Børnene fra Friskolen og ønskede Tillykke!
Om Fødselsdagsbordet samledes Husstanden og Na
boerne — Blaabjergs og Bornholts.
En festlig Kaffetaar blev sat til Livs. Nogle Breve fra
gamle Elever og enkelte andre Venner blev lige læst og
saa:
God Morgen!
Blaabjerg holdt for Døren i sin »gesvindte« Bil; han
vilde transportere mig og mit Rejsetøj til Aarhus, og
Bomholt fik Lyst at tage med.
Jo, Begyndelsen var virkelig god.
Jeg havde Politipas og Penge — en Rejseunderstøt 
telse fra Undervisningsministeriet — paa Lommen. En
kær Ungdomsdrøm var i Færd med at blive til Virkelig
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hed: Jeg skulde just nu tiltræde min første Rejse til
England. — Alle Betænkeligheder, af hvad Art de end
monne være, var nu aldeles ude af Betragtning. Til Eng
land skulde og vilde jeg.
Et Par Maaneder i Forvejen var jeg begyndt med at
opfriske den Smule Engelsk, som jeg for snart en Men
neskealder siden havde gjort Forsøg paa at lære!
Nu maatte en Englænder i Aarhus og saa den firsindstyveaarige Enkefru Appelt her i Skæring gaa ind
paa at læse Engelsk med mig — og det blev i hvert Fald
ikke kedelige Timer. Jeg lærte i Løbet af et Par Maane
der netop saa meget, at Englænderne engang imellem for
stod, hvad jeg sagde. Hvad d e sagde, forsøgte jeg ofte
at gætte mig til! Dette være sagt uden mindste For
klejnelse af mine ypperlige Sproglærere. — Faa Dage
efter min Hjemkomst fra England døde den gamle Fru
Appelt. Jeg blev altsaa hendes ældste og sidste Elev. Ved
hendes Baare fik jeg sagt Tak for de lyse og gode Ti
mer, som denne indsigtsfulde, aandsfriske og hjertens
gode Kvinde havde skaffet mig i den korte Tid, jeg havde
kendt hende; en Tak, som de mange gamle Elever fra
hendes Højskoletid i Mørke vil slutte sig til.
Fru Appelt var i sin Tid en af Højskolens bedste
Kræfter, idet hun forenede grundig Viden og fin Dan
nelse med et varmt og trofast Hjerte.

Paa Aarhus Hovedbanegaard — i vor pengeknappe
Tid den mest tidssvarende i Riget — tog jeg Afsked
med de to brave Egaamænd, løste Billet til Esbjerg, traf
sammen med en Aarhusborger, der skulde med paa Eng
landsturen, og saa lod vi staa til med Ekspressen sydpaa.
I Fredericia mødte jeg min Kone, der nu skulde til
bringe nogle Feriedage paa Brørupegnen, og vi rejste saa
sammen vestpaa. Undervejs fik hun bl. a. efterset min
Bagage. Hvad om hun nu havde opdaget, at der var glemt
et eller andet, som jeg efter hendes Mening nødvendigt
maatte have med?
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Men til min store Glæde erklærede vor Mor, at jeg
nok kunde passere. Saa var jeg helt sikker.
Min Sødygtighed var hidtil kun prøvet paa vore hjem
lige Farvande. Søsyge kendte jeg kun af Navn. Men nu
forestod der et Døgn paa Vesterhavet.
Ved 4-Tiden naaede jeg Esbjerg, gik direkte ned til
Havnen, traf her en Politimand, der interesserede sig for
mit Pas, og fik saa Lov at gaa om Bord i »Parkeston«,
en af Det for
enede Damp
skibsselskabs
nyeste og bed
ste Englandsbaade.
Min
»Finansmini
ster « havde
tilraadet mig
at benytte 2.
Plads;
jeg
fulgte Vinket
og fik kun Grund til at være særdeles tilfreds dermed.
Navnlig da jeg blev Vidne til, at adskillige fra 1. Plads
foretrak at være sammen med os paa 2., hvor man havde
det nok saa hjemligt og spiste nok saa billigt som dér,
hvor de kom fra. Og man var jo da ikke kommen ud at
sejle for at gaa paa bløde Tæpper eller sidde i Bedste
moderstole.
Sent paa Eftermiddagen lettede Skuden og stod ud
af Esbjerg Havn; og før Septembersolen gemte sig i Ve
sterhavet, gled Danmarks Klitkyst ud af Syne.
»Havnefyret svandt — og bort gled Landet«.
De kraftige Skibsmotorer brummede deres ensfor
mige Melodi, Vinden var føjelig og Farten god. Havet
næsten roligt, kun nogle Smaabølger sludrede ved Skibs
siden, og for oven tindrede Septemberhimlens pragtfulde
Stjernebilleder.
Lænet mod Bælingen agterude stod jeg en Stund
alene.
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Fødselsdagen var nu til Ende -—■ en lys og venlig Dag.
— Den 49. Milepæl var altsaa nu passeret — et godt
Stykke over den halve Livsvej var tilbagelagt. Nogen
Lystsejlads havde det just ikke været altid; hvem kunde
heller taale det?
Ambrosius Stub randt mig i Sinde:

Hvad vindes paa Verdens vidtløftige Hav?
O tusinde Farer, i skummende Trav!
Man ved kun to Havne,
bekendte af Navne,
den ene vor Vugge, den anden vor Grav.
Tanker, venlige og klare steg frem med Minder fra
svundne Dage. Fra Barndomshjemmet i Vendsyssel, fra
20 Aars Lærervirksomhed paa Østfyn og fra Egaa, hvor
min Hustru og jeg nu i de sidste 6 Aar har haft den
Lykke at modtage 3—400 af Danmarks yngste unge og
at leve sammen med dem i Hjem og Skole. For en Glæde
det er at faa Lov til at være i den Gerning, der har ens
Hjerte. Maatte vi nu ogsaa i kommende Dage faa Kraft
til at tjene Ungdommens Sag. Det faar nu altsammen
staa i Guds Haand; og med Hjertens Tak for det svundne
Aar, med Tryghed i Sjæl og Sind sagde jeg God Nat til
Hav og Himmel og venlige Minder, nynnende paa sidste
Vers af førnævnte Sang:

Dit Forsyn, o Fader, det fører os hjem,
det styrer saa sikkert, som Søen er slem.
Saa forsvandt jeg ind til den »Traadløse« og fik af
sendt et Telegram til gode Ungdomsvenner, der var sam
lede til Jubilæumsfest paa Askov Højskole. Saa ned i en
hyggelig og net 2 Mands Kahyt, hvor jeg entrede den
øverste Seng, mens min gode Rejsefælle, Konsulent Jens
Nielsen, veltilfreds kravlede i den nederste. Vi sov sødt
til den lyse Søndag Morgen.
Søndagen blev ualmindelig fin.
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Omgivet af Hav og Himmel, med Udsigt til enkelte
større eller mindre Fartøjer, der dukkede op og for
svandt, spadserede vi Dagen lang frem og tilbage ad det
skinnende rene og lange Dæk, engang imellem hilst af
nysgerrige eller sultne Søfugle, der aflagde Skuden Visit.
Her var Lejlighed til en Præsentation for det øvrige
Rejseselskab.
Oprindelig var Ideen til vor Tur udgaaet fra Det soci
ale Sekretariat i København, og da der endelig var an
meldt 23 Deltagere, blev Rejsen planlagt i Enkeltheder
af Arbejdernes Rejseselskab i London.
I København var man især i Begyndelsen uklar over,
hvorledes det hele skulde gaa af; det var første Gang,
man havde udpønsket en »Vikingetur«. Til Gengæld var
der ingen Vaklen i London. Bureauet her udarbejdede
i alle Enkeltheder en ganske fortrinlig Plan for det dan
ske Selskabs Rejse, som gennemførtes med beundrings
værdig Nøjagtighed og til enhver Deltagers fulde Til
fredshed.
De 23 danske Rejsedeltagere kom endda fra højst
forskellige Lejre: Ingeniører, Arkitekter, Landmænd,
Skole- og Biblioteksfolk, Jurister, Journalister, Teologer,
Sygeplejersker og Husassistenter var repræsenterede.
Altsaa et højst forskelligartet »Skrabsammen«, der
under Turen i England lykkelig blev forvandlet til saadan noget i Retning af en jævn, hyggelig og munter dansk
Familiekreds, som Englænderne kaldte

De ny Vikinger.

Høvding for denne »Bande« var Forstander Peter
Manniche fra Den internationale Højskole ved Helsingør.
Naa, Manden var slet ikke ueffen i Vikingerolien; men
i England mødte han dog den, der kunde tæmme ham
og alle os andre. Det var tilmed en Kvinde. Hun hed
Gertrude M. Cross, var Privatsekretær hos Lederen af
det engelske Rejsebureau. Nu fik hun den Opgave at
føre de danske Vikinger paa hele deres 12 Dages Tur
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gennem England, og bedre Fører kan ikke tænkes. Hun
klarede alt fra det mindste til det største, havde alle
Traade i sin Haand, uden at en eneste brast, og uden
at nogen Deltager følte sig generet af at være i Baand.
Enhver Viking vil stryge »Topsejlet« (Hatten), hvor
hendes Navn nævnes.
Vi bringer her et Billede af hele Flokken.

*■*■21. ■

De ny Vikinger.

I forreste Rækkes Midte ses Miss Cross med sort Hat
og lige bag hende Forstander Manniche.

Vikingerne gør Landgang.

Englands Kyst i Sigte! lød det fra Dækket Søndag
Eftermiddag noget over Kaffetid. Jeg havde lige sammen
med Skudens 1ste Maskinmester og Ingeniør Vedsø, Kø
benhavn, været nede i et øredøvende Spektakel i Maskin
rummet, hvor den lummervarme Oljeluft nær havde
taget Pippet fra mig og gjort det af med min Sødygtig
hed. Godt, at man i Tide kom oven for igen. Og der saas
virkelig Englands Kyst med Fremspring og tilbagevigende
Linjer; Byer og Kirketaarne tonede frem over grønne
Marker, bevokset med fritstaaende kraftige Træer.
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Vi fik Lods om Bord. Guderne maa vide hvorfor, da
de danske Transportbaade paa denne Rute føres af Folk,
som i mange Aar har gjort Turen flere Gange ugentlig
og kender Farvandet ud og ind.
Men England er Traditionernes Land, og Lodserne
skal ogsaa have noget at bestille.
Efter godt et Døgns Sejlads løb Skuden ind i Harwich
Havn; civilklædte og skikkelige Politimænd kom om
Bord for at se Pas og Papirer. De bød den rejsende en
god Stol at sidde i under Forretningen; denne gik saa
jævnt og lige til. Det var noget helt andet end Pasrevisi
onerne i Tyskland i August 1914. Dem maatte jeg tage
staaende, endda det gik tit paa.
Toldeftersynet blev klaret paa lignende menneskelig
Vis. Ved i Tide at fremvise min næsten fyldte Cigar
kasse, reddede jeg ogsaa den.
Man fik overalt Indtryk af, at det ikke var stivbenede
Grænsevogtere, men levende Mennesker, man havde for
sig, og saadan bør det jo være.
Endelig sad vi i Toget, sad blødt og godt og rullede
saa i vældig Fart ind over England ad London til.
Det var heldigvis endnu saa lyst, at man kunde faa
et Indtryk af Landskabet: Kraftigt grønne Græsmarker
milevidt til alle Sider. Spredt Træbevoksning og mange
fritstaaende, bredkronede Træer.
Hist og her ses Flokke af ungt, rødt Fedekvæg eller
af gode graabenede Faar. Vi ved nok, hvad en Bonde
mand fra Midtjyllands Hedeegne vilde sige, om han saa
Faar paa saa frugtbar Jord.
Der er vidt imellem Kornmarkerne, og der, hvor de
findes, staar Kornet ude endnu, skønt dets mørke Farve
lader formode, at det burde have været kørt sammen for
14 Dage siden. Maaske har Vejret drillet —- maaske ikke.
Landbrug er nu ikke Englands stærke Side. Afgrøden er
alt for ringe paa saa god Jord, og man skal lede meget
længe for at finde noget, der blot minder om en ordent
lig Ladebygning ved den engelske Landmands Gaard. —
Kornet køres sammen i smaa pyntelige Hæs ude paa
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Marken, disse tækkes nok saa net med Hahn, og saa
kan de staa Vinteren over, om det skal være.
Hist og her titter et Spir frem over den vidtstrakte,
ofte meget herskabelige Park, der omgiver Grevens Slot.
Her bor altsaa den fine Land-Lord, den egentlige
Grundejer, dei- lejer Jorden ud til sine Forpagtere. Et
Forhold, som engelsk Politik vil komme til at syssel
sætte sig med endnu i mangfoldige Menneskealdre.
I en Nation, hvor saa at sige alt paa det økonomiske
Omraade drejer sig om Industri og atter Industri, hvor
80 pCt. af den arbejdende Befolkning bor i Bydistrikter,
deraf 40 pCt. i Storbyer, mens kun 7 pCt. er sysselsat
ved Landbrug, vil det selvsagt ikke være nogen let Sag
at vinde Ørenlyd for Landboreformer, tilmed da Eng
lænderen af Natur er konservativ.
Før Krigen var kun 10 pCt. af Englands Landmænd
Selvejere; under Krigen steg Tallet til 25 pCt., men se
nere er Bevægelsen ikke fortsat, snarere det modsatte.
Der findes i England omkring ved 410,000 Landbrug
med en Gennemsnitsstørrelse af ca. 50 Tdr. Land. Var
Gennemsnitsstørrelsen som i Danmark, burde England
have 1,500,000 Brug. Men det er ikke saa lige til at blive
selvstændig Landmand i England. Ungdommen er op
vokset i Byerne, er optaget af Byerhverv. Vil en ung
Mand endelig købe Jord, maa han udbetale det meste af
Købesummen; her er ingen Kreditforeninger som i Dan
mark, og kommer han endelig i Gang med Landbrug,
bliver det ofte en Skuffelse. 4. pCt af de »Statshusmænd«,
som blev hjulpet i Gang under Krigen paa ret gunstige
Vilkaar, har allerede indstillet Forretningen igen, endda
de havde 40—50 Td. Land hver.
Nej, det er vort Indtryk, at selv om alle David Lloyd
)
*
Georges
politiske Hjul sættes i Gang til Landbrugets
Fremme, vil der gaa mange Generationer bort, før Eng
lænderen faar Lyst og Evne til at leve som Husmænd.
Dette skal man saa at sige være født til.
Undervejs mod London ser vi mange venlige større
*) Forhenværende Statsminister, som har den Sag paa sit Program.
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eller mindre Byer med Træbevoksning og nette Haver
mellem Husene.
Et Utal af fint anlagte Sportspladser, ofte meget store,
passeres. Her muntrer engelsk Ungdom sig, især paa den
sidste Halvdag i Ugen; thi snart sagt, alt Arbejde i By
og paa Land standses Lørdag Eftmd. Kl. 1, og det er jo
ikke saa ilde at have nogen Fritid, naar man bare forstaar at faa noget godt ud af den. Sportspladserne be
folkes vistnok mere end godt er. Her henter køn og god
Ungdom Sundhed til Legeme og Sjæl, men Sportsidioter
ne — og dem er der mange af — ødelægger sig selv
og andre.
Bebyggelsen bliver tættere efterhaanden, som vi naar
frem, og tilsidst er den frie Natur helt borte, og lange,
lange Rækker af lave, mørke og ensformige Huse — en
graa Masse — med enkelte ret svage Lys imellem faar
det hele til at gaa ud i et. Det er Londons Udløbere mod
Øst, vi er naaet ind imellem.
Det brittiske Riges Hovedstad, Verdens største By,

London,

ligger for os. Mer en Verden end en By; den strækker
sig over mere end 30 danske Kvadratmil, har Gader saa
lange som fra Aarhus til Randers, saa man paastaar, at
det paa Verdens tætteste befolkede Plet er vanskeligt for
Venner at finde sammen paa Grund af de store Afstande.
Naa, er der ikke andet i Vejen, maa de i nyere Tid stærkt
udviklede Trafikmidler jo bøde herpaa, de forkorter nem
lig Afstandene i utrolig Grad.
Men mellem ca. 9 Millioner Mennesker, samlet sam
men fra alle Jordens Egne, forsvinder den enkelte me
get let.
Maaske intet andet Sted i Verden kan den enkelte
gemme sig i Ensomhed som netop her i denne sydende
Millionvrimmel af Mennesker.
Man siger: Paris er Selskabsmandens, London Ene
boernes Paradis.
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Men tro nu endelig ikke, vi indlader os paa en nær
mere Beskrivelse af London — nogle Smaatræk vil maaske følge senere — men Verdensstaden i sin Helhed er
nærmest baade ubestemmelig og ubeskrivelig.
Det danske Selskab ankom lykkelis os vel til Londons Østbanegaard, Liverpool Street Station, blev her
modtaget af en Repræsentant for det førnævnte Rejse
bureau; Hayward hed han; og det var endda en slinde
Kaa’l! For at sikre sig, at alle fulgte Trop, og at ingen
kom noget til, dansede han Charleston rundt om Flok
ken, snoede sig med Selskabet igennem den myldrende
Menneskemasse saa let, som en Aal gaar gennem et Mosehul!
En Ugestid senere, da Hayward førte os rundt til
Londons Seværdigheder, viste det sig, at han fandt Vej
i Verdensstaden med samme Lethed, som han fandt sin
egen Bukselomme!
Hidtil havde vi rejst paa Jordens Overflade, men Da
gens sidste Rejse blev en underjordisk Tur.
Ad en Mængde brede Trapper naaede vi ned til en
Station i Jorden, der straalede i elektrisk Belysning, og
hvor to store, sorte Huller gabede imod os fra hver sin
Side. Et Øjeblik efter lød en stærk Brummen, der kom
nærmere og nærmere, og pludselig for ud af det ene Hul
et langt, gnistrende Uhyre. Det standsede, aabnede sin
Bug, og ud myldrede et Hav af Mennesker; andre Tu
sinder — blandt dem os —- myldrede ind, det hele fore
gik paa et Øjeblik, og Trolden fo’r hvæsende videre
gennem sin Muldvarpegang under Verdensstaden. Vi sad
nærmest og maabede. Ingen af os havde den fjerneste
Anelse om, hvor dette bar hen. Men vi havde jo Hayward
— mellem Brødre kaldt Hejgut!
Earls Court Station! blev der raabt, Føreren drev os
ud; vi slap helskindet fra den underjordiske, kom op paa
Gaden, og kort efter var vi alle vel forvarede i et pænt
Hotel paa Newren Square 9, hvor vi oven i Købet blev
budt: Velkommen til England! af W. T. A.s
)
*
Sekretær,
*) Rejsebureauet
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Mr. Wimble, der blandt andet oplyste, at da det var før
ste Gang, hans Kontor havde planlagt Englandstur for
Danske, vilde man være særdeles lykkelig, om Rejsen

St. Pauls Cathedral. London.

nu maatte faa et fuldt tilfredsstillende Forløb. For at
bidrage dertil vilde han sende sin Privatsekretær, den
førnævnte Miss Cross, med paa Turen. Saa var vi med
andre Ord under Tøffelen lige med det samme. Men
vi fik aldrig Grund til at beklage os.
Natten kom — maaske var der én, der drømte om
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Tusind og én Nat, eller — var det Set. Hans Aften paa
Sønderhøj i Egaa?
Manchester.
Mandag Morgen: Havregrød, Spejlæg med stegt Flæsk
og saa en herlig Kop The. Derpaa gennem Byen til Eu
ston Station, ind i et Tog, hvor der var forbeholdt os
Plads, og saa ad Manchester til — en 4 Timers Tur med
Hurtigtog op mod Nordengland. En herlig Tur i straa
lende Solskin. Der blev en Snakken og Spørgen overalt
i Selskabet, og Miss Cross var utrættelig i at svare. En
gelsk Historie, Samfundsforhold, Politik og Industri blev
drøftet, og saa holdt man endda trofast Øje med de
Egne, Toget passerede.
Men nu bruste vi ind i den sydende Heksekedel, man
kalder Manchester, Englands vigtigste Fabriksby, hvor
det efter Sigende regner 360 Dage om Aaret, mens Byen
er overskygget af Kulrøg hver Dag. Det er Englands 4.
største By, den ligger ved venstre Bred af Merseys lille
Biflod Irwell, 48 km Nordøst for Liverpool.
I Modsætning til Landets øvrige store Industribyer
er Manchester en gammel By. Der siges, at vore Forfædre, Vikingerne, har gjort Visit her. Nogle glemte nok
endda at tage Returbillet! Købstadret fik M. 1301, var i
det 14. Aarh. kendt for de gode Væverier, som flamske
Haandværkere her grundlagde. Man klippede Englands
mange Faar, kartede, spandt og vævede Ulden og be
fandt sig vel under disse ret frie smaaborgerlige Forhold.
Omkring ved Midten af det 18. Aarh. havde M. kun
30—40,000 Indb. Men saa fandt man paa at indføre Bom
uld og at benytte Maskiner til at bearbejde den med, og
dette medførte en Omvæltning i Samfundslivet, som Ver
den ikke før havde set Mage til: Den saakaldte industri
elle Revolution omkring ved 1760.
Det er Bomulden og Maskinerne, der har skabt det
nuværende M., Hovedcentret for Verdens Bomuldsindustri.
Nu er M. først og fremmest en Handelsby, mens Fa
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briksvirksomheden hovedsagelig foregaar i de mange
mindre Byer, der i stor Udstrækning omgiver den. Selve
M. har nu 730,000 Indb.; men tænker man sig, at der
med M. som Centrum blev draget en Cirkel med en Ra
dius paa 00 km — altsaa Afstanden fra København til
Ringsted — bor der nu paa dette Omraade 8—9 Mill.
Mennesker eller henimod 3 Gange saa mange Indbyggere
som i det nuværende Danmark.
Den her paapegede Udvikling er foregaaet under store
Brydninger. Da Smaahaandværkeren saa, at Maskinerne
tog Brødet fra ham, erklærede han Maskinerne Krig og
prøvede at mase dem i Stykker, alt forgæves. Maski
nerne kartede, spandt og vævede; og Tusinder af Børn
fra Fattiggaardene blev sat til at betjene dem, saa havde
man billig Arbejdskraft. Men i Arbejder kvarter er ne
bredte den sorteste Nød sig i Form af Sult, Griseri, Pest
og Død, og den Elendighed skabte Socialisme.
Men var M. den moderne Elendigheds første Centrum,
udgik til Gengæld herfra sociale Reformbestræbelser, der
satte Frugt langt ud over Landets Grænser. Vi nævner
først den saakaldte
Manchester-Skole,

oprindelig et Smædenavn, brugt især af Tyskerne som
Betegnelse for Tilhængere af den Frihandels-Bevægelse,
der med M. som Centrum bredte sig over England hen
imod Midten af det 19. Aarh.
Sjælen i denne Bevægelse var Richard Cobden; Fri
handelens Apostel blev han kaldt. Han var udgaaet fra
et fattigt Bondehjem i Sussex, maatte som Hyrdedreng
bidrage til Familiens Underhold, 15 Aar gammel kom
han i Manufakturlære i London, benyttede Fritiden til
Selvstudium, noget, der fulgte ham Livet igennem, hvor
for han ret blev en self-made man med solide Kundska
ber. Aaben Intelligens, sejg Handlekraft og en ubestik
kelig Ærlighed prægede hans Færd.
I 1832 overtog han sammen med andre en Katunfabrik i Nordengland, blev snart dens Chef med Hoved-
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kontor her i M.. Firmaet leverede en fin Vare, der fik
god Afsætning og gjorde Indehaverne til formuende
Mænd.
Men det var aldeles ikke Penge, Cobdens Hu stod til.
Ved sit indgaaende Selvstudium havde han erhvervet sig
Indsigt i adskillige af Tidens Samfundsspørgsmaal,
havde syslet med Tænkere som Adam Smith, Bentham
og W. Huskisson. Sidstnævnte havde allerede omkring
ved 1820—30 hejst Frihandelens Fane, og denne blev nu
Cobdens Mærke.
Han kastede sig ind i Politik, blev Parlamentsmed
lem 1841 og rustede i de nærmest følgende Aar — trolig
bistaaet af Vennen .John Bright — Folket til uforsonlig
Kamp mod en Korntold, der paa kunstig Vis fordyrede
Brødet. Takket være disse Mænds storstilede Agitation
maatte Tolden ophæves allerede 1846.
Men Kampen havde kostet mange Penge, og Cobden
var nu en fattig Mand, hvorfor hans Tilhængere indsam
lede og skænkede ham en Hædersgave paa henimod 1%
Mill. Kroner.
Men Cobden og Bright og deres Tilhængere havde
langt videre Sigte: Det var deres inderlige Overbevis
ning, at Statsmagten havde bredt sig paa Omraader, hvor
den voldte Skade. De frabad sig derfor Statens Indblan
ding i Erhvervslivet, ingen indirekte Skatter, men inter
national Frihandel. Ej heller skulde Staten sørge for
Kirke, Skole eller Fattigpleje. Dens væsentligste Opgave
maatte være at sørge for Retssikkerhed i Landet. — Ja,
man vil have, at Statsmagten kun skal udføre Natvægte
rens Rolle, sagde Modstanderne.
Men Manchestermændene hævdede, at naar Staten
tog sin tunge Haand bort, vilde det private Initiativ først
rigtig vaagne hos den enkelte; Erhvervslivet vilde blom
stre, kun begrænset af den fri Konkurrence, og af den
Moral og Humanitet, som raader blandt brave Menne
sker; og dette vilde bringe størst mulig Lykke for det
størst mulige Antal. Den frie Borger vilde blive sin egen
Lykkes Smed. Folket maatte have Selvstyre, derfor slog
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man et Slag for udvidet Stemmeret. Man var saa inderlig
imod Krig mellem Folkene, arbejdede for Oprettelse af
international Voldgiftsdomstol til Bilæggelse af Konflik
ter mellem Nationerne, saa almindelig Afvæbning kunde
gennemføres. Den før nævnte John Bright var udgaaet
fra et alvorligt Kvæker hjem paa Rochdale-Egnen en halv
Snes Kilometer Nord for Manchester. Sammen med sine
Brødre drev han en Bomuldsfabrik i selve Rochdale. Han
blev Parlamentsmedlem, repræsenterede Manchester-Sta
den i Aarene 1847—57. Han virkede for stræng Spar
sommelighed i Statshusholdningen, især var han imod
Udgifter
til Hæro og Flaade. Han var ubetinget
Fredsven,
o
o
’
kunde ikke billige Englands Krige, og dette skaffede ham
en saadan Modstand, at man endog i selve Manchester
offentlig brændte hans Billede 1854. Senere blev han
valgt i Birmingham. I 1868 blev han Gladstones Handels
minister og havde gentagne Gange senere Sæde i Rege
ringen. Han døde 27. Marts 1889.
Hans Billede kunde man brænde — men ikke hans
Tanker.
Det var Manchester-Mændenes Kamp mod Korntol
den, der skaffede Arbejderne billigere Livsfornødenheder.
Men ellers er der i Tidens Løb fremsat megen berettiget
og uberettiget Kritik mod Manchester-Bevægelsen. Sandt
er det, at den fri Konkurrence ikke bragte den Lykke,
man drømte om. Menneskene er jo ikke saa gode, som
de burde være, og ofte tog Egoismen Overhaand. Og der
for famler Folkene Verden over endnu efter at finde de
rette Grænser mellem det enkelte Menneskes og Samfun
dets Virkefelt.
Andelsbevægelsen.
Men Manchester og det Industridistrikt, der strækker
sig milevidt omkring den, har været Udgangspunkt for
langt betydeligere sociale Fremskridt, hvis Virkninger
har strakt sig ud over Verden — ikke mindst til Dan
mark.
Det var her i Manchester, at den moderne Koopera
tions Fader, den kendte Filantrop Robert Oiven, høstede
2
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sine første Erfaringer som Bomuldsfabrikant, hvorved
han fik Indblik i, hvad vi før kaldte den moderne Elen
dighed. Hans Hjerte rørtes derved og vakte hos ham en
ganske enestaaende Reformiver. Denne satte sin smuk
keste Frugt, da han i New Lanark i Skotland indrettede
sin Mønsterfabrik med gode Arbejderboliger, lyse Børne
skoler m. m. Noget, der vakte Beundring rundt om i
Europa. Han indrettede ogsaa en Butik, hvor Arbejderne
kunde købe gode Varer til forholdsvis billige Priser.
Eksemplet smittede. Mange Aar efter, det var i 1844,
enedes 28 fattige Flonelsvævere i Rochdale, den før
nævnte lille By Nord for Manchester, om at aabne en
lille beskeden Butik, grundet paa de Principper, der den
Dag i Dag bærer Brugsforeningsbevægelsen, hvor den er
sund: Kontant Betaling, almindelig Detailpris og Over
skud som Dividende i Forhold til Indkøbets Størrelse.
I Rochdale stod altsaa den moderne Brugsforeningsbevægelses Vugge, og her i det nordengelske Industri
distrikt vandt Bevægelsen først Fremgang.
I 1863 stiftede 69 Brugsforeninger Fællesforeningen
for Englands brugsforeninger med Hovedsæde i Manche
ster, og her er det fremdeles.
Lad os et Øjeblik se indenfor og undersøge, hvormeget »Barnet« er vokset i Aarenes Løb.
Dette kan saa meget lettere lade sig gøre, som det
netop var ledende Brugsforeningsfolk, der ved vor An
komst til Byen først tog sig af os.
Foreningens mange storstilede Bygningskomplekser,
hvori findes flotte Butikker, kæmpemæssige Lagre, Fa
brikker og Værksteder m. m., imponerer os en Smule.
Saa føres vi ind i et meget rummeligt og tiltalende Di
rektionsværelse, bliver vel anbragt i hver sin Lænestol,
faar en hjertelig Velkomsttale og en ualmindelig god
Cigar, og saa følger nogle reelle Oplysninger om hele
Virksomheden :
Foreningen har 4 Mill. Medlemmer, af hvilke de fleste
repræsenterer en Familie, altsaa i Virkeligheden et Med
lemstal, der er 4—5 Gange saa stort som Danmarks Ind-
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byggerantal. Fra de tre Hovedafdelinger, hvori Forenin
gen er delt, nemlig London, Manchester og Newcastle,
sendes der Varer ud til 157,000 Detailhandlere, og saa
har man endda Depoter i snart sagt alle Verdensdele, f.
Eks. i Spanien, Afrika, Indien og Amerika. Foreningen
køber ca. en Ottendedel af alle de Rosiner og Korender,
der avles i Grækenland. Den er Danmarks største Kunde
i Smør, Flæsk og Æg, der betaltes sidste Aar med 126
Mill. Kroner, en net Skilling til Danmark; og saa var
man endda inde paa, at der muligt kunde oparbejdes et
endnu bedre Marked for danske Landbrugsprodukter.
Flere af Foreningens ledende Mænd havde besøgt Dan
mark og brugte nogle meget smukke Vendinger om de
danske Forbindelser saavel som om Andelstanken i sin
Helhed.
Vi ser, at Brugsforeningens Bank er under Udvidelse;
der var vist ellers ca. 160 Kontorister i Virksomhed der
inde, men det er altsaa ikke nok. Det er helt oplivende
i disse Tider at se en Bank under Udvidelse, og vi spør
ger til Omsætningen. Denne var i 1925 ca. 10,000 Mill.
Kr. Alene i December Maaned 1924 var den 432 Mill. Kr.
— Vi mindes de 28 bundfattige Rochdalevævere, der
lagde Grunden. Kan gerne være, vi ogsaa sendte en ven
lig Tanke til den brave Pastor Hans Christian Sonne,
som under megen Møje og Besvær i 1866 formaaede 83
Thisted-Mænd til hver at indbetale fra 16—33 Øre om
Ugen for at skaffe Anlægskapital til Danmarks første
Brugsforening.
Paa vor videre Rundtur i Virksomheden træffer vi
et Skrædderi, hvorfra der hver Uge udgaar ca. 2400 fær
digsyede Herrehabitter. I Udstyrs-Afdelingen lægger vi
Mærke til et net mahognifineret Soveværelse, typisk for
et Arbejderhjem: 1 bred Dobbeltseng, Skab, Toiletmøbel,
3 Stole med Rørsæde, 1 mindre Bord og 2 smaa Blom
sterborde; Prisen var ca. 800 Kr.
Hvor Forholdene tillader det, arbejdes der paa Ak
kord, nogle Skræddere tjente ca. 78 Kr. om Ugen, nogle
2*
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Syersker 42 Kr. Fart var der i Arbejdet, hvorhen man
vendte sig.
Om Aftenen mødtes det danske Selskab og ledende
Mænd i den engelske Brugsforeningsbevægelse til fest
ligt Samvær paa Brugsforenings-Hotellet, hvor der for
øvrigt ogsaa holdes en Art international Højskole. Smaataler, Sang og Musik vekslede under jævne og tiltalende

Brugsforeningens Hotel.

Former, en hyggelig engelsk Theaften. Vi nævner de vig
tigste af Talerne:
Direktør Flemming bød Velkommen og oplyste, at
Brugsforeningsbevægelsen i England havde lært meget
af Danmark, i Danmark blev Andelssagen gennemført
bedre end noget andet Sted, takket være de danske Høj
skoler. Brugsforeningen i England støtter paa forskellig
Vis det folkelige Oplysningsarbejde, dels ved Støtte til
Skoler og dels ved Afholdelse af folkelige Universitets
kursus o. 1.
Direktør Braadshaw: Det er kun en meget lille Del
af vor Virksomhed, vi nu har vist Dem. Vi har over 100
Fabrikker. Vi har særdeles god Forbindelse med Dan
mark. Selv har jeg besøgt Landet 4 Gange. Min Opgave
var at købe danske Landbrugsprodukter. — Sidste Aar
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købte vi for noget over 7 Mill. Pund Sterling. Vor Re
præsentant er med til at bestemme Prisen paa Smørret.
En Gang blev jeg sendt til Danmark for at undersøge,
om det var sandt, hvad man hørte herovre, at vore Kon
kurrenter kunde købe billigere i Danmark end vi. Jeg
konstaterede med Glæde, at dette aldeles ikke var Til
fældet. Vore Forbindelser i Danmark er gode —- vi har
ogsaa Forbindelser med Kanada. — Vi har rejst hele Be
vægelsen paa Andelsprincippet, og dette maa vi frem
deles være fuldtro imod.
Mr. Hewett: Jeg tager mig af Smørret. Til Trods for
den meget haarde Konkurrence hævder det danske Smør
Førstepladsen. Vort Hus tager mange Procent mere for
dette end for noget andet Smør. Det er mit Haab, at jeg
skal faa Lov at se Danmark engang, se, hvor det gode
Smør laves. Jeg ønsker, at vore danske Gæster maa rejse
hjem med Følelsen af, at de ikke blot har gode Forret
ningsforbindelser, men gode Venner i England.
Professor Hall: Vi har ansat en landbrugskyndig
Mand. Han skal tale med Koen om at give megen Mælk,
fortælle Grisen, hvordan den skal blive dygtig lang og
trind, og endelig skal han hviske Hønsene i Øret, hvor
ledes de skal bære sig ad med at lægge mange Æg!
Saa kom den landbrugskyndige — Mr. Spraggen —
og paastod, at hans Hverv var saare vanskeligt, og at han
hellere vilde være Statskonsulent i Danmark!
Sekretær Bibby: Vi har et Oplysningsselskab fordelt
i Kredse over hele England, har god Hjælp fra Universi
teterne, og sidste Vinter holdtes ude i Kredsene 600 fol
kelige Universitetskursus. Skolen her, hvor vi ophofder
os, er en af de snart mange, der er født ud af Trang til
Samarbejde mellem forskellige Aftenskoler.
Her paa Skolen, der er aaben for Elever af alle Nati
onaliteter, har allerede været flere Danske.
Som Brugsforeningen tager sig af det økonomiske,
tjener vi aandelige Formaal. Vor Organisation er ingen
Spændetrøje, men et aandeligt Fællesskab. Og vi er for
visset om, at den Dag, den engelske Arbejderstand naar
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lidt lysere økonomiske Kaar
)
*
og større aandelig Udvik
ling, vil der herfra blive endnu livligere Efterspørgsel
efter de danske Produkter.
Andre Seværdigheder i Byen.

Efter haanden som Storindustrien tog Fart, generede
det Manchester, at den laa saa langt fra Havet. Og da
man naturligvis ikke kunde vente, at Atlanterhavet nogen
Sinde vilde komme til Byen, gik Byen til Havet. Til trods
for, at Manchester ved 5 Jernbanelinier har Forbindelse
med Liverpool, gik et privat Selskab — Manchester SkibsKanal Kompagni — i Lag med at grave den over 57 km
lange, 36 m brede og 8—9 m dybe Manchester Kanal,
der blev aabnet 1894. Arbejdet kostede 240 Mill. Kr., men
det svarer Regning. Nu kan selv de allerstørste Last
dampere gaa fra Liverpool til Manchester paa 12 Timer,
endda de undervejs gennem 5 Sluser løftes ialt 60 Fod.
Vi aflægger Havnen et Besøg:
En Verden af Mastetoppe, mangfoldige Nationers Flag
— ogsaa Dannebrog — vajer i Havnen. Her kommer
Baade med indisk Hvede; de gaar tilbage med engelske
Maskiner; mægtige Ladninger af Bomuld fra Amerika
losses. Kæmpemæssige Elevatorer, Kraner og Pakhuse,
hvorhen man ser.
Det fortælles os, at 40 Baade kan losse samtidig, og
at man daglig vil være i Stand til at fri Skibene fra en
Last, der svarer til 4000 almindelige Jernbanevognlad
ninger.
Der losses og lades ikke blot i Havnen her, men saa
at sige langs hele Kanalen.
Manchester Havn har 3000 organiserede Dokarbej
dere. Den daglige Arbejdstid er 8 Timer, Lønnen 1 Kr.
35 Øre i Timen. Ved Indgangen til Havnen ligger en lille
Hytte, en Bank, der er klar til at gemme Arbejdslønnen.
Vort næste Besøg gælder Bomulds-Industrien. Vi har
Tilladelse til at se en af Firmaet Speros Fabrikker.
Dette Handelshus blev grundlagt 1854, begyndte med
*) Det var under Kulstrejken.
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24 Vævestole, men voksede Aar for Aar, saa det nu i
sine forskellige Ejendomme raader over 3200 Vævestole
og 100,000 »Spinderokke«, havde vi nær sagt; vi mener
naturligvis Tene. 3000 Mennesker i Arbejde.
Vi gaar ind i en af Fabrikkerne, ser straks de store
Bomuldsballer med Jernbaand om, som de er pakket
sammen i Amerika.
Jernbaandene huggges af, og den raa Bomuld ledes
mekanisk hen i nogle grove og graadige Kartemaskiner,
der slider den sønder og sammen, ja i den Grad tager
»Pippet« af dens stridige Bestanddele, at den arme Bom
uld efter at have passeret endnu et Par Torturredskaber
som en lang, tynd og blød »Drilling« putter sig ganske
undseelig ned paa Bunden af nogle meter høje, runde
Bøtter, hvor den lægger sig i de nydeligste Ringe, den
ene over den anden, indtil Bøtten er fuld. Men saa er
ogsaa den lille Drillings Ro forbi. En af de utallige Jern
fingre eller Gribeindretninger, der her er i Virksomhed,
faar Tag i Drillingen, haler den ind i et kæmpemæssigt
Spinderi, hvor mange Tusinde Tene surrer og svirrer, og
hvor en Mængde blegnæbbede Kvinder vaager over, at
ingen Ten gaar i Staa.
Herinde gør man det ganske af med Drillingen, saa
kun en fin Bomuldstraad bliver tilbage. Men ej heller
denne lader man slippe.
Traaden vindes op i kortere eller længere Stykker,
disse dyppes maaske ned i hver sin »Farvepotte« for at
miste det triste Udseende, d. v. s. for bedre at kunne til
fredsstille Menneskers ofte vidunderlige Smag. Af de for
skelligt farvede Traade dannes der Striber, ikke altid
som Farverne nu »staar bedst«, snarere som de »gaar
bedst«. Striberne vikles om Bomme, disse anbringes i
Maskinvævene; der trykkes paa den elektriske Knap, og
saa gaar det for Alvor løs.
Vi træder ind i et uhyre Rum, hvor over tusinde Maskinvæve arbejder, hvor dobbelt saa mange Jernarme i
rasende Fart og under øredøvende Spektakel driver »den
flyvende Skytte« frem og tilbage.
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Vi inaatte holde fast om Hovedet under vort korte
Ophold. Men Række op og Række ned travede flere Hun
drede yngre Kvinder mellem Vævene, de fleste havde
2—3 Væve at passe samtidig. De maatte have et Øje paa
hver Finger; brister en Traad, bliver der Fejl i Tøjet,
og dette efterses grundigt i en anden Afdeling.
Man viste os en Væv, saa snildt indrettet, at den
standsede øjeblikkelig, naar en Traad brast. Ja, Ære
være Teknikken. Den moderne Maskine har taget en

Væverihallen.

Byrde af det arbejdende Folks Skuldre, men — hvor
er Arbejdsglæden? Hvor er Mennesket? Dette er Spørgsmaal, som vor Tid vil stille baade Arbejder og Arbejds
giver over for. Og vi begynder nu at fatte, hvorfor det
moderne England, hvis Storindustri har suget Arbejder
ne sammen i Millionbyer, er saa godt i Gang med et stor
stilet Oplysnings- og Opdragelsesværk blandt Arbejder
ne, ofte ledet af Arbejderne selv. Og det er en Sag, ingen
Gentleman skyder fra sig.
Vi ser endnu engang ud over Væverihallen — denne
raslende og klagende Verden af Maskiner, Bomuld og
Mennesker. — Kvinderne passer deres Dont lige saa godt
som Folk paa venligere Arbejdspladser. De arbejder over
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8 Timer daglig i Ugens 5 Dage, 4 Timer om Lørdagen.
Deres Ugeløn er ca. 36 Kr., og saa faar de Middagsmad
paa Fabrikken for 45 Øre.
Vi misundte dem ikke. En af vore Deltagere paastod
tilmed, at det ikke kunde falde ham ind at sende sin
værste Fjende hertil!
Vi saa det færdige Bomuldstøj, beundrede det. Det
er jo kun Bomuld — ikke Silke — men alligevel: kunde
Bomulden paa sin Vandring ud i den vide Verden for
tælle sin egen Historie, vilde den nok hist og her vinde
nogen Opmærksomhed.
I Industricentret her i og om Manchester er 30,000
Mennesker, flest Kvinder, i Arbejde med Bomulden.
Vor Rundtur i Manchester slutter med et Besøg paa
Raadhuset, en herlig Bygning med et 87 m højt Urtaarn;
den er fuldført 1877. Vi tør ikke komme ind paa en
nøjere Beskrivelse. En enkelt af Hallerne optog os mest.
Her fandtes nemlig en hel Række af gode, store Billeder
fra Englands Historie. Man ser f. Eks. en Skole i den
fri Natur fra 1640. Børnene sidder ved Foden af et stort
og gammelt Træ, der udbreder sin vældige Krone over
dem. Drengenes Dragter minder noget om dem, OxfordStudenterne bærer den Dag i Dag, de mere vide end
kønne Knæbukser.
Et Billede fra 1642 viser de hollandske Vævere, der
kom hertil og grundlagde Uldindustrien.
Men vi rives ud af vor Betragtning. En Mand kom
mer ilende med Bud om, at Stadens Lord-Mayor
)
*
og
Frue ønsker at hilse paa os. Virkelig. For vor Skyld be
høvede den brave Lord-Mayor nu ikke at rykke ud; in
gen af Selskabet var noget ved Musikken!
Naa, det gaar ikke just efter Fortjeneste her i Verden.
Lord-Mayor Mitchell stod i stiveste Uniform bag en
lille Skranke i »Audiensværelset« med Fruen ved højre
Side. Og ind i Række kom »Vikingerne«, baade de nybarberede og ubarberede; Høvdingen fra Helsingør i
*) Overborgmester.
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Spidsen og hans højre Haand — den alle Steds nærvæ
rende Miss Cross — lunt smilende bagefter; hun lod sig
ikke dupere!
Efter at have hilst paa hver især, og Selskabet var
blevet anbragt i solide Lænestole, rejste Lord-Mayor sig
og holdt Velkomsttalen:
Velkommen fra Danmark! Vikingernes Land med
Kyster ud mod Havet, Dronning Aleksandras Fædreland.
Hendes Navn holdes i Ære af Englands Folk.
Ved Manchester skyller intet Hav, men vi er med vor
Kanal gaaet ud til Havet.
Vi ønsker at have gode Forbindelser med alle Lande.
Ingen Nation, om den er nok saa lille, ingen Stand kan
undværes i det store Folkesamfund; alle har en Gerning
at udføre.
Den engelske og den danske Nation nærer et sandt
Venskab for hinanden. Derfor:
Hjertelig Velkommen!
Vor Rejsedeltager, Sagfører Rendal, Helsingør, tog
derpaa Ordet til Svar:
Vi Danske føler, at vi herovre i England er mellem
Venner; vi mærker det overalt, hvor vi kommer frem.
I mer end tusinde Aar har Danmark haft Forbindelse
med England: det er gaaet op og ned. Men Forbindelsen
bestaar og er maaske sundere og kraftigere end nogen
Sinde før. Dronning Aleksandras Navn har vi ej heller
glemt i Danmark.
Vor Hovedforbindelse — den fælles Handel — haa
ber vi at kunne opretholde endnu i mange Aar. Men den
Dag, da det engelske Landbrug faar et Opsving, vil det
maaske se mindre lyst ud i Danmark.
Baade England og Danmark vil bidrage til Fred og
god Forstaaelse mellem Nationerne.
Tak for hjertelig Velkomst.
Lord-Mayor tog paany Ordet:
Tak for de venlige Udtalelser, en enkelt maa jeg imødegaa. Det er min Overbevisning, at saafremt en Nation
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gør Fremskridt i sund og god Retning, maa det blive til
Gavn og ikke til Skade for Helheden.
Jeg tror aldeles ikke paa, at en Udvikling af det en
gelske Landbrug vil skade Danmark, snarere det mod
satte.
Dermed var Audiensen forbi. Lord-Mayor og Frue
trak sig tilbage med venligt Farvel.
Vi tog nu ogsaa Afsked med den danske Konsul
Knudsen, der havde været sammen med os paa Hotellet
Aftenen forud, og som nu var med her.
Saa steg Selskabet i Biler, og nu gik Turen nordpaa,
helt uden for Byen til en af dens mange Parker.
I 1902 købte Byen et gammelt Herresæde paa 700 Td.
Land, der hver kostede 500 Kr.
Heaton House og Park, som Stedet kaldes, var før
en grevelig Residens. Men Greven var gammel, havde
ingen nære Arvinger, og saa fik Manchester hele Herlig
heden til billig Pris. Vi kørte, vi véd ikke hvorlænge,
langs en gammel Mur, der i sin Tid er opført rundt om
Parken. Samme Mur er 2% dansk Mil lang og vel 1%
m høj.
Hovedbygningen studerede vi ikke saa nøje, det var
Parken, der fængslede os.
Her er ganske vidunderligt. Parken bugter sig i Bakke-Dal, Plæner paa mange Td. Land, Vandløb, hist og
her store Søer, Sportspladser mange Steder, og det hele
indrammet af herlig Skov med flere sjældne Træer.
Her kan nu alle, selv den fattigste Manchester-Bor
ger, den armeste Kasketdreng tumle sig ganske gratis i
Fritiden — hvis de da gider tage her ud.
Her finder de frisk Luft, et herligt Naturliv, men især
den Sol, som Gud hver Dag lader opgaa over onde og
gode — men som saare sjældent lader sig se i Manchester.

Tilbage til Hotellet; det var nu Tirsdag Aften, det
regnede bravt, og vi Var unægtelig lidt trætte. Det saa
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vore engelske Venner, og derfor opvartede de os ud paa
Aftenen med engelske Molbohistorier.
Manden, der fortalte, var Mr. Rae, Formand for et
Selskab, der tager sig af folkelig Oplysning. En ældre
Mand, der er godt hjemme i den danske Højskolebevæ
gelse, og som selv har studeret Grundtvig.
Vi skal som Slutning gengive et Par af hans Historier.
Som Jyde »ærter« Øbo — og omvendt, stikler Eng
lænder til Skotte. Den store Englænder paastaar, at Skot
ten er smaalig, især i Pengesager.
Englænderen har Ordet:
En Skotte kom ridende baglæns paa sin Hest og
fulgte Halens Bevægelser med Opmærksomhed. Man
spurgte, hvorfor? Skotten svarede: Jo, i Morges var jeg
saa uheldig at tabe en Krone i Hestens Krybbe, og den
søger jeg nu!

Et Par Skotter, Mand og Kone, rejste — efter forudgaaende omhyggelig Overvejelse — til stor Udstilling i
London. Men de syntes, Udrejsen kostede saa meget, at
det blev nødvendigt at gaa den lange, lange Vej tilbage.
En Flyver i London, der kendte Skotternes Lyst til at
snakke op
),
*
tilbød da Skotteparret gratis Flyvetur hjem,
men paa den ufravigelige Betingelse, at det ikke maatte
sige et eneste Ord undervejs.
.tilkommen til Skotland var Flyveren nysgerrig efter
at erfare, om den lange Tavshed nu ikke havde været
pinlig for Passagererne, hvorfor han, inden Motoren vel
var standset, og inden han fik set sig for, raabte: Var
det ikke drøjt at tie saa længe?
Svaret kom omgaaende: Jo, jo, især da vor Mor drat
tede af!
Konen var tabt, men Manden havde bevaret Tavs
heden for ikke at risikere flere Bejseudgifter.
Gaar alt vel, skal vi ad Aare fortælle mere fra Eng
land.
*) Det siges, at Skotten er saa snakkesalig, mens Englænderen ofte er Lavs.
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Indtryk fra Finland.
Hör de höga furor susa,
hör de djupa strömmar brusa.
— Det er Suomis sång!
E. v. Qvanten.

Det var med en vidunderlig Følelse af Fred og Tryghed, at jeg en Sommeraften i Juni 1926 pakkede mine
Kufferter ud i et lille Bondehus dybt inde i Ålands mørke
Skove.
Det er dejligt at rejse; men det er især dejligt at
blive færdig med det. Tre Døgn næsten uden Søvn: fra
Malmø til Stockholm, til Finland og tilbage til Ålands
øerne. Nye Indtryk overalt; jo, jeg husker, at jeg var
knusende træt; men her var dog en mærkelig Fred her
ude i den store, store Skov. Vinden susede i de mægtige
Fyrretoppe. Hvem kender ikke denne Susen? Jeg kendte
den ogsaa hjemmefra, men ikke som her, hvor Skoven
strækker sig milevidt til alle Sider.
Bondehuset laa og »smilte« saa venligt; det var rødt
som alle Huse i Finland med hvide Vinduer og Døre og
med slanke, hvidstammede Birke hængende over Straataget. Og inde fra den mørke Skov lød en stadig Ringlen
fra Køerne og Faarene, der gik og græssede i store Flok
ke; de har Klokker og Bjælder for ikke at gemme sig
for Ejerne. Den stadige Ringlen giver en egen Stemning
i Skoven.
Ja — mærkelige finske Skov; mørk og tung, saa den
stemmer Sindet til Alvor. Dyster er den især ved Aftentide, naar Suset giver Fantasien Vinger; saa forstaar
man, at i et saadant Land kan Overtro og Sagn trives.
Men herlige Skov, naar Morgensolen kalder til Liv der
ude, naar Fuglene synger — især hører Gøgen hjemme
i Finland, og Økserne klinger, saa det giver Genlyd vi
den om.
Saadan ligger Skoven Mil efter Mil, saa langt som
jeg har været. Hvis man staar paa et højt Sted og ser
ud over Landet, forsvinder de aabne Pladser med Bøn
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dernes Gaarde; hist og her blinker en Sø, en Fjord, men
paa den anden Side fortsætter Skoven igen.
Betagende Land at se; men en dansk Ungersvend, der
færdes her, vil før eller senere blive grebet af et knu
gende Tungsind og længes tilbage til Danmarks grønne
Marker og lyse Bøge.

Det unge Finland.
Det er altid vanskeligt at fortælle om Lande, man
har rejst i, fordi man let bliver hængende i Minder og
skønne Indtryk, man selv har haft, men som andre, der
ikke har set det samme, har vanskeligt ved at dele
med én.
Jeg vilde derfor gerne i dette lille Stykke give nogle
Oplysninger om Finland. Det bliver mine egne Indtryk
deroppe fra, hvad jeg har oplevet og erfaret, og hvis jeg
skulde fortælle Ting, som vil falde én og anden for Bry
stet, saa er jeg klar til en Diskussion med samme.
Jeg gaar ud fra, at Finlands Historie er saa nogen
lunde kendt. Det er Historien om et Folk i stadig Kamp
og Strid for at bevare sin Selvstændighed. Og Tabet af
Selvstændigheden kom, og der kom mange, mange Aar
under Fremmedherredømme, hvor det finske Folk blev
kuet og holdt nede, nationalt og som selvstændig Nation.
Det er klart, at Folket er præget af dette, og man
mærker det Gang paa Gang. Man skal lede noget, før
man finder en Fædrelandskærlighed saa varm i Følelse
og Udtryk, som den man træffer heroppe.
Jeg vil lige omtale den finske Sang. Noget saa be
tagende som de store, finske Sangerstævner, kan man
ikke tænke sig; der er en Glæde i denne Sang, som vi
desværre ikke kender hos os; der er først og sidst Fædre
landskærlighed deri.
Andre Forhold: Man ser, at der ligesom spejdes efter
Løsning paa de mange Spørgsmaal, der ligger for for
den unge Nation. Man mærker det i et og alt, at Fin
land vil fremad, opad, indhente det forsømte. Man be
undrer denne Iver og forstaar den.
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Saa er der andre Ting, man ikke forstaar.
Jeg har her foran mig en Bunke Aviser, som jeg lige
har modtaget fra Finland; jeg tager det første Blad og
træffer paa disse uundgaaelige Artikler om Mord og store
Slagsmaal. Jeg ved af Erfaring, at disse Artikler vil møde
mig i Bladet, og saa gaar jeg tilfældigt hele Bunken igen
nem og finder ikke et eneste Blad, uden at det bringer
Bud om den frygtelige finske Kniv eller Revolver.
Jeg traf en dansk Frue, som har levet i Finland i 40
Aar; hun fortalte mig lidt om den finske Revolution.
Det skal jeg ikke genfortælle; men jeg føler med Glæde,
at noget saadant aldrig kunde ske i Danmark.

Sprogkamp.

Saa er der at nævne, at der føres en uretfærdig Kamp
mod det svenske Sprog.
Der tales nemlig i Finland to Sprog; baade det fin
ske og det svenske Tungemaal lyder der. Ikke i den For
stand, at det er to Nationer, der beboer Finland; nej,
Finner er de alle med ét Fædreland; og under Fremmedherredømmet stod de sammen i ærlig Kamp for at be
vare det elskede Fædreland; da talte ingen om Sproget,
man talte om Finland.
Er det da ikke mærkeligt, at der nu kan føres en
maalbevidst Kamp for at udrydde det svenske Sprog?
Man hævder, at Finsk skal være Rigssprog, man lukker
den ene svenske Skole efter den anden, tvinger og kuer.
Et Eksempel paa, hvor bittert Kampen føres: En Lov
om, at Kommandosproget i Hæren skal være Finsk, er
allerede gammel. Nu blev det for en Tid siden forbudt
svensktalende Officerer at tale Svensk i almindelig Sam
tale indbyrdes i Tjenestetiden.
Jeg forstaar den svenske Presse, naar den efter dette
skrev lidt bittert: »Den Gang Mannerheim — den svensk
talende General og senere Rigsforstander, der begyndte
Kampen mod Rødgardisterne — førte sine Hvidgardister
til Sejr over »de røde«, da Finland svømmede i Blod,

32

og Nød og Elendighed raadte over Landet, da nævnte
ingen, at han talte det svenske Sprog. Mannerheim blev
Landets Helt, hans Kommando rungede over hele Fin
land.
Dette er Løn derfor«.
Underlige Fejlgreb mod det Sprog, hvorigennem Fin
land har faaet hele sin Kultur.
Et Fejlgreb, Finland vil fortryde.

Eksamens- og Forbudsfeber m. m.

Noget, som Finland ogsaa lider under, er en voldsom
Eksamensfeber.
En underlig, sygelig Længsel efter at komme til at
bære Studenterkasketten —- denne Narrekasket — har
næsten hver finsk Bondeknøs, og saa gaar de med Ka
sketten til de bliver »gamle« Mænd, for at Folk skal
komme til at tro, at de er noget.
Læseaarene i Helsingfors eller i andre Byer er fol
den finske Ungdom til umaadelig Skade, giver en opstyl
tet, usund Slægt, der ikke tror, den er egnet til at tage
fat paa almindeligt Arbejde.
Og Landet flyder over med »lærde«.
Og lad mig med det samme omtale det finske For
bud. Jeg har aldrig, hverken her i Danmark eller i noget
andet Land, set en saa raa og modbydelig Drukkenskab
som i dette Land, hvor efter Bestemmelsen Forbud skulde
føre til Tørlæggelse.
Det er muligt, at disse fanatiske Forbudsmænd selv
tror paa den Sag, de kæmper for; og det er muligt, at
de kan bilde andre ind, at der i Finland er sket Foran
dringer til det bedre; men vi, der har set Forholdene
deroppe, er nok enige om at sige: Gud bevare os for
Forbudets Velsignelser her i Danmark.
Paa den finske Bondegaard har jeg gaaet sammen
med Ejer og Arbejder. Jeg ved, hvordan det gaar til der;
og jeg siger, at er der nogen, der ønsker Tal og Beviser,
saa er jeg oplagt til Forhandling; for her er jeg sikker.
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Det er ikke min Mening, at dette skal være en kold
Kritik af Forholdene deroppe; de er, som de er, og jeg
vil gøre opmærksom paa, at det kan have sine Grunde.
Her i Danmark har Udviklingen gaaet sin Gang. —
Slægt efter Slægt har bygget og kæmpet, det har gaaet
op og ned; men man sporer en Udvikling, en langsom
Udvikling.
I Finland mangler man de mange, mange Aar, da
Landet ikke var selvstændigt; det er som et Hul at
komme over, der mangler nogle Led.
Er det ikke forstaaeligt, om man deroppe kan gribe
fejl, fare voldsomt frem, hvor man burde fare med
Lempe?
Det er næsten, som om man deroppe er alt for ivrig
for at skabe Fremgang, for at der skal ske noget.
Der er Fart i det finske Folkeliv, og Industri, Handel
og Søfart blomstrer.

Landbruget.
Det samme gælder Landbruget. I Løbet af ganske
faa Aar er Antallet af Brug fordoblet, og det er væsentlig
ny Jord, der er taget ind.
I de senere Aar er man begyndt med at dyrke Roer,
(Sukkerroer), og enhver Landmand ved, at Roerne for
drer meget af Jorden og kræver en god Behandling. Paa
den Maade bliver Roen en Hjælp til at faa Jorden i
Kultur.
Kornsorterne er de samme som hos os, og Besætnin
gen bestaar af en hel Del Faar og nogle ikke saa ringe
Køer.
En finsk Bondegaard er meget smuk og venlig at se
paa med sine mange rødmalede Bjælkehuse.
Hvert Hus har sin Bestemmelse; der er Beboelseshus,
Kostald med tilhørende Hølade, Hestestald med samme,
Kornlade, Tørringshus, Brændselshus, Forraadshus, o. s.
V., O. s. V.
Det finske Folk, især Bondefolket, er meget nøjsomt,
3
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og det præger Stuerne. Der er faa, som oftest hjemme
lavede Møbler; men kommer man ind i en saadan Stue,
slaar en lun Hygge straks én i Møde. Gulvene er hvid
skurede og med lange hjemmevævede Løbere. Alt er
propert og net lige til den store Ovn med Tag over
»Spisen«.
I det hele har det finske Folk en ganske enestaaende
Sans for Renlighed. Saaledes findes der paa de allerfleste

Gaarde den store Badstue, hvor alle Gaardens Folk tager
det berømte russiske Dampbad.
Kosten er yderst tarvelig, men sund. Under Loftet i
Stuen hænger der altid paa en Stok en lang Række
Knækbrød, d. v. s. haardt Brød, omtrent som Tvebakker,
men store.
Hvad jeg synes om og ikke synes om —
i det hele og store har jeg alligevel det Indtryk af Fin
land, at det er det omstridte Land, men ogsaa det vidun
derlig skønne Land. Den Gæstfrihed, som mødt mig over
alt, vil jeg stadig mindes.
Og hvordan skulde jeg nogen Sinde glemme de store,
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mørke, susende Skove eller de blinkende Søer? Aldrig
glemmer jeg Imatra og Vallinkoski (se Billedet), de
skummende Fald, hvor Tømmerstokkene sprang om
kring som Smaapinde, og Skærgaarden, hvor Vandet kan
være saa stille og klart om Aftenen, at Skærene spejler
sig deri, saa man knap ved, hvad der er op, og hvad der
er ned.
Naturen er som Folket rig paa Oplevelser af Fred og
Strid. Jeg synes, jeg forstaar det altsammen med Fejl
greb og fuld Harmoni, forstaar den susende Skov og det
vilde Vandfald.
Det er det finske Folk i Fald og Genrejsning.
Det er Finland.
Og jeg sidder ofte og længes derop igen og forstaar
saa godt v. Qvantén, naar han skriver:

Suomi =

Øfverallt en røst os bjuder,
øfverallt en stämma ljuder:
Det er Suomis sång!
Broder äger du ett hjärta
i dess tjussning i dess smärta;
hør blott Suomis sång.
hør blott Suomis sång.
Ernst Ibsen.
Finland.
Elev fra 1921.

Rejsen til Canada.
Scottsburgh, 3. Juli 1927.
Den 15. Februar rejste jeg fra mit Hjem »Esbenhus«
med Butebil til Aarhus og derfra med Hurtigtog til Es
bjerg for over Harwich-London og Liverpool at begive
mig til Canada.
Skibet »A. P. Bernstorff«, som jeg skulde sejle med
til Harwich, gik fra Esbjerg Kl. 5 Eftermiddag. Jeg stod
paa det øverste Dæk for at se Danmark saa længe som
muligt; jeg vidste jo ikke, hvad Tid jeg vilde faa det at
se igen.
3*

36

Vi kom til England næste Aften Kl. 5,50, og Toget,
der skulde føre os til London, gik Kl. 6,00. Der var der
for ikke lang Tid til Toldbetjentene at efterse os i; men
de var ogsaa raske til at sende os væk uden at se efter
i Kufferterne.
Paa selve Rejsen til London fik vi jo, da det var
Aften, ikke ret meget at se; men da vi nærmede os Byen,
lød det gennem Toget: »London, London,« og alle stor
mede vi til Vinduerne for at faa det første Glimt af Ver
dens største By.
Da vi stod paa Banegaarden, kunde vi ikke høre andet
end Lokomotivernes Hvæsen og Rumlen samt Støjen fra
Gaden. Saa kom en af »Canadian Pacific Railway«s Biler
og kørte os til et Hotel. Om Aftenen og den næste Dag var
vi ude at se paa Byen. Det var underligt at gaa der mel
lem lutter fremmede Mennesker og høre paa deres rul
lende Tale; thi for os, der ikke kunde tale Engelsk, ej
heller forstaa det, lød det jo forfærdeligt,
Naa, vi skulde videre til Liverpool og kom dertil om
Aftenen Kl. 9,00.
Næste Dag gik vi om Bord paa S/S »Montrose«, og
nu gik det ud over det store Hav mod Canada.
Vi skulde være i St. John d. 27. Februar, Kl. 7 om
Morgenen; men paa Grund af stærk Storm, kom vi først
ind Dagen derefter ved Middagstid.

Fra St. John til Scottsburgh. Sask.
Nu landede vi, og alle fo’r vi rundt som Fluer i en
Flaske, for nu var det spændende Øjeblik jo kommet,
der for mange er en glædelig, men for andre en trist
Stund. Jeg var ude at bese Byen; thi Toget, der skulde
føre os ind i Landet, gik først Kl. 9,30 Aften, saa der
var god Tid. Jeg travede rundt i Sne til Knæene og bog
stavelig talt »gloede« paa alt det nye, jeg saa. Jeg kom
lige til Tiden, da Toget skulde gaa; men først maatte jeg
ned i en Forretning for Emigranter for at købe Brød;
for nu skulde jeg selv sørge for noget at spise. Forret-
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ningen var beliggende paa selve Stationen; men alligevel
tog min Handel vel nok for lang Tid; for en af »C. P.
R.«s Agenter kom pludselig farende og raabte en hel Del
til mig paa Engelsk, som jeg ikke forstod. Enden paa
det hele blev, at jeg pænt paa Dansk bad ham om at
holde Mund. Jeg blev noget overrasket, da han paa samme
Sprog svarede: »Hold Kæft og skynd dig, for nu gaar
Toget
O !«
Saa kørte vi ind i Eventyrlandet. Jeg gjorde et Op
hold i Montreal og gik ud for at se lidt her ogsaa. Oppe
i Banegaardshallen stod en Mindestøtte over de faldne
fra Verdenskrigen; den var flot og imponerende. Man
ser en dræbt Soldat, som Fredsgudinden staar med i sine
Arme, og samtidig holder hun en Palmegren over hans
Hovede.
Naa, videre; Byen saa jeg ikke meget af, da jeg var
bange for at fjerne mig ret langt fra Banegaarden; jeg
var nemlig den eneste Dansker i det nuværende Rejse
selskab.
Fra Montreal gik det videre til Regina; her maatte
jeg overnatte. Toget gik nemlig ikke videre Vest efter
før næste Morgen. Jeg var ærlig talt ogsaa ved at være
ked af al den Køren med »Futtoget«. Rejsen med Jern
bane havde nu varet i 4 Døgn og 6 Timer, og endnu var
der et Døgns Rejse tilbage paa samme Maade.
Endelig var der kun een Station tilbage. Jeg var ikke
fri for at være lidt urolig; jeg kendte jo ikke noget til
den Farmer, jeg skulde være hos; men Dansker var han,
og da jeg steg ud af Toget, kom han og hilste mig paa
Dansk: »Velkommen til Canada, Knud Pedersen!«

Lidt om Klædedragten her.

Noget af det første, som Poulsen, den danske Far
mer, sagde til mig, var: »Nu skal du have noget Tøj, der
passer til dit Arbejde og til Vejret her.« Saa blev jeg
ekviperet paa følgende Maade. Først en Kasket, som er
til at trække godt ned over Ørene, saa en Skindvest,
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som naar til Bæltestedet; den er lidt længere bag paa end
foran, men forøvrigt baade varm og praktisk. Dernæst
»overalls«, der er saa vide, at jeg magelig kan have begge
mine Ben i det ene Bukseben. Bag paa dem er der an
bragt en lille Lap groft og stærkt Tøj; den bruges til at
rive Tændstikker paa. Deraf kommer sikkert Ordspro
get: »Naar man river dem i den ene E . . ., brænder de
i den anden.«
Paa Fødderne har jeg halvlange Skindstøvler og paa
Hænderne et Par store Skindluffer. Saadan ser en cana
disk Farmer ud om Vinteren. Nu, da det er Sommer, og
vi har en Varme paa 92 Grader (Farenheit), er Klæde
dragten selvfølgelig forandret en Del, nu gaar det i
Skjorte, Bukser, rigtig tynde Støvler og en Sommer ka
sket. Det er dog ikke alle, der bruger denne Dragt om
Sommeren. Folk gaar gerne med Cowboyhat og Hand
sker, der naar til Albuerne, for ikke at blive alt for sol
brændte.
Vort Arbejde her.

Hvad Arbejdet angaar, ja, saa tror jeg ikke, det er
haar der e og strengere end hjemme i Danmark, men der
arbejdes i længere Tid.
Det første, vi gjorde, da vi i Vinter kunde begynde
at komme ud, var at hente vore Heste hjem. Hestene
bliver jaget løse ud paa Markerne om Efteraaret og
kommer først ind igen ved Foraarstid, naar vi faar Brug
for dem. Det er ofte et ret vanskeligt Arbejde at fange
dem, da der i Beglen gaar ca. 200 Heste eller flere i
samme Flok. Vi havde 21 Heste, der hørte os til, og vi
maatte være baade raske og snilde samt gode Ryttere
for at faa dem indfanget og bragt hjem. Da vi havde
fodret dem inde i en otte Dages Tid, spændte vi 4 Heste
for en Vogn og gav os til at køre Sten af alle Brak
markerne. Det var et haardt Arbejde saavel for Hestene
som for os. Der var nemlig mange store og tunge Sten,
som vi ikke kunde læsse paa en Vogn; men saa spændte
vi 4 Heste til for en Stenslæber og førte dem paa den
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Maade af Marken. Da Stenene saa var borte, begyndte
vi at køre Jorden over med en Maskine, som tager alt
Ukrudt op med Rod og samtidig løsner Jorden, saa den
bliver bekvem at tilsaa med Hvede. Det gælder dog kun
Brakmarken. Stubmarken harvede vi med en dobbelt
Knivharve forspændt med 8 Heste, der endda har alt,
hvad de kan aarke, med at trække den. Ofte har vi dog
Traktor for i Hestenes Sted, og det gaar selvfølgelig godt.
Saamaskinerne, som vi bruger, trækkes af 6 Heste, og
almindeligvis tilsaar vi ca. 35 Acres Land i Løbet af en
10 Timers Arbejdsdag. Naar alt er tilsaaet, begynder vi
at pløje. Her har vi 240 Acres at pløje, og dette Arbejde
maa tage 25 Dage for 2 Mand. Vi faar hver 7 Heste for
en Dobbeltplov, og tilsammen kan vi pløje 10 Acres dag
lig. Vi kan køre 2 Omgange i Timen eller 20 om Dagen.
Kl. 8 om Aftenen holder vi i Gaarden. Hestene faar deres
Grutning, og imens river vi i en vældig Fart Seletøjet af
dem; derefter rider vi dem over i en anden Indhegning
2 engelske Mile herfra, saa til Fods hjem, og først da er
det Spisetid for os. Saa er Klokken ogsaa 10, og vi gaar
til Sengs. Kl. 4,15 næste Morgen staar vi op og begynder
Dagens Arbejde igen. Solen er allerede højt paa Himlen;
Fuglene synger, og alt er saa dejligt, som man lige kan
tænke sig; men op ad Dagen bliver det varmere og var
mere, ja, om Middagen tit op til 92 Grader (Farenheit).
Hestene sveder; vi sveder; Vandet driver aß os; ikke sært
at vi maa spise godt for ikke at blive til rene Skeletter.
Efteraarsarbejdet er her jo kun at høste og tærske
Sæden, og da faar vi 8 Mand til Hjælp for os. Det vil
blive et rask Arbejde. Der skal 4 Vogne til at køre Kornet
til Tærskemaskinen; men her skal Kusken ikke selv
læsse; dertil har vi en Maskine, der løfter Negene op;
den trækkes af en Traktor. Hveden køres til Korneleva
torerne i Byerne med det samme i store Vogne, der hver
kan rumme 100 bushels ad Gangen. Vinter arbejdet hei
er let: Hestene er jo ude, Køer har vi kun 3 af, og alt,
hvad der er at gøre, er egentlig kun at sy det nye Sele
tøj, vi faar Brug for til næste Foraar.
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Mine Søndage.
Jeg befinder mig udmærket herovre. Naturen er storslaaet at betragte, og dog keder jeg mig ofte hele den
lange Søndag, særlig nu. I 40 Dage har vi ikke maattet
gaa et eneste Sted paa Grund af Skarlagensfeber. Vi er
2 fremmede foruden Farmerparret og deres 7 Børn. Bør
nene og jeg har haft Sygdommen. Jeg har dog ikke været
i Seng en eneste Dag; men om Natten kneb det mig med
Søvnen, da jeg skiftevis frøs og svedte, og tilsidst maatte
jeg op at gaa, fordi jeg ikke kunde døje at være i Sengen
længere. Nu er jeg dog ovre Sygdommen og befinder mig
storartet igen.
Det er helt sært at tænke paa, at jeg færdes her i
Amerika, og at alle mine Kammerater og Venner er saa
langt borte. Jeg har min egen Hest og kan om Søndagen
ride rundt og besøge de forskellige unge heromkring.
Jeg taler med dem, og paa den Maade lærer jeg en Del
Engelsk, og det endda meget hurtigere, end dersom jeg
skulde læse mig dertil. De fleste unge her er baade flinke
og ordentlige Mennesker; men de er ofte præget af, at
deres Skolegang kun har strakt sig over 2—4 Aar, og en
Del af dem døjer da ogsaa med at læse og skrive. Men
se dem ved Sport og Farming; det forstaar de sig paa;
se dem paa en Hest, der har gaaet i det frie i 4 Aar og
aldrig har baaret en Rytter paa sin Ryg før, det er flot.
Hesten prøver paa at kaste dem af, men de hænger ved
som Borrer. Jeg har prøvet det samme med min egen
Hest og kan sige, at det ikke er nemt at blive siddende,
selv om jeg mærkværdigvis undgik at blive Græsrytter.
Ja, her er meget at se og prøve, og det, det gælder
om, er, ikke at tabe Modet for tidligt, selv om man hører,
at der er frosset saa og saa mange Mennesker ihjel her
ovre om Vinteren. Jeg naaede hertil, lige før den sidste
store Snestorm kom. Den rasede saa voldsomt, at Folk
sagde, at de ikke havde haft saa haardt Vejr hele Vin
teren.
I Begyndelsen frøs jeg ogsaa forfærdeligt, for da
havde jeg kun det Tøj, jeg var vant til at bruge i Dan
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mark, og det var lovlig tyndt her i Canada. Nu maa jeg
slutte med Hilsen til alle paa Skolen, og samtidig vil jeg
ønske for denne, at den altid vil være for lille til at rumme
de Elever, som indmelder sig.
Hilsen fra en gammel Elev
Knud Pedersen,
Scottsburgh, Sask.
Canada.

Esoisme.
o
Engang i Tidernes Morgen fødtes to Trolde. De var
Tvillinger, og begge fik Navnet Egoisme, hvilket paa
Dansk betyder Egenkærlighed.
Som de voksede til, blev de mere og mere forskellige;
den ene blev mere og mere ond og den anden mere
og mere god. — Nu er de voksne og driver daglig deres
Spil imellem os — og med os.
Den onde Egoist er rent ud sagt et Bæst. Han er stærk,
og han er lumsk, og han er slesk, og derfor er han ikke
let at tage sig i Vare for eller staa for. Hans Lyst og hans
Maal er at gøre vort Liv saa tomt, saa koldt og saa ulyk
keligt som muligt. Daglig er han ude med sin Morder
kniv og Gift efter Opofrelse, Næstekærlighed, Barmhjer
tighed, Medfølelse, Hjælpsomhed, kort sagt alle disse
lyse Engle, der hver for sig vil bringe Glæde ind i vort
Liv. Og eftersom det lykkes ham at rydde vort Sind for
disse Beboere, flytter flere og flere ind af hans Hjælpere,
hvis Navne er: Misundelse, Misfornøjelse, Haardhjertethed, Hovmod, Utilfredshed, Gnavenhed, o. s. v. —
Ja, rigtig en ond og lumsk og løgnagtig Trold er han.
Han kommer nemlig slet ikke som den Trold, han er.
Og han vedkender sig aldrig sin Lyst og sit Maal: at gøre
os ulykkelige. Nej, han kommer som Ven. Og han for
tæller smilende og slesk, at han netop vil gøre os lykke
lige, glade. — Lumskelig hvisker han saaledes sin Gift
ind i Sjæl og Sind: Vær endelig god imod dig selv. Tænk
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kun paa dig selv. Tag altid det bedste selv. Tag selv den
bedste Mad, den bedste Stol, det letteste Arbejde. Skub
bare alle de andre til Side. Arbejd saa lidt som muligt
og blot for selv at faa det godt. Tænk ikke paa de andre.
Tænk aldrig paa Pligt, dette kedelige Ord. Kræv ind til
dig selv, blot til dig selv, og lad de andre betale, om det
er muligt. Skaan dig selv. Skaf bare dig selv Morskab,
Forlystelser, Nydelser og alle andre Livets Goder. —- Ja,
saadan hvisker og smisker denne kattevenlige, lumske og
løgnagtige Trold.
Og han ved nok, at der er noget i vort Sind, der gerne
vil høre den Tale.
Indsmigrende, venlige, forførende lyder hans lumske
Ord. Og saa er Sandheden jo den, at følger vi hans Raad
og gør, som han siger, da bliver vi i Bund og Grund
ulykkelige. Da bliver vort Liv, Dag for Dag, mere øde,
mere koldt, mere glædeløst. — Alle hans onde Aander
flytter da ind i vor Sjæl og vor Tanke, og Dag og Nat
skygger de af for al Sol og Glæde i vort Liv.
Men netop i vor Tid, netop nu til Dags, har denne
Trold en vældig Magt. Ja, der er Mennesker i Mængde,
der saa omtrent anser ham for en Gud og dyrker og til
beder egentlig kun ham — og lever følgelig et fattigt og
glædeløst Liv.
Den gamle evigsande og sunde Leveregel: »Hvad du
vil, at andre skal gøre imod dig, det skal du ogsaa gøre
imod dem,« kalder han Løgn og Bedrag. Og hans Til
hængere gør det samme. Den haanes og kaldes gammel
dags naivt Vrøvl og kastes paa Møddingen. Og i deres
blinde Egoisme ser de ikke, at store uerstattelige Mæng
der af Glæde og Livslykke gaar med.
Og endnu værre gaar det med den dybe og herlige
Sandhed, vore Fædre har givet Udtryk i følgende Vers:
Den Gang jeg tænkte: Jeg vil Glæden eje,
da flygted’ den bort fra alle mine Veje;
men da jeg sagde: Jeg vil Glæde bringe,
— da kom den til mig paa Englevinge!
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Egoisten —■ den egenkærlige — vil jo absolut selv
eje Glæden, og efter Troldens Raad jager han den ene og
alene til sig selv —- men han jager den stadig længere og
længere bort. Han griber den aldrig. Bruger vi derimod
vor Tanke og vore Kræfter til at glæde andre, da sker
dette underlige og dog saa selvfølgelige, at da kommer
Glæden ganske af sig selv og fæster Bo i vort daglige Liv.
Saa underlig — og dog saa herlig — er Livet. Saadan fanges Glæden. Og saa løgnagtig er den Trold.
Skal vi saa være enige om at sparke denne onde Trold
ud af vort Liv og vort Sind med alle hans lokkende Raad
og hele hans Slæng?
Og saa vil vi slaa Følge ud ad den sollyse Vej, hvor
Glæden kommer smilende imod os, kommer ganske af
sig selv og fylder vore Dage med Lykke og Tak.
— Den anden Trold, som altsaa ogsaa hedder Ego
isme, er en god Trold — thi det kan en Trold godt være.
Ogsaa han arbejder paa at komme ind og fæste Bo i
vort Sind. Og ham maa vi gerne høre efter, for det er
sandt, naar han siger: Du skal holde af dig selv, saa du
ikke gør dig selv Fortræd. Pas derfor paa, ät du ikke
gør noget eller er med til noget, du tager Skade af. Saa
meget skal du elske dig selv — eller det i dig selv, du
ikke vil miste.
Daarligt Selskab, daarlige Kammerater, raa Tale, usle
Forlystelser, Dovenskab, ondt Lune o. s. v. gør dig For
træd, gør dig ringere. Ude i dette kan du hverken ære
eller agte dig selv; du er ond imod dig selv; men saa
højt skal du agte og elske det i dig selv, som du godt
ved, der er det reneste, det fineste, det ædleste, det bed
ste, at du ikke vil tillade, at dette lider ondt og gøres
Fortræd.
»Sig mig, hvem du omgaas, saa skal jeg sige dig, hvem
du er«, hvisker denne gode Trold alvorligt ind i vort
Øre. Har du Lyst til daarligt Selskab, raa Tale, daar
lige Bøger, Sjov og lignende, og giver du efter for denne
Lyst og gaar med, da bliver du snart som de og dette,
saa naar jeg faar at vide, at du omgaas alt dette, da ved
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jeg straks, hvem du er, ved, at du er som dem og dette.
Men da skal du ogsaa vide, at du er ond imod dig selv,
og da holder du ikke nok af dig selv — paa den rigtige
Maade.
Ja, saadan siger nu denne gode og sandfærdige Trold.
Og hans Hvisken og kærlige Raad har vi alle hørt — og
hører nok hver en Dag. Men et er jo at høre ham —
et andet at lyde ham.
Og for at støtte os og hjælpe os at finde Vej, nynner
han nu og da nok saa vejledende ind i vort Øre: »Altid
frejdig, naar du gaar Veje, Gud tør kende!« Han ved
nemlig, at følger vi disse Veje, da holder vi af os selv
paa den rigtige Maade; da er vi Egoister af den Slags,
der bringer Glæde til andre — for at vi selv kan komme
til at eje den.
Men underligt nok er det, at disse to Trolde er Tvil
lingbrødre og hedder Egoisme begge to. Vi maa passe
paa ikke at tage fejl af dem.
Aarhus, i Oktober 1927.
J. Mikkelsen,
Lærer.

Aaret, der randt.
Et Aar er atter omme. En ny Egaa-Bog er under
Udarbejdelse, og vi vil gerne i al Korthed nævne et og
andet af, hvad Aaret bragte os her.
Vinterskolen 1926—27 havde stuvende fuldt Hus. 37
raske Gutter; godt en halv Snes flere meldte sig, men
kunde ikke modtages paa Grund af Mangel paa Plads.
Skolearbejdet og Hjem livet gik sin jævne Gang —
somti bejr end somti — men i det store og hele til fæl
les Glæde for baade Elever og Lærere.
Den eneste særlige Forandring paa Timeplanen var,
at Eleverne nu hver Dag fik 3 Kvarters Gymnastik paa
Morgenstunden. Dette synes at være en tiltalende For
andring. Saa mærker Gutterne noget til, at Morgenstund
virkelig har Guld i Mund, at Dagen er oppe, Glæden

45

tændt. Og hvor dyb og inderlig Glæde er Understrøm
men i vort Ungdomsvirke, dér sker der noget.
Og er det en enkelt Morgen lidt koldt i Gymnastik
salen. Nuvel, vore Elever ved, at Peter Brandstrup eller
hans Frue nok skal sørge for Varme!

Som Nyt kan vi ogsaa nævne, at Gaardejer, Konsu
lent Laursen, Vejlby, var saa venlig at komme paa Efter
skolen og fortælle Gutterne om Landbrug i Fortid og
Nutid. Vi fik Mod paa mere af samme Slags, og Laursen
har lovet at fortsætte næste Vinter.
Som sædvanlig arbejdede Eleverne flinkt og godt og
var gennemgaaende særdeles flittige, hvorfor der ogsaa
vistes et smukt Resultat ved Skolens Afslutning.
Vi mindes Drengene med Glæde og Tak og beder hver
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især af dem modtage en trofast Hilsen fra os, der blev
tilbage, da de drog bort herfra.
Sommerskolen 1927 var besøgt af 23 unge Piger. Der
gik næsten et Par Maaneder, før de ret kunde fryde sig
ved Egaa Strand.

Det var en hundekold Forsommer med Regn og Rusk.
Vi fyrede i Kakkelovnen til efter St. Hans, og saa hjalp
vi troligt hverandre med at skabe lidt Sol og Skærsom
mer inden Døre; og vi syntes, det lykkedes ganske godt.
Der var Arbejdshumør, et godt Kammeratskab og stor
Flid.
Der var paa dette Pigehold flere fra Skolens nærme
ste Opland, end der har været paa tidligere Hold.
En halv Snes unge, modige Piger kom cyklende her
til hver Dag — trods Regn og trods Blæst.
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Fru Brandstriip ønskede sig fritaget for Gymnastik
ken i Sommerhalvaaret, hvorfor Frk. Anthonius traadte
til. Hun har jo nu været Lærerinde her i 2 Somre. I Aar
blev hun her 1 Maaned efter, at Pigeskolen var sluttet.
Det skulde være hendes Ferie, sagde hun; men forøv
rigt hjalp hun trofast til med Forberedelse til det Bryl
lup, som hun fortæller om her i Egaa-Bogen.
Om hendes Undervisning og Samliv med de unge
Piger er der vist kun een Mening.
Sin gymnastiske Uddannelse har Frk. Anthonius
faaet paa Ollerup Gymnastik-Højskole, og saa behøver
man vel ikke at sige mere om den Sag. Hendes Elever
ved Besked.
Hun er nu rejst til sin Vinterskolegerning i Vestjyl
land, men hun har lovet at vende tilbage til Egaa ogsaa
næste Sommer.
Som Pigerne da gerne vil sy og sømme! De synes
gennemgaaende, det er meget bedre end at regne og
skrive Stil — endda flere af dem ogsaa er særdeles snil
de i de Kunster.
Naa, det ene skal passes, og det andet ikke forsøm
mes. Hovedsagen er, at Lysten driver Værket.
En Ungdomsskoles ledende Princip maa nok helst
være: Et jævnt og muntert, virksomt Liv. Det er Lærer
nes Opgave at lægge Arbejdet saaledes til Rette, at det
fanger Elevernes Interesser netop dér, hvor de staar.
Det maa gøres jævnt, det maa gøres levende, saa sættes
»Gnisten« til. Elevernes Selvvirksomhed og det herligste
Arbejdshumør vaagner. Og de Elever, som efter Evne
bidrager til at hjælpe det Humør frem, føler vi os i dyb
og inderlig Forbindelse med.
Tak for Samværet i Sommeren 1927, I 23 Jenter!

Gæster m. m.

Den 10. April havde Efterskolen Besøg af Lærer
F. E. B. Rost fra London.
Rost har nu sin Lærergerning i selve Verdensstaden,
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tager ogsaa Del i Ungdomsskolearbejdet. Han var mig
til megen Hjælp under min Englandsrejse, især i den
Uge, jeg opholdt mig i selve London. Et Par Gange be
søgte jeg ham i hans hyggelige og rare Hjem. Rost er af
norsk Æt, taler Dansk; og i April var han paa Rundrejse
til danske Skoler bl. a. for at samle Stof til en Rog om
Skolevæsen.
Dagene 14.—15. Juli havde vi for første Gang Be-

Husmandsmødet.

søg af et Hold rejsende Husmænd. 35 Mand fra Landets
forskellige Egne under Ledelse af Husmand Julius Peter
sen, Tranbjerg.
Vor stedlige Husmandsforening modtog Gæsterne i
Hjortshøj og befordrede dem saa rundt til, hvad Egnen
her kan byde af veldyrkede Marker og Haver m. m.
Turen sluttede paa Efterskolen, hvor Selskabet spiste
Aftensmad. Eleverne viste Gymnastik og Folkedanse paa
Sønderhøj. Haven var pyntet med kulørte Lamper.
Adskillige af Egnens Folk var ogsaa mødt, og de gav
Gæsterne Nattekvarter.
Næste Dag mødte Husmændene til Morgensangen her

49

og overværede sammen med Eleverne mit Formiddags
foredrag.
Den 4. August om Eftemiddagen mødte Konsulent

Jens Nielsen, Borris, paa Besøg her med 6 Englændere,
som for første Gang var i Danmark. Det var livlige Folk.
Der var nu først Mr. Wood og Mr. Griffiths, begge Læ
rere ved Avoncroft
)
*
Landbrugsskole — en ny Skole,
nærmest for Landarbejdere.

Englænderne med Jens Nielsen i Midten og Inderen længst til højre.

Saa var der Mr. Hale, Lærer i Landbrug ved Bristol
Universitet.
Mr. S. M. Husain, en virkelig indfødt Indier, der er
Skoledirektør i Hyderabad-Stat i Indien. Endelig var der
Mr.W. I. Pilt fra Bournwille og Mr. Dyer fra Beacons
field.
Selskabet spiste til Aften sammen med Eleverne, fik
derpaa Lov til at se Pigernes skriftlige Arbejder, og i
en kort Tale, som Jens Nielsen oversatte, gav jeg de frem
mede et Begreb om, hvad Efterskole er.
Senere paa Aftenen lavede Pigerne Fest for Gæsterne
*) Ligger mellem Oxford og London.
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paa Sønderhøj. Englænderne lo og klappede og var i
straalende Humør.
Til sidst holdt de Smaataler og Sang for os. Og vore
kære Elever opdagede vistnok, at Englænderen kan være
saa jævn og lige til, men ogsaa, at det ikke er saa lige til
at forstaa hans Sprog.

Om Sommerens Begivenhed: St. Hans-Mødet fortæl
les der andet Steds i Bogen, hvorfor vi her nøjes med

Sangleg.

at sige hjertelig Tak til de mange gamle Elever, der
mødte. Der var 170 til Kaffe i Riis Skov.
Lad os aldrig slippe hverandre helt. Vi paaskønner i
høj Grad, at Hjemmene lader de unge besøge os ved
denne Lejlighed.

Sommerskolen sluttede Søndag den 28. Ang. Der var
som sædvanlig mødt mange Mennesker, der gennemsaa
de fremlagte Elevarbejder.
Afslutningsmødet holdtes i Haven, hvor Provst Gad,
Hornslet, og Ejnar Pedersen talte.
Men Vejret var ikke just mildt, og vi var noget bange
for, at særlig ældre Folk frøs.
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Fredag den 9. September havde vi atter Besøg fra
England, idet den andet Steds i Bogen nævnte Miss Cross,
der førte det danske Selskab rundt i England, nu var
paa sin første Tur i Danmark og lagde Vejen om ad Egaa.
Vi havde bl. a. Lejlighed til at vise hende Den gamle
By i Aarhus, og denne optog hende saa stærkt, at vi nær
ikke havde faaet Missen derfra!

11. September fyldte Husfaderen her i al Stilhed 50
Aar.
Og et Par Dage efter drog han paa Foredragsrejse,
talte f. Eks. 7 Aftener i Vendsyssel.
Dagen efter vor Mors Fødselsdag holdt vor ældste
Datter Bryllup. Om dette fortæller Anthonius.
E. P.
Bryllup.

Søndag den 25. Septbr. var der Fest her paa Efter
skolen, idet Forstander Pedersens ældste Datter, Edle,
holdt Bryllup med Mads Astrup, Regnskabskonsulent i
Sundeved Landboforening. Vejret var saa smukt, som
man overhovedet kunde ønske sig det paa denne Aarstid: Solskin, lidt Blæst og en enkelt Regnbyge. Det sid
ste betyder jo, at der regner Guld i Brudeskød.
Brudgommen er fra Borris i Vestjylland, saa man
kan med Rette sige: »Adams Søn og Evas Datter voksed
op i Øst og Vest.«
Allerede fra Morgenstunden stod Skolen i Festens
Tegn. Gaver og Lykønskninger strømmede ind. Straks
efter Morgenkaffen samledes alle i Spisestuen for at
holde Morgenandagt. Jeg syntes, det var en tiltalende
Maade at begynde Dagen paa.
Efter Frokosten, som blev indtagen Kl. 2, begyndte
man at klæde sig til Fest. Pastor Højmark, som skulde
forrette Vielsen, kom Kl. 4, Bryllupsklokkerne kimede, og
Bryllupstoget satte sig i Bevægelse ned mod Egaa Kirke,
som nogle af Brudens mange Venner havde pyntet smukt.
Medens Bruden ved sin Faders Arm traadte ind i Kir4*
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ken, spillede Friskolens Lærerinde, Klara Skovbo, et
smukt Præludium paa Orgelet, hvorefter man sang:
»Denne er Dagen som Herren har gjort«. For Alteret
talte Præsten godt og smukt til det unge Par. Da Vielsen
var forbi, sang man: »Jert Hus skal I bygge«. Og efter
at Præsten havde lyst Velsignelsen: »Alt staar i Guds
Faderhaand«.
Derefter samledes alle Gæsterne i Skolestuen ved et
meget festligt Middagsbord, hvor Forstander Pedersen
bød Velkommen. Taler og Sang afløste hinanden. Til
Brudeparret talte Højskolelærer Ejnar Larsen, Bælum,
Pastor Højmark, Gaardejer J. Råbjerg, Borris og Hus
holdningslærerinde Kirsten Pedersen, Ry; man tømte
Brudeparrets Skaal med Ønsket om en lykkelig Frem
tid. Atter tog Forstander Pedersen Ordet, fortalte kønt
og naturligt om sit og sin Hustrus Barndomshjem og om
Slægten i Vendsyssel. Jeg vil ikke nærmere referere de en
kelte Taler, men kun nævne et enkelt Ord af Pastor Høj
mark, hvem I alle kender. Han sagde: »Det var en lykke
lig Dag, da Ingeborg og Ejnar Pedersen kom og startede
Efterskolen i Egaa! Det, tror jeg ogsaa, I, som har været
deres Elever, kan skrive under paa. De to Elevmøder,
jeg har haft den Glæde at overvære, bærer jo ogsaa Vid
nesbyrd om, at I har fundet noget her, som det er værd
at samles om. Og Forstander Pedersen og Hustru lukker
jo gæstfrit Dørene op for de mange Venner, de gennem
Aarene har vundet sig.«
Nu har jeg altsaa fortalt Jer lidt om »Søsters« Bryl
lup, hvad, jeg kan tænke mig, I gerne vil høre lidt om.
Dagen efter Brylluppet rejste de nygifte til deres Hjem
i Nybøl, og Søster har sikkert taget mange gode og lyse
Minder med fra det gode Hjem, hun nu forlod.

Egaa, i September 1927.
Kærlig Hilsen til Elever

Marg Anthonius.
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Lærerne.
Valgmenighedspræst A. Højmark, Lærer Mikkelsen
og Brandstriip fortsætter fremdeles deres Gerning her
ved Skolen. I Stedet for Anna Balling, der for Tiden er
paa Aarskursus i København, har vi Lærerinde, Frk.
Klara Skovbo, der regerer Friskolen, men underviser en
kelte Timer paa Efterskolen.
Som ung Lærer i Stedet for Gustav Pedersen, der var
her sidste Vinter, har vi antaget Seminarist C. Petersen
fra Mors; han begynder sin Virksomhed her paa den
kommende Vinterskole. Foruden sin Lærereksamen har
C. Petersen bestaaet Svendeprøven som Snedker og stu
derer nu Sløjd.
Min Søsterdatter og vor Mor’s Broderdatter, Ingeborg
Ibsen, der nu i to Somre har haft Tegning med Pigerne,
gennemgaar for Tiden Kursus i København.
Vi havde ikke noget imod at se hende her igen næste
Sommer.
Som allerede nævnt venter vi Anthonius hertil igen.
Ja, hvordan skulde det dog gaa, dersom vi ikke havde
dygtige og trofaste Hjælpere, som holder af grøn og køn
Ungdom!
E. P.
Kære, gamle Elever!
Naar vi vil skrive en Hilsen til jer i Elevskriftet, saa
vil vi helst forme den som en Tak for de mange, glade
Timer, vi har tilbragt sammen med jer her i Egaa. Det,
som Gang efter Gang frister os til at fortsætte med Gym
nastikundervisningen her ved Efterskolen, er i første
Række den Glæde, vi paa Forhaand ved, der er ved hver
Morgen at komme hen i Gymnastiksalen og se alle de
glade Ansigter og blive rystet lidt ud af Hverdagslivets
travle Slid ved en frisk Morgensang og ved en Times
Samvær med glad Ungdom. Og det er jo netop det, vi
gerne vil med Gymnastikken, at skabe en Time fuld af
Glæde og Friskhed til at modtage den gryende Dag med.
Og for de mange glade Smil er det netop, vi føler os i
Taknemlighedsgæld til jer. Et Ansigt kan være kønt
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eller mindre kønt; men for os er det nu saadan, naar vi
gaar der henne, at det Ansigt, der møder os med et Smil,
vil altid være kønt, og det er i særlig Grad disse Smil,
vi husker, naar ellers meget af Arbejdet og Resultaterne
deraf er glemt.

Hvis du kan smile varmt og lyst
saa vis, saa vis det nu;
lad dine Venner ganske tyst,
før de forlader Livets Kyst,
fornemme Varmen i dit Bryst,
ja vis, ja vis det nu.
En glædelig Jul og et godt Nytaar til jer alle!

Agnes og Peter Brandstrup.

De, der gik bort.
Guds Fred med vore Døde
i Danmarks Rosengaard.
Guds Fred med dem, som bløde
af dybe Hjertesaar.
Grundtvig.

Den 13. Februar 1927 døde Gaardejer Edvard Thom
sen, Bynksminde.
Han var med at rejse Egaa Efterskole og var til sin
Død Medlem af dens Styrelse.
Paa det gamle Højskolehjem i Aarhus mødtes vi
første Gang med Edvard Thomsen; da sad han i Kred
sen af andre Mænd her fra Egnen, som vilde forhandle
med os om at oprette en Ungdomsskole i Egaa.
Vi fik straks det Indtryk, at han var en resolut Mand,
der lod Handling følge paa Tanke.
Gennem hans Børn, Jes og Ellen Helene, der blev
Elever her, lærte vi Hjemmet at kende. Fik Erfaring for,
at Edvard Thomsen var en god og trofast Mand, der
elskede sit Hjem og havde sine bedste Timer der i Fami
lielivet. Et venligt og gæstfrit Hjem.
Men vi fik ogsaa Erfaring for, at Edvard Thomsen
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havde aabent Øje for, hvad sundt og godt, der var oppe
i vort Folk, og han gerne vilde støtte dette.
Som Medlem af Skolens Styrelse har han navnlig ved
en enkelt Lejlighed vist, at han var snar baade til Raad
og til Daad. Og vi savner ham.
Thomsen var født i Aarhus d. 18. Juni 1867. Hans
Fader stammede fra Norge, var dansk Jurist. Moderen
var fra Aarhus. Allerede da Thomsen kun var 2 Aar
gammel købte Forældrene Bynksminde og tog Bopæl der.
1. November 1904 overtog Thomsen selv sin Fædrenegaard.
Først i Februar 1927 blev han angrebet af en ondartet
Blindtarmsbetændelse og døde paa Kommunehospitalet
i Aarhus den 13. Februar sent paa Eftermiddagen, mens
hans Hustru og 2 Børn stod hos.
Hans Minde vil blive bevaret ikke blot i Familiekred
sen, men ogsaa i hans store Vennekreds.

I

Foraaret modtog vi Bud om, at en Elev af vort
første Pigehold, Marie Jensen, Asaa i Vensyssel, var afgaaet ved Døden sidst i Marts Maaned. Tuberkulose.
Vi husker hende saa godt, den lille kvikke og for
nøjelige »Fiskerjente«, som vi kaldte hende.
Som Barn havde hun enkelte Gange været med sin
Far paa Havet i det tidlige Morgengry; og hun elskede
Havet.
Et Par Gange, efter at hun var rejst herfra, søgte vi
Forbindelse med hende; og hun bebudede ogsaa Besøg
hos os. Men vi har ikke set hende, siden hun var Elev
her i 1922. Men vi har hørt, at hun maatte igennem
megen Sorg og Sygdom, og det gør os ondt.
Et godt Brev fra hendes Forældre melder, at hun
døde i sit Barndomshjem og i sin Barnetro. — Hendes
Kammerater og hendes Skole her vil trofast bevare Min
det om hende.
Marie Jensen blev altsaa den første — den første
Egaa-Elev, der skulde dø.
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ILleverne fra Vinteren 1923—24 vil huske Anton
Hjortshøj — en Gut, der havde et Smil til os alle.
Sidste Foraar blev han indkaldt som Soldat til Vi
borg. Hen paa Sommeren blev han angrebet af en ond
artet Lungebetændelse og døde paa Garnisonssygehuset
Mandag den 4. Juli.
Det var i sidste Øjeblik, hans Forældre i Vejlby her
ved Aarhus blev underrettet, men de naaede dog at faa
taget en god Afsked med deres Søn.
Hans Baare førtes til Vejlby, hvor Begravelsen fore
gik under meget stor Tilslutning Mandag den 11. Juli.
Vi fik samlet nogle af Anton Hjortshøjs Kammerater
fra Skoletiden, bandt for første Gang Sørgeflor om vor
kønne Silkefane og lod saa denne følge Baaren til Graven.
Det var saa trøsterigt at høre Lederen af et Soldater
hjem i Viborg tale ved Graven. Man mærkede, at Anton
Hjortshøj i ham havde fundet en sand Ven, som han i
sin korte Soldatertid kunde tale med om det bedste.
Og vi vil gerne benytte Lejligheden til at sige til vore
mange gamle Drenge: Sørg ikke mindst i Soldatertiden
for at finde en god Kammerat, og for at komme paa
Steder, hvor det er værd at komme.
Nlens de to foregaaende Elevdødsfald særlig vil væk

ke Vemod i de Elevhold, der kendte vedkommende, vil det
sidste Dødsfald, som vi nu maa nævne, volde Vemod hos
de fleste Egaa-Elever, fordi de næsten alle kendte Jo
hanne Bomholt, eneste Datter af vor gode Ven, nære
Nabo og Skolens Formand: Gaardejer Anders Bomholt.
Fra den Stund, Efterskolen blev begyndt her, og ind
til Sygdom nu i Sommer holdt Johanne inde, er der
næppe gaaet nogen Uge, uden at vi har set hende imel
lem os ude eller inde, naar hun da var hjemme.
Hun kom saa stille, stod ofte lidt i Baggrunden og
saa Situationen an; og med hendes rige Lune fik hun
ofte en Oplevelse ud af Smaating.
I Friskolen og senere, da hun blev Elev paa Efter
skolen, havde vi kun Glæde af hende.
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Johanne kom ud at tjene, men kom syg hjem. Hun
var jo sart, var vel nok noget modtagelig for den slemme
Tuberkulose, som i 1917 lagde hendes Moder i Graven.
Sygehus- og Sanatorieophold fulgte. — Det blev en
streng Tid for Johannes Far og hendes 2 Brødre. Selv
bar hun det hele, som kun den kan bære, der er vel for
varet i Guds Haand.
Flere Gange besøgte vi hende paa Sygehuset; her kom
mange af hendes Venner og Kammerater og bar et Væld
af Blomster ind til hende.
Især mindes vi Kristi Himmelfarts-Dag paa Ry Sana
torium :
Min Hustru og jeg besøgte Johanne. Hun laa paa Ene
værelse. Herlig Sol og Fuglesang naaede ind til os.
Frimodig og fattet laa den unge Pige og ventede paa,
hvad der nu maatte komme, laa med det fineste og
reneste Smil.
Søndagsstilhed overalt. Min Hustru sad ved Syge
sengen. Jeg stod ved Vinduet.
Da kom den til os —■ kom helt af sig selv den herlige
Tone:
Denne er Dagen, som Herren har gjort.

I Johannes Hjem blev der til Havestuen bygget en
nydelig lille Veranda til at modtage hende, naar hun
kom fra Sanatoriet.
Som hun dog blev glad og taknemlig, da hun var vel
puttet i Seng herinde.
Her tilbragte hun saa sine sidste Uger — hjemme hos
Far og Søskende og daglig plejet af en Sygeplejerske fra
Aarhus — Ingeborg Ovesens Søster.
Kræfterne ebbede ud. Stilhed var det bedste, derfor
kun faa Besøg.
At Døden var i vor Nærhed, maatte ogsaa gøre Ind
tryk paa vore Elever, der hver Morgen kom forbi Jo
hannes Hjem.
Under Morgensangen slog det mig en Dag, at Johanne
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dog vist kunde høre vor Sang. Jeg spurgte hende; og
hun slog Øjnene op, saa paa mig og hviskede Ja.
Vi aabnede nogle flere af Skolens Vinduer, saa San
gen bedre kunde bringe Bud.
E. P.
Kære Egaaelever!
Grønnes kun, se det er Sagen, leve med og være vaagen. — De to Linier kom jeg til at tænke paa, da Ejnar
Pedersen bad mig fortælle jer, at vor kære Johanne Born
holt er død.
— Leve med og være vaagen; det véd I vist alle sam
men, i hvor høj Grad Johanne levede med i alt det, der
rørte sig paa Egaa Efterskole og i dens Elevforening.
Jeg husker tydeligt den Dag, da Johanne blev valgt ind
i Bestyrelsen for 2 Aar siden; hun gjorde lidt Vrøvl,
selvfølgelig, men hvor var hun alligevel glad over at faa
Lov til at være med i Arbejdet dér. Og den Interesse
varede ved; selv efter at hun syg og træt var kommet
paa Sanatoriet i Ry, haabede hun paa igen engang at
blive rask og være med.
Det fik hun ikke Lov til.
Sidst i Juni kom hun hjem til Egaa — for at dø.
Da var hun træt, hun taalte næsten ikke Besøg; jeg
fik dog Lov at kige ind og bragte hende Hilsen fra Elev
mødet. »Tak«, hviskede hun og smilte. Nu er hun gaaet
bort; men vi, der kendte hende og holdt af hende, vi vil
mindes hende med Tak for, hvad hun var for os.
Ellen Helene.
Johanne Bornholts Jordefærd foregik fra Hjemmet
Tirsdag den 2. August.
Baaren blev ført ud i Haven, hvor et meget stort
Følge samledes om den.
Her talte Ejnar Pedersen.
Saa førtes Baaren til Egaa Kirke, man bar den hele
Vejen, og foran gik Maren Elisabeth Madsen med Sko
lens Fane fulgt af hvidklædte Piger, der strøede Grønt.
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Kirken var saa smukt pyntet.
Pastor Højmark talte og forrettede Jordpaakastelsen.
Kære, gamle Egaa-Elever!
Jeg vil gerne gennem disse Linier have Lov at sige
jer hjertelig Tak for den smukke Krans, I lagde paa min
kære, lille Johannes Baare og for den kærlige Deltagelse
og Ære, der vistes hende ved hendes Jordefærd.
Johanne holdt meget af jeres kære Efterskole og
mindedes ofte med Glæde, hvad lyst og godt hun dér
med Venner og Kammerater havde modtaget.
Hun haabede ogsaa saa sikkert — omtrent til det
sidste — at hun nok skulde faa Bugt med sin Sygdom,
saa hun kunde faa Lov til at samles med jer igen. Men
da det gik op for hende, at dette ikke vilde ske, kunde
hun ogsaa sige Farvel til Livet uden Bitterhed, hjulpet
dertil, tør jeg sige, ogsaa af det ædle og gode, hun havde
modtaget under sit Skoleophold.
Hun sov blidt og stille hen under Fuglesang en dej
lig Sommermorgen d. 28. Juli i sikker Forvisning om,
at hun nu gik hjem for at mødes med Mor i Guds lyse
Boliger.
Modtag saa herigennem en sidste Hilsen fra Johanne
og Ønsket om en god Jul for jer alle.
Eders
Anders Bomholt.

Fra St. Hansfesten 1927.
Forventning og Forberedelse.
Det aarlige Elevmøde i St. Hans-Dagene havde længe været
det staaende Samtaleemne blandt Eleverne her paa Skolen. Vi
glædede os vældigt; men samtidig var vi ængstelige for, hvor
dan Vejret vilde arte sig. Det tegnede nemlig ikke altfor godt;
store, mørke Skyer drev hen over Himlen, og af og til regnede
det. Vi havde i længere Tid haft travlt med at øve os i Folke
danse, Sanglege, Slørdans og hvad andet, der kunde tænkes, at
vi kunde underholde de fremmede med. Haven havde vi ogsaa
faaet i Orden; den skulde selvfølgelig være fin til Festen. Saa
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oprandt Dagen; saa snart vi vaagnede, sprang vi ud af Sengen
og hen til Vinduerne allesammen. Vejret tegnede rigtig godt;
det blæste ikke nær saa meget som den foregaaende Dag og
regnede slet ikke.
Vi var fri for Gymnastik den Dag; men i Stedet for fik
Folkedansene en sidste Omgang. Den første Skoletime gik som
sædvanlig; men da den næste kom, maatte vi til at hjælpe til
med forskelligt Arbejde og blev delt i flere Hold: et Hold pluk
kede Blomster i Haven, et andet bandt Guirlander, et tredie
pyntede den paa „Sønderhøj“ rejste Scene, hvor der om Aftenen
skulde opføres et Tableau, og de øvrige hjalp til med hvad
andet, der kunde falde for. Formiddagen gik hurtigt for os.
Saa fik vi et Pusterum om Middagen, og Klokken 2 var vi klar
til at rykke ud igen. Nogle af os kom ned i Forsamlingshuset
for at pynte der, andre dækkede Borde, og et Par af os gik i
Haven og lagde sidste Haand paa Arbejdet der. Klokken 4,30
kunde vi overskue det færdige Arbejde, og Turen kom nu til
os selv; vi skulde jo ogsaa pyntes.

St. Hans Aften.

Imidlertid var der kommet flere og flere af Eleverne fra
de foregaaende Aar, og ved halvseks Tiden sendte Klokken sin
gamle, kendte Klang ud over Byen og kaldte os alle til Bords.
Da en solid Aftensmad var sat til Livs, marcherede vi med
Fane og Musik i Spidsen ned gennem Byen til Forsamlings
huset, og her gik Dansen nu lystigt til Klokken var 10. Ved
denne Tid klædte vi Elever os om til Folkedans; dette skulde
egentlig være foregaaet i Forsamlingshuset; men da Vejret nu
var rigtig godt, foretrak vi at danse paa „Sønderhøj“. Da vi
kom derop, flammede Tjæretønden allerede lystigt, og, i Skæret
fra denne dansede vi saa de gamle Folkedanse. Græsset var ikke
fri for at være vaadt, og det varede derfor ikke længe, inden
det „svuppede“ i Skoene; derfor trampede vi godt til for at
holde lidt Liv i Tæerne; men samtidig var det meget glat for
os at danse der, og det havde til Følge, at et Par af os ikke
kunde holde Balancen, men trillede om i det vaade Græs under
Tilskuernes Munterhed. Mens Tilskuerne klappede, forsvandt vi
fra Pladsen og gik op for at klæde os om til Sanglege, d. v. s.
det gjorde de fjorten af os. Otte andre klædte sig saa, mens
vi dansede, om til Tableau. De opførte: Barndom, Ungdom,
Manddom og Alderdom. Der blev en Klappen, da Tæppet gik
ned for sidste Gang. Derefter gik vi ind i Spisestuen, hvor vi
fik Saftvand og Kage. Sent var det blevet, og vi maatte til
Køjs. En dejlig Dag og Aften havde det været, og vi var spændte
paa, hvad Morgendagen vilde bringe.
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Morgenstund har Guld i Mund.
Allerede ved Firetiden næste Morgen var de første paa Be
nene og gik Tur i det dejlige Vejr, særlig Herrerne, der havde
logeret paa Blaabjergs Høloft. Kl. 7 mindede Klokken om, at
det var Tid at spise Morgenmad; derefter holdt vi Morgen
andagt i Skolen, og efter denne samledes vi, ca. 170 Mennesker,
paa „Sønderhøj“ og drog derfra med Fanen foran os og under
Sang til Strandbyvej. Her blev Flokken saa stoppet ind i store
Rutebiler, der saa førte os til Badehotellet i Riis Skov. Der var
ikke lagt noget bestemt Program at gaa efter under Udflugten;
enhver kunde tage sig for, hvad han eller hun vilde. De fleste
gav sig til at lege paa den grønne Plads mellem Hotellet og
Stranden, og andre spadserede ved Strandbredden. Det var et
herligt Vejr, Solen skinnede hele Formiddagen, og de faa mørke
Skyer, der taarnede sig op i Horisonten, var saa hensynsfulde
at holde sig paa Afstand. En af de „gamle Drenge“ havde Afte
nen forud listet sig til at stille Skolens Barometer om til „meget
smukt“, og det var vel nok det, der havde hjulpet.
Senere holdt Elevforeningen Generalforsamling med Beret
ning om Aarets Arbejde, Godkendelse af Regnskabet, Bestyrel
sesvalg, og hvad der ellers kan forekomme ved en Generalfor
samling; og da den var endt, læste Forstander Pedersen Breve
og Hilsener, der var indløbet fra gamle Elever og Venner af
Skolen, der var forhindrede i at være til Stede. Derefter bæn
kede vi os om Kaffebordene i Hotellets store og smukke Fest
sal og lod Kaffen smage os. Tjenerne, der ikke havde faaet ret
meget Søvn Natten før paa Grund af Hotellets St. Hans-Fest,
syntes aabenbart ikke, at vi var hurtige nok til at skænke Kaf
fen selv. De snuppede Kaffekanderne fra os og gav sig til at
skænke i for os, og nu gik det hurtigt med at fylde Kopperne.
Ved Kaffebordet vekslede Tale og Sang; Taler blev holdt af
Forstander Pedersen, Lærer Mikkelsen og Pastor Højmark.
Til Tonerne af en March gik vi fra Bordene ud til de ventende
Biler. Musikken syntes egentlig ogsaa at sætte Humør i Tje
nerne; i hvert Fald blev de mere livlige. Men af Sted maatte
vi, og en Times Tid efter var vi bænkede om Middagsmaden
paa Skolen.
St. Hans-Mødet.
Hvert Aar holdes der sammen med Elevmødet et stort, of
fentligt Møde. Det var oprindelig tænkt at skulle være paa
„Sønderhøj“, men Vejret var ikke slet saa godt som om For
middagen, det begyndte at blæse op, og de truende Skyer nær
mede sig; derfor samledes vi Kl. 3 i Forsamlingshuset, der var
stuvende fuldt af Mennesker. Efter en Sang indledede Forstan
deren Mødet, og derefter talte den tidligere Sognepræst til
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Hjortshøj-Egaa, Pastor Mikkelsen, nu i Felsted i Sønderjylland,
og Valgmenighedspræst Pastor Lykke, Odder. Pastor Mikkel
sen holdt ud fra Emnet „For Tid og Evighed“ et dybt og alvor
ligt, kristeligt Foredrag, og Pastor Lykke talte ud fra Bjørnsons
Digtning om den Dobbelthed, der ofte kan findes hos Mennesker.
Saa sluttedes Mødet med, at vi sang det kønne Vers:
Giv os o Gud
vi paa dit Bud
maa leve saa tilsammen,
at vi hos dig
evindelig
i Himmerig
maa faa din Glæde,
Amen.

Klokken var nu seks. Enkelte Gæster begyndte at tage Af
sked, nogle skulde med Tog, andre med Bil, og atter andre skulde
cykle. De, der havde god Tid, drog efter at have spist atter til
Forsamlingshuset, hvor der tilbragtes endnu et Par glade Timer
med Sang og Leg. Kl. 9 gik vi atter op til Skolen og sang Aften
sang sammen, og nu tog de fleste hjem; kun enkelte langvejs
fra blev til næste Dag.
St. Hans-Festen var forbi.
Kirstine Pedersen.

Fra mil Ophold paa Egaa Efterskole.
Hvor husker jeg tydeligt den 3die Maj 1924; mit Tøj
var pakket, og jeg skulde paa Efterskole. Jeg vil ikke
fragaa, at mit Humør stod temmelig lavt; det var jo
første Gang, jeg skulde bort fra mit Hjem.
Jeg kom dog snart paa andre Tanker.
Vi kunde ikke undgaa at mærke den hjemlige Hygge,
der herskede paa Egaa Efterskole. Forstander Pedersen
og Fru Pedersen tog saa hjerteligt imod os og bød os
velkomne til Skolen.
Der blev heller ingen Tid til at længes eller kede sig.
Næsten inden vi selv vidste af det, var vi i fuld Gang
med Arbejdet, der gik med Liv og Lyst. Hændte det, at
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Maskineriet løb tørt, kunde Pedersen smøre det med en
lille Vittighed, saa det kom i Gang igen.

En Cycletur til Djursland.
I Løbet af Sommeren foretog vi flere Udflugter i
Omegnen; vi havde jo vore Cycler og var derfor næsten
altid klar, naar der kaldtes paa os enten af vore paa
rørende eller af Pedersen, der vilde vise os nogle af Om
egnens Seværdigheder.
Saaledes fik vi en Dag en venlig Indbydelse fra Sog
nefoged Jens Kjeldsen og Frue, Tirstrup, hvis Datter og
saa var Elev paa Skolen, til at besøge dem.
Det kan nok være, Barometret steg højt over hele
Linien. Der blev gjort Forberedelser i lange Baner længe
i Forvejen.
En Lørdag Eftermiddag Kl. 1 startede saa vi 24 Jen
ter. Ud ad Grenaa Landevej. I Bjødstrup holdt vi Hvil.
Der boede nemlig paa Mejeriet i denne By en gæstfri
Familie, der inviterede os paa Kaffe, og den lod vi selv
følgelig ikke gaa fra os.
Saa gik Turen videre; og Kl. 7 naaede vi Bestemmel
sesstedet. Her blev vi bænkede ved et veldækket Bord.
Synderlig beskedne var vi sikkert heller ikke. Vi kendte
nok til, hvordan Kniv og Gaffel bør haandteres af trætte
Cyclister efter en anstrengende Tur. Kl. 10 skulde vi til
Ro og rigtig hvile ud efter Strabadserne; der stod opredte
Senge parat til os alle; men vi foretrak at sove paa Hø
loftet, det var mere spændende og interessant, og det fik
vi saa omsider Lov til.
Søvn var der nu ingen af os, der tænkte paa, det var
jo ikke hver Nat, vi fik Lov til at ligge paa et Høloft. Vi
trænede i Hurtigløb op og ned ad Bjælkerne, slog Krum
spring og dansede i Høet, saa det er saamænd ikke helt
umuligt, at vi hin Nat var med til at forberede »Charlestonen«s Indpas i Danmark.
Dagen derpaa, da vi havde sat en solid Morgenmad
til Livs, blev der spændt for to Vogne; vi blev læssede
paa, og af Sted gik det. Turen gjaldt »Søholi«. Her mo-
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rede vi os, lige til vi maatte hjem til Middag. Om Efter
middagen fortalte Kjeldsen Historier, og vi dansede Fol
kedanse, som vi havde øvet os i til den kommende St.
Hansfest. Ved Aftenstid var vi alle samlede i Gaarcten,
klar til Hjemturen. Under Hurraraab forlod vi den gæst
frie Familie, og bortset fra, at et heftigt Tordenvejr
voldte os nogen Forstyrrelse, naaede vi helskindet hjem.

Andre. Udflugter.
En Dag havde Pedersen en stor Overraskelse til os.
Han vilde tage os med paa en Tur til Rosenholm og Tors
ager Rundkirke. En Søndag Morgen drog vi da af Sted.
Da vi naaede Rosenhohn, gik vi straks op til den gamle
Borg og saa den baade ude og inde. Den var lige da gjort
i Stand over det hele, da man ventede Baronen hjem til
et Sommerophold.
Fra den gamle Gaard tog vi til Torsager Rundkirke;
vi saa denne for Jyllands Vedkommende helt enestaaende Kirke saavel ude som inde, ja, steg op i Taarnet
og nød derfra den vidunderlige Udsigt. Saa gjorde vi en
Runde henover de store Hvælvinger; her var vi ikke sær
ligt velkomne; thi Uglerne begyndte at tude; de havde
jo her deres Reder.
Derfor forsvandt vi ogsaa snart ad den mørke Snegle
gang ud i det frie. Resten af Dagen tilbragte vi saa med
at besøge andre ejendommelige og seværdige Steder i Om
egnen, indtil vi om Aftenen vendte hjemefter.
Og jeg husker endnu en Tur til Aarhus ogsaa med
E. Pedersen som Fører. Vi saa alt, hvad der var værd at
se i Byen: Musæet med de store Oldsamlinger, Malerier
og Billedstøtter, den gamle Borgmestergaard, Botanisk
Haue, den store Domkirke og Katolikkernes ejendomme
lige, men vidunderlig smukke Kirke.
Ja, saadan havde vi flere festlige og fornøjelige Smaature.
Lidt Fest m. m.
Og ellers gik Arbejdet sin vante Gang. Kan hænde,
at en Stil engang imellem var lidt drilagtig; men vi gav
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ikke Afkald paa vort gode Humør derfor, trøstede os i
det højeste med en Kage hos Bageren og lidt uskyldig
Fest paa vore Værelser.
Jeg erindrer engang, vi holdt Gilde hos Firkløveret
i Friskolen. Vi havde aflagt Bageren en lille Visit og var
nu paa Vej hjem, da vi til vor Skræk opdagede, at Uret
viste 5 Minutter over ti, og en lille halv Times Tid skulde
jo da gerne bruges til at fortære Kagerne. Naa, vi kom
op og begyndte vort Gilde; men enten har Sengen været
for spinkel eller ogsaa vi for mange; for bedst som vi
godtede os med vort Indkøb, lød der et »Bums«, og vi laa
alle paa Gulvet i én Sammenblanding med Bundfjælene,
der, da de ikke kunde taale den tunge Belastning, var
gaaet »neden om og hjem«. Vi mundhuggedes saa lidt
om, hvem der skulde gøre Sengene i Stand igen, men
blev afbrudt ved, at vor Lærerinde, Frk. Anker-Møller
viste sig i DøreTi og meget høfligt udbad sig Nattero;
hvad der da ogsaa villigt indrømmedes af os. Straffen
for vor Letsindighed udeblev forøvrigt ikke. Vi skrev til
fældigvis Diktat Dagen efter, og synderlig oplagt dertil
maa vi ikke have været; i hvert Tilfælde viste de samme
Dag rettede Diktatbøger os, at Frk. Anker-Møller havde
god Tid paa rødt Blæk.
Saa kom St. Hans, og vi fejrede, som Skik og Brug
er paa Efterskolen, en rigtig vellykket St. Hansfest.
Tiden gik, og inden vi tænkte over det, var de fire
Maaneder forbi. Sommerskolen sluttede med et stort
Møde. Vi tog Afsked med hverandre, og alle var vi vist
enige om, at vi i den forløbne Tid havde haft et godt
Hjem paa Efterskolen. Og nu, da jeg 3 Aar efter skriver
disse Linier, vil jeg ønske Lykke og Held for Egaa Efter
skole, saa den lille Spire, der er lagt ned der, maa vokse
sig stedse større og større.
Og samtidig vil jeg gerne her rette min hjerteligste
Tak til Familien paa Efterskolen og til alle Eleverne fra
mit Hold for godt Samvær i de fire Maaneder.
Naar I modtager dette Elevskrift, er min Adr. igen:
Bynksminde pr. Hjortshøj. Jeg skal afløse »Søster«, da
5
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hun, som nogle af jer vel ved, er rejst til Felsted Præstegaard i Sønderjylland.
Hermed de venligste Hilsener til jer alle.
Fælles Minder, som vi eje,
lyse paa vor Fremtids Veje,
saa vi hildes
ej og skilles,
men gaar frem i samme Spor.
Fælles skal vor S træhen være,
een vor Tro og een vor Ære I
I den gamle
Aand vi samle
vil et frit og mægtigt Nord.
C. Ploug.
Dagny Bornholt, Elev fra Sommeren 1924.

Fra Elev til Elev.
Kr. Himmelfarts-Dag viedes i Todhjerg Kirke Frk.
Asta Snog /il Ungkarl Karl Elkjær. De bor paa en Gaard
i Lystrup ved Vivild.
*

Onsdag den 18. Maj viedes i Egaa Kirke Frk. Johanne
Villadsen til Ungkarl Hakon Eberhardt. De bor paa en
Gaard i Egaa.
*

Følgende gamle Egaa-Piger og -Drenge opholder sig
i Amerika:
Laura og Ida Ibsen. Adr.: Villads Ibsen, Scobey, Mon
tana, U. S. A.
Gunnar Frandsen. Adr.: Søren Frandsen, Ross, N.
Dakota, U. S. A.
Henning Jessen, Pederslund. Adr. ubekendt.
I Canada:
Knud Pedersen, Scottsburgh, Canada.
Alfred Sørensen, C. C. Hutchinson, Box 34, Wapello
Sask, Canada.
*
Andre Elever:
Torkild og Kathrine Sørensen er hjemme i Borup
Skole ved Randers.
Willy Rasmussen, Gartnerelev i Aalum.
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Asger Rasmussen hjemme i Borup.
Peter Rasmussen har tjent paa Sjælland, men kom
mer hjem til Borup 1. Novbr.
Aage Bag er hjemme i Bjergby.
Asger Søby har været ude at tjene, men skal vist hjem
til Bjergby til Vinter.
Kirstine Wegger har været paa Opdagelsesrejse paa
Sjælland, men vender tilbage til Bjergby til Novbr.
*
1. Novbr. 27 rejste Gerda Snog i Plads paa Torpladegaard, Skibby, Sjælland, Maren Elisabeth Madsen drog
til København og Ellen Helene Thomsen til Felsted Præstegaard i Sønderjylland.
*
Husk at sende os lidt om jer selv!
*

Til Vinterskolen 1927—28 var der meldt »fuldt Hus«,
38 Drenge, allerede 1. Oktbr.
E. P.

Elevforeningens Generalforsamling.
Ved Generalforsamlingen St. Hans 1927 oplæstes
Aarsberetning og Regnskab. Begge Dele godkendtes.
Derefter var der Bestyrelsesvalg. Efter Tur afgik:
Aage Tholstrup Simonsen, Aage Hjortshøj, Ellen Helene
Thomsen og Johanne Bornholt. De to sidstnævnte gen
valgtes.
Nyvalgt blev: Sigrid Mikkelsen, Segalt, og Kjeld Ras
mussen, Kankbølle.
Som Suppleanter valgtes Marie Bornholt, Terp, og
Jes Thomsen, Bynksminde.
Som Revisorer Dagny Bornholt og Richardt Friis,
Sønderbæk.
Hermed vor bedste Hilsen. Paa Gensyn næste St.
Hans!
Maren Elisabeth Madsen,
Ellen Helene Thomsen,
Formand.
Næstformand.
Kjeld Rasmussen, Kasserer.
Gudrun Nielsen. Sigrid Mikkelsen. Henry Andersen.
5*
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Elevmødet holdes som sædvanlig St. Hans Aften og
Dagen derpaa.
Bidrag til Elevskriftet modtages meget gerne i Sep
tember Maaned.

Elevforeningens Regnskab 1926—27.
Indtægt Udgift
1926
Decbr. 8.

—

»

- 15.
1927
Juni 23.
— 24.

Kassebeholdning...
Postopkrævninger og Konvolutter
Frimærker og Klemmer.................
Trykning af Aarsskriftet.................
Clichéer................................................
Korrekturlæsning, Mikkelsen.........
Porto......................................................
Medlemsbidrag................................... 612

8
106
303
105
30
1

25
80

50
45
00
07

Solgte Aarsskrifter............................ 10 00
211 46
Staaende i Landbosparekassen.. .
Ialt Kr. .. 766 53 766 53
Aage Tholstrup Simonsen.

Ovenstaaende Regnskab er gennemgaaet og fundet rigtigt.
24. Juni 1927.

Aage Bag.

Jes Thomsen.

Godkendt paa Generalforsamlingen 24. Juni 1926.

E. P.

Elevfortegnelsen
(fortsat fra Aarsskriftet 1926).

274.
275.
276.
277.

278.
279.
280.
281.

Vinterskolen 1926—27.
Frode Johnsen, Gdr. M. Johnsen, Strands, Knebel.
Johannes A. P. Kjeldsen, Gdr. N. Kjeldsen, Sandagergaard,
Sall.
Jens Bredstrup, Borgmester Bredstrup, Æbeltoft.
Malthe Jørgensen, Manufakturhandler C. Jørgensen, Kleitrup, Onsild.
Kristian Flarup, Gdr. N. Flarup, Lindum, Onsild.
Holger Mortensen, Hmd. M. Mortensen, Sjørring, Onsild.
Frits Andersen, Mejeriejer Andersen, Vrinders, Vrinders.
Thorvald Hansen, Gdr. Vilh. Hansen, Kragelund, Ørbæk,
Fyn.
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282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

289.
290.
291.
292.
293.
294.

295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

308.
309.

310.

'Reter Sølvsten, Gdr. I. Sølvsten, Gimming, Randers.
Johannes Nielsen, Sekretær Nielsen, „Frihed“, Aabyhøj.
Gunnar Pedersen, Gdr. J. Pedersen, Knebel.
Alhøj- Thygesen, Gdr. Thygesen, Dalsgaard, Norring, Hin
nerup.
Jens Jørgensen, Gdr. J. Jørgensen, Gjellerup, Brabrand.
Anker N. Skou, Forpagter N. Skou Nielsen, Trige, Hin
nerup.
Jens E. Maagaard, Enke Marie Maagaard, Danmarksgade,
Randers.
Carl E. Christensen, Købmand H. Christensen, Skolegyde
4 a, Aarhus.
Gunnar-Mo-F-tensen,-Tømrermester M. Mortensen, Todbjerg,
Hjortshøj.
Asger Rasmussen,-Sognefoged Rasmussen, Borup, Randers.
Aage--J-ensen;*-Gdr.~ J.-Jensen, Vejgaard, Hæstrup.
Folmer Baggesen, Gdr. Th. Baggesen, Østergaard, Hæstrup.
Svend-Aag-o—Ghristensen, Gdr. Christensen, Graa Mølle,
Lystrup.
Peter Møller, Gdr. N. P. Møller, Lindaa, Løgten.
Svend-Sørensen Thyrre, Gdr. N. Jensen, Ballegaard, Løgten.
Svend Aage Rasmussen, Gdr. Rasmussen, Himmeriggaarden, Søften, Hinnerup.
Kristian-Rasmussen, Gdr. Fr. Rasmussen, Søby, Hornslet.
Vagn jelsbak, -Snedker Jelsbak, Maarslet.
Jens P. Jensen. Murer A. Jensen, „Amager“, Hjortshøj.
Jens Kaalby, Enke A. Kaalby, Skæring, Hjortshøj.
Hans Clausager, Gdr. J. Clausager, Sinding, Herning.
Svend Br. Pedersen, Gdr. M. Pedersen, Virring, Skander
borg.
Sigurd Sørensen, Tømrer A. Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Jens Sørensen, Gdr. Søren Sørensen, Glenstrup, Handest.
Hagbart Nielsen, Gdr. Kr. Nielsen, Vistoft, Knebel.
Kaj Andersen, Dræningsgraver Andersen, Hesselballe,
Hjortshøj.
Anders Frandsen, Landpost Frandsen, Bendstrup, Hjorts
høj.
GarhEjna-F-Ærandaeii,.,Gdr,. Hansen, Dalsgaard, Haar, Hin
nerup.
Frede Madsen, Gdr. Karl Madsen, Ørre, Herning.

Sommeren 1927.
3ii__Mag4a—Mon’ett^en,' Smed Mortensen, Aarslev, Hørning,
Randers.
312. Martha BlöchTHäustedgffatd, Sivested, Kolind.
_ ........ A A
'
z-......... ' ■ ■
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3J3- Oluii JlUUéu, Udr. M. Jensen, Bækgaarden, Lystrup.
314. Anna Jacobsen, Gdr. L. Jacobsen, Søholt, Vitved/Stilling.
315. Margit Sørensen, Landmand J. Sørensen, Thunø.
316. Laura Laursen, Hmd. R. Laursen, Lystrup, Lystrup.
317. Poula-Heltro;"Shied Helbo, Hesselballe, Hjortshøj.
318. Nina Mikkelsen, Banearbejder K. Mikkelsen, Kankbølle,
Hjortshøj.
319. Julie Mortensen, Gdr. R. Mortensen, Brandstrup, Løgten.
320. Karen Linaa, Vognmand Linaa, Brandstrup, Løgten.
321. Anna Margrethe Nielsen, Gdr. Nielsen, Jeksen Nedergaard,
Stilling.
322. Kirstine-Pedersen, Mejeribestyrer Pedersen, „Esbenhus“,
Hjortshøj.
323. „Ellen Tholstrup, Gdr. H. P. Tholstrup, Kankbølle, Hjorts
høj324. Sigrid-Bomholt Snog, Gdr. J. Snog, Todbjerg, Hjortshøj.
325. Agnete Nielsen, Gdr. N. Nielsen, Søndergaard, Lystrup.
326. Anna Horup, Gdr. S. Horup, Kankbølle, Hjortshøj.
327. Agnes Olsen, Gdr. O. J. Olsen, Skæring, Hjortshøj.
328. Emmy ..Christiansen, Bmd. L. Christiansen, Bækkelund, Ly
strup.
329. Ellen Hald, Uddeler Hald,' Alling, Auning.
330. Meta- Pedérseh, Gdr. M. Pedersen, Gjeding, Mundelstrup.
331. Gudrun Kristiansen, Købmand S. Kristiansen, Gjeding,
Mundelstrup.
332. Agnethe Pedersen, Købmand V. Pedersen, Udby, Allingaabro.
333. Clara Zachariassen, Orgelfabrikant A. C. Zachariassen, H.
Pontoppidansgade 22', Aarhus
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Efterskolens Tillidsmænd:
Gaardejer Anders Bomholt, Egaa, Formand.
Gaardejer Chr. Johnsen, Egaa.
Gaardejer Niels Nielsen, Lisbjerg Terp.

Sogneraadsformand Villads I. Villadsen, Egaa.
Gaardejer Peter Blaabjerg, Egaa.
Gaardejer P. Holme Villadsen, Egaa.

Elevforen ingens Bestyrelse:
Maren Elisabeth Madsen, Heibergsgåde 26 2, Aarhus,
Formand.

Ellen Helene Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj St.

Sigrid Mikkelsen, Segalt, Løgten.
Gudrun Nielsen, Grundfør, Hinnerup.

Kjeld Rasmussen, Kankbølle, Hjortshøj.
Henri) Andersen, Vejlby, Aarhus.

Hermed en hjertelig Vennehilsen til (ille vore
g (inde Egaa-Piger og -Drenge og til deres Hjem.
Eders

Ingeborg og Ejnar Pedersen.

Si/' Eduard Burne-Jones: Bethlehems-Stjernen.

