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Glædens Kilde.
Og blandes end min Frydesang 
med Graad og dybe Sukke, 
saa skal dog Korsets haarde Tvang 
mig aldrig Munden lukke;
naar Hjertet sidder mest beklemt, 
da bliver Glædens Harpe stemt, 
at den kan bedre klinge.
Og knuste Hjerter føle bedst, 
hvad denne store Frydefest 
for Glæde har at bringe.

Brorson.

Der ligger mellem Lyngbakker i Vendsyssel en lille 
beskeden Hedegaard med Fyrretræsbevoksning rundt om 
i Markskellene. Her levede for en Del Aar siden en haardt 
prøvet Familie. Kampen for det daglige Brød var baade 
haard og vedholdende. Aar for Aar blev et Stykke Hede 
forvandlet til Agerland eller beplantet med Naaletræer. 
Det kostede Slid, men det var ikke det værste, for det 
var Familiens Lyst at arbejde. Men Døden blev en hyp
pig Gæst i Hjemmet, og under en heftig Difteritisepidemi 
bortrev den i Løbet af en Uge 3 dejlige Drenge.

Intet Under derfor, at Forældrene gik stille med Dø
rene, talte dæmpet og lo næsten aldrig.

Husets eneste Barn var nu en Pige paa 4—5 Aar, 
sund og rund, men som aldrig havde kendt til at tumle 
sig i munter Leg mellem andre Børn.

Men nu var det Jul, der var Familiebesøg i Hjemmet, 
og sandelig gjorde Pigebarnet Forsøg paa at hoppe rundt 
i Stuen. Det gik ikke just lydløst af, hvorfor der ogsaa 
øjeblikkelig lød en faderlig Formaning: Hys, vær dog 
stille!
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Barnet vendte sig mod sin Far og udbrød: Ja, men 
Faar, a æ saa glaa! Han: Viss saa, men de ka do wal 
hool ve dæ siel!

Der var blandt Gæsterne en lille Dreng, som opfan
gede disse Bemærkninger og gemte dem.

Mange Aar er gaaet hen siden.
Drengen er nu en halvgammel Mand med 5 voksne 

Børn, og da han har faaet sin Gerning blandt de yngste 
unge her i Landet, har han i Aarenes Løb været omgivet 
af Flokke af køn og grøn Ungdom, har ofte frydet sig 
ved Ungdommens muntre Tale og Sang fra Gry til Kvæld, 
og derved har han mangen god Gang tænkt over, hvor 
herligt, det dog er at være rigtig ung og inderlig glad. 
Og tit har den samme Mand i sit stille Sind smilet ad 
den gode, brave Vendelbo, der troede, at Glæden kunde 
man beholde helt for sig selv.

Det lader sig heldigvis ikke gøre. Den sande og store 
Glæde har det ligesom Kærligheden, den kan ej dølges, 
»blussende den bryder ud«, især da hos Børnene og de 
yngste unge.

Det er Sorgens Art, at den ofte maa bæres skjult, 
bæres helt af den enkelte, hvor tungt det end kan være, 
især hvor højere Kræfter ikke faar fat. — Derimod ei
det vist helt umuligt for unge Mennesker at beholde den 
virkelig dybe Glæde helt for sig selv. Den vil meddeles 
til andre, især til rigtig gode Venner, og som den dog 
kan smitte Omgivelserne.

De, der som Børn og unge har oplevet denne Glæde 
og har bevaret den, vil ogsaa have erfaret, at den er et 
Væld, der bryder frem dybt inde fra »hvor Liv har i 
Løndom sin Kilde«, og Kilden risler .og risler, baner sig 
Vej ud over eller ind igennem selv øde og ufremkomme
lige Egne, ja, helt ind i Sorgens Land.

Og som det da kan gro og grønnes der, hvor en lille 
klar Strøm af Glædens Kildevæld naar frem.

En af vore mest kendte Højskolemænd fik engang 
Besøg af en Elev, der i dyb Alvor spurgte om, hvorledes 
man sikrest tog de store og afgørende Beslutninger, f.



5

Eks. Valg af Livsgerning, saa man undgik at komme paa 
den forkerte Hylde.

Svaret lød kort og godt:
Træf dit Valg, naar du er rigtig glad!
Eleven handlede derefter og kom aldrig til at fortryde 

det.
Vidunderlig rent og rigt ytrer Glæden sig hos Smaa- 

børn i de gode, lyse og lykkelige Hjem. Glæden er Bør
nenes Liv, de rutter med den Dagen lang, og de har 
Raad dertil, for den øges ved Brug.

Naar de syvaarige Rollinger møder i Skolen, bringer 
de ofte med sig et Væld af Liv og Friskhed og Glæde.

Ved Udgangen af Skolen 7 Aar efter, har Overgangs
alderen meldt sig, og da er ofte meget forandret.

Konfirmationen er vel nok for de fleste en Fest med 
Gaver, Lykønskninger og Frihed — men alligevel.

De svandt, de svandt de blide Barndomsdage.
Overgangen fra Barn til voksen er ikke nogen ube

tinget lykkelig Begivenhed. Ofte har Strømmen fra Glæ
dens Kilde, der rislede saa frisk gennem Barndommens 
lyse Land, noget svært ved at finde Løb ind over Ung
dommens Rige.

Mange Forhold gør sig gældende:
Den unge faar sit Barndomshjem mere paa Afstand, 

Omgangskredsen bliver mere tilfældig og blandet. Ad
spredelser og Fornøjelser — ofte af noget tvivlsom Art 
— lokker baade her og der. Ungdommen vil, før den 
ret forstaar at vælge og vrage, møde noget af alt det 
Bras, der bydes de unge nu om Stunder.

Det var Glæde, de unge søgte, men de fik ofte i Ste
det et Surrogat, der hedder Sjov — noget livsfarligt 
Kram, der har den Evne, at det kan bedaare Mennesker 
saaledes, at de glemmer Hjem, gode Venner, Ansvar og 
Pligt, ja, glemmer aldeles sig selv.

Og sker det, vil de unge snart se Solen gaa ned over 
den sidste af Barndoms- og Ungdomslivets fagre Dage, 
og saa er der for Alvor Skaar i deres Lykke.

Kommer Ungdommen ikke i Tide ud af Trylleriet, 
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vil den ogsaa før eller senere erfare noget om, hvor 
tungt det er at blive ældre uden at have været rigtig ung.

Skal Ungdomssindet og Ungdomsglæden bevares selv 
under Haarene hvide,kan det kun ske paa en eneste 
Maade: Forbindelsen med Glædens Kilde maa bevares.

Naar denne lille Egaa-Bog naar frem til alle vore 
kære Egaa-Drenge og -Piger og deres Hjem, er Julefor
beredelserne allerede godt i Gang. Hvor forskellige vore 
Kaar end er, vil vi dog alle sammen gerne gøre vort 
bedste, for at Julefesten kan blive saa god og lys som 
muligt. Derfor vil vi ogsaa gerne her fra Ungdomssko
len have Lov til at sende nogle venlige Tanker ud til alle 
de Hjem, som vi gennem Eleverne har faaet Forbindelse 
med. Og derfor blev Overskriften over dette Opsæt: 
Glædens Kilde.

Vi har vidst det i mange Aar, og vi har faaet det be
kræftet ved vort Samliv med de yngste unge, at der er 
intet, der saadan kan bevare unge Hjerter og Tanker 
sunde og friske og glade, som en rigtig god Forbindelse 
med Glædens Kilde.

Her gælder Ingemanns herlige Sang:

En Draabe kun af Kilden 
hvor først den udsprang, 

en Blomst kun af Grenen, 
hvor Livets Æbler hang, 

og Haaret aldrig graaner, 
og Sindet bli’r ej tungt, 

men Hjertet gløder evigt 
livsaligt og ungt.

De unge i Overgangsalderen er som ingen andre un
der Forvandlingens Lov, og det baade legemligt og sjæle
ligt. Stærke Kræfter er i Virksomhed, thi en Personlig
hed skal fødes eller —- ødes.

Paa denne alvorlige Kampplads har Ungdomsskolen 
taget Stilling paa Ungdommens Side, og den bliver her, 
saa længe den i god Forstaaelse med de bedste Kræfter 
i vort Folk og de gode Hjem kan tjene den Ungdom, der 
ikke er til Sinds at strække Gevær overfor de Stormag
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ter, der vil ødelægge Ungdommens Lykke og dræbe dens 
Livsglæde.

Livet er Alvor, 
og Striden er haard, 
Blændværkets boblende Bølge maa briste, 
men hvad vi elsked i Ungdommens Aar, 
bliver vi tro til det sidste.

Meget her i Verden gaar saa underligt op og ned. Vor 
Tid er fuld af Uro og Reformiver paa saa at sige alle Om- 
raader. Det volder lidt Rabalder, og hvad mere, der kom
mer ud deraf, vil Tiden vise. Men under disse Tiders 
Kaar er det vist betimeligt at minde om, at de største 
Sejre her i Verden vindes aldrig udadtil, men indadtil. 
Dette gør vi vel i at huske, saa er vi aldrig i Tvivl om, 
hvor Slaget skal staa. Og vi er saa inderlig forvisset om, 
at den Ungdom, der redeligt tager Kampen op mod egen 
Usselhed, faar gode Magter i Følge. I al Opdragelse er 
Selvopdragelsen den, der virker sikrest og bedst, og den, 
der vil faa størst Betydning i videre Kredse.

Lad os da tage vor Tørn hver paa sin Post, hvor i Ver
den vi end farer, tage den med godt Mod og lyst Haab. 
Maaske kan vi saa finde Anledning til »pr. Traadløs« at 
nynne sammen de kendte Strofer:

Hvem tæller vel de tabte Slag 
paa Sejrens Dag!

Modig Ungdom, Kampen er ikke haabløs — tro al
drig det — men stol fuldtrygt paa det herlige Budskab 
om, at han, der begyndte sin gode Gerning i os, vil og- 
saa fortsætte og fuldkomme. Ja, han vil og' han kan.

Med ham i Følge og kun ved ham kan vor Livsglæde 
bevares og for ædles i Aarenes Løb og under selv de haar- 
deste Kaar. Med ham og ved ham er vi inde paa en 
»Løngangs-Sti til Livets Land med Glædens Kilder.«

Aldrig vælder Glædens Kilde mere rigt end netop i 
Juletiden, naar Juleklokkerne kimer, os Frænder oe 
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Venner samles til Højtid om »den gamle Saga, Budska
bet uden Mage«.

Da har vi en Følelse af, at vi flytter et godt Stykke 
nærmere hen imod Glædens Kilde, det evige Væld, der 
rislede i vor Daab og fik de bedste Kræfter i os i Grøde.

Dér er Glædens Kilde.
Maatte nu de friske Strømme fra dette Væld ogsaa 

denne Jul finde Vej ind i vore Hjem, saa unge og gamle 
ret kan frydes derved og takke derfor.

Og maatte Glædens Kilde dog stedse risle frisk over 
den Ager, der er os betroet — til Velsignelse for den 
unge Slægt.

Glædelig Jul!
Ejnar Pedersen.

Hilsen til mine store Drenge!
Der sidder maaske en af mine store Drenge og læser 

disse Linier en stille Aftenstund. —
Jeg ser ham, Drengen, — han er ved at blive Mand. — 

Tusinde stolte Drømme er fløjet gennem hans Sjæl, — 
Drømme om Fremtiden, om alt, hvad Livet skal give af 
stort og godt i kommende Aar. —

I saadanne Øjeblikke vilde jeg gerne være hos dig, 
du, som har faaet den dejlige, men vanskelige Opgave, 
at bære Danmark ind i den nye Tid.

Saa vilde vi tale sammen om det, der er svært for 
dig og maaske gør dig modløs.

Jeg ved godt, at der nu er kommet noget ind i dit 
Liv, som du ikke har kendt før. —

Ungdomsaarene er Kampaar med Nederlag og Sejr, 
med Modløshed og Livsglæde, skiftende som Havets uro
lige Vande. —

Og ind gennem Ungdomskampen stryger som en 
mild, kvægende Luftning en Række lyse Minder fra 
glade Stunder i Barndomstiden.
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Kan du huske de dejlige Timer i II Mellemskole
klasse? — Hvor har I tit gjort mig glad, I raske Drenge!

Jeres forsorne Smil, naar I havde opfundet noget 
rigtig sindrigt, eller naar en af jer fik en tysk Glose i 
den gale Hals, — jeg glemmer det aldrig! —

Og saa den Dag, vi kom til at tale om »Thyras gamle 
Vold«, og vi besluttede, at vi vilde cykle derned i Som
merferien. —

Jo, den var I med paa.
Det var jo ikke faa Ting, vi skulde have samlet:
Først skulde der syes to store 8-mands-Telte. Det 

lille Køkkentelt havde vi liggende færdigt.
Men Teltene alene kunde ikke gøre det, selv om jeg 

syede, saa Maskinen løb varm. — Vi var selvfølgelig 
»med paa’en« og skulde have baade elektrisk Lys og 
Ambulance m. m.

Da var det første Gang, jeg mærkede, at en rask 
Dreng i Grunden aldrig kan blive raadvild, og at Drenge 
er det mest udholdende her paa Jorden. (Det ved Jeres 
For ældre ikke; I skal heller ikke fortælle dem det, — 
saa benytter de sig bare af det.)

Kan I huske, at hele Byen var mødt for at faa os 
sendt af Sted, og at Fædre og Mødre paastod, at vi aldrig 
naaede Dannevirke med den Bagage! —

Vi havde da kun 3 Telte med tilsvarende Underlag 
og Teltstænger, Soveposer, 2 Feltspader, 4 Gryder, en 
Brandspand, en Økse, 2 Grydeskeer, Forbindingskasse, 
70 Teltpløkke, elektriske Ledninger, Batterier, Lamper, 
1 Fodbold, 2 Dannebrogsflag, Gymnastikdragter, Strøm
per, Skjorter, Proviant, samt en rigtig levende Citron
fromage i en Gryde, — og os selv m. m.

Det syntes »man« var for meget, — — og saa for
langte »man« endda, at vi skulde slæbe baade Bolsjer, 
og Chocolade med (! ! !). Ak ja. De Mødre.

Det var da godt, de ikke var med paa den Tur! De 
havde sikkert ikke sovet roligt, hvis de havde vidst, at 
deres kære Dreng skulde tage sin Vagttørn trods Nattens 
Mulm og uhyggelige Spøgeri. —■
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Hvem ei’ Lejrsportsmand og kender ikke det Begreb, 
som Joh. V. Jensen kalder »Vildmarksangst«?!

En Følelse af, at en kulsort Mur rejser sig uden om 
det døende Lejrbaal, og alt ude i den mørke »Ringmur« 
kan se den stakkels Lejrvagt, mens han intet ser af alt 
det skumle, der bevæger sig ude i Mørket, — det er Vild
marksangsten.

Saa griber Vagten fastere om den Signalpistol, som 
ved sit Skud skal vække de sovende Kammerater, hvis 
Lejren skulde blive udsat for et natligt Overfald. —

Og det er Alvor! Tolvaarsdrengen gemmer Mand
domsmod i sin Sjæl. — Den ene efter den anden melder 
sig frivilligt til Nattevagt, da et Fejdebrev, som bebuder 
natligt Overfald, er bleven tilsendt Lejrchefen. —

Men hvor og hvornaar vil det ske?
Sydjyllands Drenge har intet røbet udover det, at 

vort Banner vil blive hentet en Nat, naar Lejren sover. —
Nattevagtens Lejrprotokol, — skrevet ved Lys fra 

Baalets sidste ulmende Gløder eller ved en Lommelygtes 
Skær, — beretter fra første Nattevagt:

»Lejrplads: Vejle Fjord, ved Brejninge Strand.
To skarpe Lys i Nordøst.
Et grønt — - Syd.
Skyet.
Hørt et Tog i Nordøst Kl. 2235.
En Motorbaad udefter passeret 2315.
En Motorbaad i Syd 2325.
Begyndt at blæse! Optræk til Torden 2325.
En Motorbaad passeret indefter 23“.
Begyndt at regne 23“.

sign. Arne Clausen. sign. Børge Stoklund.
Dette er passeret i Nattevagten fra 10—12.«

»Carl Vilhelm og Verner har staaet Vagt fra 12—2.
Regnen holdt op O15, men Himlen er stadig over- 

trukken.
Set Lys glimte i Nordøst.
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Et skarpt Lys sendt ind over Lejren fra Sydøst og 
et fra Vejle. -—

En enkelt Byge drev hen over Lejren 0“, og Himlen 
stadig overfrakken.

En Motorbaad passeret Lejren l07, og Regnen holdt op.
Et Tog i nordlig Retning l1". —- Et Tog gik sydpaa 

gennem Skoven 212.
Kl. 230. Vandet i Fjorden sunket 35 cm.
Kl. 3. En And fløj op fra Marehalmen.
Det er Protokollens Beretning fra første Nattevagt. 

Vagthold II, Telthold I. — Natten mellem den 10. og 
11. Juli 1927.

Og i anden Nattevagt skete saa det frygtelige.
Natten mellem Mandag d. 10. og Tirsdag d. 11. Juli. —
Vagthold I, Telthold II havde denne Tørn, — vi glem

mer den aldrig.
Lejrpladsen var ved Haderslev Sø (Dammen).
Vagtprotokollen beretter:
»Robert (Nr. 4) og Albert (Nr. 5).
Kl. I15, en Motorbaad.
Kl. I25, hørt Aareplask.
Kl. I30, hørt----------------- «

Her er Beretningen pludselig afbrudt, og jeg skal her 
prøve paa, at fortælle, hvad der skete hin frygtelige Nat. 
Vagtprotokollen beretter:

»Aareplaskene (Kl. I25) høres ikke mere, men Ro
bert faar Øje paa en mørk Skikkelse, som sniger sig 
frem mod Teltene, næsten skjult af det høje Græs.

I næste Nu høres et Brag fra Roberts Signalpistol, og 
de elektriske Projektører tændes.

De sovende Kammerater er trætte og hører i deres 
tunge Søvn ikke første Signalskud.

Saa ser Albert i Skæret fra Projektøren den sorte 
Røver gribe Robert, — binde ham og slæbe ham til Baa
den. -—

Albert styrter hen til Telt II, hvor jeg sover, men 
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snubler over en af Teltets Hovedbarduner, falder, og i 
Faldet gaar Signalskudet lige ind over Hovedet paa mig.

Jeg giver et Brøl, farer op, men Fjenden er borte. —•
Paa Telt Nr. I har Røverne stækket Bardunerne, saa 

det er væltet, men Mandskabet vrider sig søvndrukkent 
og — sover videre under Ruinerne. —

Saa kom Morgenen og »Karavanen« drog videre syd- 
paa —--------

Jeg vilde kunne minde jer, mine store Drenge, om 
mange andre Begivenheder, som i jeres friske Drenge
tid har fyldt hele jeres Sjæl.

I kunde jo være morsomme paa en ægte, hjertelig 
Maade, — som f. Eks. da Karl Vilhelm, vores vidunder
lige Lejrlæge, vilde give Kaffeposen amerikansk Olie, 
fordi den havde Forstoppelse.

Eller husker I, hvorledes hele Rækken holdt sig for 
Ørerne, da en stor rød Blære begyndte at komme ud af 
Ankers Baghjul.

Kort efter lød der et skarpt Knald, — og »Professor 
Lapperi« punkterede for 17. Gang.

Jo, I Nutidens Drenge er skam rigtige Drenge, og 
derfor er jeg sikker paa, at I vil blive Fremtidens dyg
tige Mænd.

Sommetider viste I mig ogsaa en Side af jeres Drenge
sjæl, som var det skønneste, I kunde takke mig med for 
det, jeg efter fattig Evne prøvede paa at give jer med 
paa Livsvejen. —

I kunde blive stille, som da vi læste Indskrifterne 
paa Mindestenene over de faldne. —

Og I forstod, at

»Alt, hvad Fædrene har kæmpet, 
Mødrene har grædt, 
har den Herre stille lempet, 
saa vi vandt vor Ret!«

Drenge! Det var det jo ogsaa, jeg vilde lære jer, — 
at elske vort skønne Land og vort herlige Dannebrog, 
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som de Mænd har elsket det, hvis Navne nu er mejslet 
ind i Mindestenen. —

Nu synger Høsten sin sære Alvorssang!
Det er underligt for mig, at jeg har fulgt saa mange 

raske Drenge paa et lille Stykke, — maaske det lykke
ligste Stykke af deres Vej gennem Livet! —

Jeg vilde give jer Livsmod og Livsglæde, og stun
dom kunde Alvoren knuge mig selv saa haardt, at jeg 
nynnede Høstens Toner.

Det var Alvor! Det var Arbejde og Kamp!
Det var Toner om de Frugter, vort Liv skulde bære 

til Gavn for Fremtiden. —

Nutidens Drenge! Fremtidens Mænd!
I var saa glade engang! — Og Modet og Livsglæden 

var det, der bar jer saa let gennem Drengeaarene. —
Lad nu ogsaa disse to Livets Hovedmagter bære jer 

ind i Ungdoms- og Manddomsaarene! —
Dette skal være en Hilsen til mine store Drenge, og 

et Minde fra den Tid, da vi prøvede paa at gøre Leg til 
Arbejde. —

Nu vil jeg saa mødes med jer igen paa Egaa Efter
skole, hvor vi med hinanden vil prøve paa at gøre Ar
bejde til Leg. —

Og det glæder mig allermest, at det ikke blot er mine 
gamle Gutter, som jeg muligvis maa faa Lov til at sam
les med paa en lille herlig Plet af Danmarks skønne 
Land, men at ogsaa Drenge, som jeg aldrig har kendt, 
vil give Møde.

Saa vil vi, Nutidens Drenge, samles for, af vor 
Drengeleg at skabe Manddomsarbejde. —

Jeg har saa meget at sige jer, I store Drenge. — Det 
er jo blevet min Gerning at kæmpe for og med Danmarks 
Ungdom. —

Derfor en Tak til Forstander E. Petersen, som gav 
mig Lov til at mødes med dansk Ungdom paa Egaa 
Efterskole. —

Altsaa paa Gensyn, Gutter!
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Og min Hilsen i de Ord, som jeg skrev i Haderslev- 
drengenes Sankt-Hans-Baalsang 1924:

»Drengetidsvaaren, — Ungdomsskærsommer 
sagtelig nærmer sig Manddoms Sankthans.
Lysrene, ranke og frie vi kommer, — 
dagvaagne, sunde i Sjæl og Sans.
Danmark har Drenge, som Fanen vil hæve 
opad mod Stjernernes Evighedshvælv, 
Ridderen af sin Væbner vil kræve
Troskab mod andre og mod sig selv.

Lærer Jes P. Sørensen.

NB. Drenge! Da jeg skrev disse Linier, havde jeg en 
Følelse af, at I allesammen var samlet til en mægtig 
Flok, som lyttede til disse Ord. Jeg saa jer lyttende, som 
kun store Drenge kan lytte. — Og Minderne kom myl
drende, — Minder fra de Dage, da I var samlede om
kring mig, hvad enten det var i Skanderborg, Hoved- 
gaard, Horsens, Haderslev, eller hvor I ellers har været 
samlede i store Flokke sammen med mig. —

Jeg siger: Det er Minder. — Og derfor vil en eller 
anden rask Dreng, som ikke gemmer disse Minder, 
komme til at ligne et Spørgsmaalstegn der, hvor Beret
ningen om 2. Nattevagt slutter. —

Han havde ventet Fortsættelse i Form af en spæn
dende Fortælling. Det kunde Teltturen ogsaa nok give 
Stof til, men »Egaa-Bogen« kan ikke give Plads dertil. —•

Fortsættelsen følger maaske i næste »Bind af dette 
Værk«, ellers maa I se at komme til Egaa engang, saa 
skal I faa hele Historien. Jeg skulde tage meget fejl af 
Forstander Petersen, hvis han ikke med Glæde tog imod 
alle Danmarks Drenge paa Egaa Efterskole. (Hvis der 
er Plads.)*)

*) Javel, men det maa være om Vinteren. Her regner vi ogsaa med 
Pigerne, og Sommeren er deres. E. P.

J. P. S.
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Den frie og den lærde Skole.
Som gammel Egaaelev — senere som Elev paa Ask 

Højskole og nu som Seminarist — har jeg stiftet Be
kendtskab med to vidt forskellige Skoleinstitutioner; paa 
den ene Side den frie, folkelige Ungdomsskole og paa 
den anden Side den lærde Skole; den sidste kan man 
ogsaa godt kalde for »den sorte Skole«, thi den er virke
lig noget af en saadan.

Som Barn af disse to Skoler vil jeg søge at vise den 
store Forskel, der er imellem dem.

I den lærde Skole ser man paa Eleven fra Lærdom
mens og ikke fra Livets Side.

Det gælder her i Livet for ethvert Menneske, at det 
har tre Forhold at bringe i Orden: Tingene, Menneskene 
og Forholdet til de højeste Magter. Den lærde Skole lærer 
kun sine Elever at bringe Orden i det første Forhold, thi 
med Hensyn til de to andre er Resultatet sjældent posi
tivt, ofte negativt, idet der mange Gange ikke opnaas 
andet end at rejse en Mur mellem disse Forhold og Ele
ven, saa der er spærret for al videre Paavirkning.

»Vi lærer ikke for Skolen, men for Livet«, siger den 
berømte hedenske Filosof, Stoikeren Seneca, men denne 
Sætning synes den lærde Skole ikke at have forstaaet, 
i al Fald gør den ikke derefter.

Den lærde Skole tager i alt for høj Grad Sigte paa 
Skolen i sig selv og for lidt paa en Dygtiggørelse for 
Livet.

Det Ideal, som holdes frem for Eleven, er et, der kan 
maales med Point og takseres af Menneskehjerner, me
dens der mange Gange lades haant om det, der burde 
være et Menneskes højeste Stræben, nemlig at komme i 
det rette Forhold til sine Medmennesker og de højeste 
Magter.

Det er en Kendsgerning, at den lærde Skoles Elever 
gaar og degenerer, hvilket tydeligt viser, at den aandelige 
Føde, de faar, ikke er meget værd; den kan passende 
siges at være omvendt proportional med Elevens Viden.
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Eleven behandles mere eller mindre som et Numer i 
en Organisation — som en Del af et System.

Eksamen og atter Eksamen er det eneste, der tænkes 
paa. Det eneste, Eleven faar at møde frem med, naar 
han eller hun træder ud i Livet til sin Plads, er et Eksa
mensbevis med en Samling af mere eller mindre kønne 
Karakterer, der sjældent er noget Maal for, hvad ved
kommende virkelig formaar.

I skarp Modsætning til den lærde Skole staar Efter
skolen og Højskolen.

Over for Forholdet til Tingene gaar de ikke nær saa 
vidt som den lærde Skole, men det er hellei- ikke nød
vendigt. At bringe Eleven i det rette Forhold til Med
menneskene og de højeste Magter er den fri Ungdoms
skoles fornemste Opgave; den vil søge at bevare det men
neskelige, det oprindelige og friske hos Slægten.

Digteren Tagore udtalte engang, at medens de indi
ske Regeringsskoler producerede Maskiner, kom der fra 
hans frie Skole i Bolpur Mennesker med aandeligt Livs
syn. Den samme Forskel kan der herhjemme siges at 
være mellem den lærde Skole og den frie Skole.

»Ungdommen skal gøre de aandelige Oplevelser, som 
kan bevise for den, at Aandens Verden er den egent
lige Virkelighedsverden. Kun saaledes frelses Menne- 
sket fra det forfærdelige: Aandsfornægtelsen, den graa 
Materialisme«; saaledes har en gammel Højskolemand 
engang sagt. Det er sandt, og det er det, den frie, menne
skelige Ungdomsskole vil hjælpe sine Elever til.

Gid den stadig maa have Held til dette, og gid den 
lærde Skole maatte opdage, at den ogsaa paa dette Om- 
raade burde lægge et Arbejde, —■ og som den Kultur- og 
Magtfaktor, den lærde Skole er, vilde det blive til stor 
Lykke for vort Land og for dansk Folkeliv.

Ove Nielsen, 
Egaaelev fra 1923—24.
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En Cykeltur fra Ollerup til Aarhus.
Kære Kammerater! Kan det interessere Jer at høre lidt om 

en Cykeltur, vi har været paa? Først vil jeg dog fortælle Jer lidt 
om Ollerup; der er vidünderligt, kan jeg betro Jer; jeg har jo i 
Sommer været Elev paa Gymnastikhøjskolen hos Niels Bukh. 
I skulde bare se Skolen, den er saa stor og stilfuld, Haven, 
Anlæg, Stadion og Svømmehallen, ja, kort sagt, alt derovre er 
næsten fuldkomment. I kan vist heraf slutte, at jeg var glad for 
at være der, og det kneb noget, da vi skulde sige Farvel til de 
mange Kammerater — vi var 170 Elever — og til Lærerne; det 
var Mandag Aften d. 2 Juli, og Tirsdag Morgen startede vi mod 
Jylland eller rettere Sønderjylland. Vi var tre, Maren Elisabeth, 
der var kommet fra København, Ester Poulsen fra Haarup og 
jeg, altsaa alle tre gamle Egaaelever. Den første Dag skulde Tu
ren gaa til Felsted ved Aabenraa, hvor jeg har været en Vinter, 
der skulde vi overnatte. Vi cyklede fra Ollerup ved 8-Tiden, da 
vi skulde naa Færgen i Faaborg Kl. 10. Der er herligt i Sydfyn. 
Vi nynnede og sang, da vi øjnede Vandet — „Havet omkring 
Danmark, vort moderlige Hav — dig elsker vi, o Hav, og dig 
vi høre til“. Vi fik ellers nok af Vandet. Da vi var kommet vel 
paa Færgen og havde opdaget, at det blæste, krøb vi lidt i Ly. 
Vi frøs; men puha, her blev os dog snart for varmt, saa entrede 
vi op paa øverste Dæk, her stod: „Kun Adgang for første Klas
ses Passagerer“, hvad brød vi os om det; her var frisk Luft. 
Det var det, vi trængte til, men her var alligevel temmelig koldt, 
men vi vidste Raad, vi gav os til at lave „Smaahop“, „let og 
kraftigt Armsving“ o. 1. De andre Passagerer kiggede lidt; vi 
syntes, det var Løjer. Lidt efter kom der et Par ældre Herrer 
hen og spurgte os, om vi kom fra Ollerup; ja, det kunde vi da 
ikke nægte, og vi lovpriste det begejstret. Det blev imidlertid 
værre med Blæsten. Skumsprøjt fra Havet stod op om os, da 
gav vi os til at synge, alt hvad vi kunde; og der stod vi, mens 
Blæsten rev og huggede med Færgen, og sang af fuld Hals; lidt 
længere henne stod en anden ung Pige og „ofrede“, vi vendte 
skyndsomst Hovedet den anden Vej, for at det ikke skulde gaa 
os lige saa galt. Endelig naaede vi Als; aah, hvilken velgørende 
Fornemmelse igen at have fast Grund under Fødderne.

Cykelturen over Als var ikke videre morsom, der var Mod
vind hele Vejen, og af og til regnede det. Der var kun det Lys
punkt, at da vi naaede Als Husholdningsskole, traf vi Helga 
Andersen fra Skæring dér. Hun inviterede os med ind, og vi 
fik Middagsmad og fik hele Skolen at se; naa, vi maatte snart 
videre igen: gennem Sønderborg op til Dybbøl, her var saa 
stille imod sidste Gang, vi var her for knap 14 Dage siden til 
det store Gymnastikstævne, men aa saa smukt; Solen skinnede, 
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da vi stod oppe paa en af Skanserne og saa ud over Sønderborg, 
Als, Alssund og Broager Kirke med de to Taarne.

Vi var inde ved Krigergravene og saa de Kranse, der af 
dansk Ungdom var lagt hen, den Dag det store Stævne fandt 
Sted.

Vi maatte videre til Nybøl, her bor Edle, Forst. Pedersens 
ældste Datter, og hendes Mand; dem kom vi til ganske uventet, 
men blev hjerteligt modtaget; vi havde kun et Par Timer at snak
ke i der, alt for kort selvfølgelig, men det var ved at blive Aften, 
og vi havde endnu et Par Mil tilbage; jeg tror, det var de to 
længste Mil paa hele Turen, det var jo endnu den første Dag. 
Vi var ikke saa trænede i at cykle. Vi kom dog til Felsted Præ- 
stegaard ved 7 Tiden og havde det saa dejligt der om Aftenen. 
Vi nød rigtig at komme i Seng den Aften, nu gjaldt det ogsaa 
om at hvile godt ud, den næste Dag bød nemlig paa en Cykeltur 
paa 17 Mil, helt op til Oksbøl ved Varde. Da vi om Morgenen 
havde faaet Kaffe og sunget Morgensang, tog vi Afsked med 
Præstegaarden med mange Tak for god Behandling. Præstens 
Sønner fulgte os paa Vej og viste os den nærmeste Vej til 
Røde Kro, og nu havde vi ca. 16 Mil tilbage at cykle — 16 Mil 
— i Modvind; ærligt talt, det saa ikke videre straalende ud. 
Humøret stod heller ikke for højt, men vi kilede paa og kom 
vel et Par Mil uden for Røde Kro. Udsigten her var ikke sær
lig afvekslende, det saa ud til at være fattig Jord; ingen Skove, 
ingen Vand, det morede os egentlig ikke længere, vi var alle
rede kørt trætte. Da kom der en stor Lastbil med en Bivogn 
fuld af Fiskekasser, vi holdt den an og spurgte, om vi maatte 
køre med, og tror I saa ikke, Cyklerne blev hevet op oven 
paa Fiskekasserne, og vi blev anbragt paa en Værktøjskasse 
mellem Førerhuset og Kasserne. Manden skulde helt til Es
bjerg, vi var henrykte; tænk, at vi kunde komme op at køre 
saa langt. Vi susede gennem Ribe, da kiggede vi jo lidt langt 
efter Kirken og Domkirketaarnet, det havde vi glædet os til 
at se, nu gik vi Glip af det, men alligevel syntes vi, vi var 
mægtig heldige. Vi kørte altsaa med helt til Esbjerg, og nu 
maatte vi saa igen paa Cyklerne. Vi var nede at se Esbjerg 
Havn og kiggede over til Fanø. Det var fristende at tage en 
Tur derover; men ak, det var der ingen Tid til, vi maatte nøjes 
med at nyde Stranden her fra Jylland, men det var ogsaa her
ligt, vi kørte langs med Vandet op til Hjerting, her bøjede vi 
ind i Landet og kom omsider til Oksbøl, hvor Maren Elisabeths 
Farbror og Faster ventede os. Her blev vi ogsaa hjertelig mod
taget, og da vi havde spist, tilbød de os en Biltur til Vejrs 
Strand, ud til det rigtige Vesterhav, og vi var ikke sene til 
at tage mod Tilbudet. Solen var gaaet ned, desværre; men hvor 
storslaaet at se det herlige, fine, aabne Vesterhav og den dej
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lige Strandbred med fint, hvidt Sand. Tonerne kom igen: „Dig 
elsker vi o, Hav“ og dog — Vesterhavet er en svigefuld Ven, 
hvor mange Menneskeliv har det ikke krævet, og hvor megen 
Angst og Sorg har det ikke forvoldt, naar Kvinderne sad 
hjemme i de fattige Fiskerhytter, lyttende til Stormens Sus og 
Havets Brølen og ventende paa Mand og Søn, som var derude, 
hvor ofte har de ikke ventet forgæves?

Den næste Dag havde vi ikke langt at cykle, Turen skulde 
gaa til Skern, vi blev derfor i Oksbøl til over Middag og tog 
det med Ro hele den Dag. Da vi var kommet et Par Mil uden 
for Varde, lagde vi os i en Vejgrøft og spiste vor medbragte 
Mad, vi fandt vilde Jordbær og havde det i det hele taget væl
dig fornøjeligt. Hen ved Aftenstid fandt vi dog, at nu maatte 
vi helst komme videre, og vi naaede til Skern ved 7% Tiden. 
Her paa denne Egn saa vi kun fattig Jord; store Arealer laa 
hen med Lyng, og der var langt mellem Gaarde og Huse. I 
Skern overnattede vi ogsaa hos Maren Elisabeths Familie og 
blev her, ligesom de øvrige Steder, vi besøgte, overmaade godt 
behandlet.

Nu kom Turens sidste Dag, da vi skulde over den jydske 
Hede, tværs over gennem Herning og Silkeborg til Aarhus, det 
lød saa herligt forjættende, Aarhus, saa var vi jo paa hjemlige 
Egne. Den Dag gik Cyklerne dobbelt saa godt som tidligere, 
vi følte det næsten, som vi fløj af Sted; den ene Kilometersten 
efter den anden fo’r vi forbi; inden vi vidste af det, var vi 
i Herning. Et lille Uheld havde vi, det var ned ad en Bakke; 
vi kom for strygende Medvind i fuld Fart, da ser vi pludselig 
Maren Elisabeth vælte over i en Skærvebunke, Haandtaget var 
gaaet af hendes Cykle, og hun mistede Herredømmet over den; 
hun skrammede sit ene Ben og fik slaaet sin ene Arm, men vi 
kunde dog fortsætte, lykkelige over, at hun var sluppet saa godt 
fra det. Herning kørte vi hurtigt igennem og naaede ved Tre
tiden om Eftermiddagen ind i Nærheden af Silkeborg. Aa, hvil
ken Skønhed her viste sig for os. Vi havde længe kørt mellem 
mørke Lyngbakker, Lyngen var endnu ikke i Blomst, der var 
kun en Anelse af lilla Farveskær over Bakkerne, da pludselig 
ved en Omdrejning af Vejen opdagede vi en lille dejlig Sø, 
frisk og smilende laa den der midt i alt det mørke, som en 
Aabenbaring af Skønhed, vi maatte uvilkaarligt udbryde: „Aa, 
hvor er her smukt,“ men det var for Resten ikke første Gang, 
det Udbrud kom.

Hele Egnen omkring Silkeborg er jo umaadelig smuk; al 
den Skønhed gjorde os glade, og vi var derfor i vældigt Humør, 
da vi kørte fra Silkeborg, nu var der jo ogsaa dette, at vi nær
mede os vort Maal, Hjemmet for os, hver især. Turen fra Silke
borg til Aarhus tog ikke lang Tid, og da vi fra en Bakketop 
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saa Byen med sine Taarne og store Bygninger, kendte vor Jubel 
slet ingen Grænser. I Aarhus skiltes vi, Maren Elisabeth har jo 
sit Hjem her, Ester tog med Rutebil de sidste Par Mil til sit 
Hjem, og jeg tog den kendte Vej ud af Aarhus gennem Riis 
Skov og Vejlby, aa, nu var jeg snart hjemme. Alt var her, som 
jeg saa tit har glædet mig over. Jeg saa ud over Egaa Fed 
med alle de smaa, røde Villaer, den dejlige blaa Kaløvig og 
Mols i Baggrunden. Jeg susede ned ad Vejlbybakken, og snart 
var jeg ved Vejen, der gaar op til Efterskolen. I Farten sendte 
jeg en Tanke derop og fo’r videre, for snart efter at være helt 
hjemme.

Ja, det var lidt af de Oplevelser, jeg vilde fortælle, og her
med ønsker jeg Jer alle en rigtig glædelig Jul og godt Nytaar.

De bedste Hilsener til Pigerne fra Sommeren 1924 fra
Søster.

Bynksminde, d. 5. Oktober 1928.

En Rejse til Tyskland.
Da Forstander Pedersen har bedt mig fortælle lidt til Egaa- 

bogen om en Rejse, jeg har haft til Tyskland i Sommer, vil 
jeg her i korte Træk skrive lidt om denne.

Den 15. Marts om Aftenen tog jeg til Aarhus, for derfra 
med Hurtigtog at rejse syd paa.

Mit Maal var en stor Bondegaard i Provins-Sachsen. Om 
det første Stykke Vej over Fredericia—Kolding ned til Græn
sen er der ikke noget synderligt at bemærke. Det var Nat, 
og man saa derfor intet. Først hen paa Morgenstunden, da vi 
naaede Padborg, hvor Tolderen kom og skulde efterse vor 
Bagage, begyndte det at blive lyst, saa vi kunde se Landska
bet omkring os.

Det var lidt underligt, da vi kørte ind i Tyskland og saa 
den danske og den tyske Grænsegendarm spadsere frem og til
bage over „Skellet“. — Nu gik det videre fra Padborg over 
Flensborg til Rendsborg. Her kommer man over Kielerkana- 
len; man kører paa en mægtig Bro, der er bygget i en Sløjfe; 
naar man er oppe paa det højeste af denne Bro, ser Husene 
ganske smaa ud under os. Det gik videre til Slesvig og Neu
münster til Hamborg. Her havde jeg et Par Timers Ophold 
og derfor god Lejlighed til at se lidt af Byen.

Om Eftermiddagen Kl. 4 gik det videre ned over Magde- 
borg, Cöthen til Halle, hvor jeg atter havde et lille Ophold, 
skrev et Par Kort og gik ellers rundt paa Banegaarden for at 
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holde mig vaagen. Efter en Times Forløb begav jeg mig paa 
det sidste Stykke Vej og naaede Kl. 12% den sidste Station, 
Niemberg. Her kom straks en velnæret Bondemand og tog 
imod mig. Vi kom snart til Sæde i Vognen — der var Kusk 
med — de kører nemlig aldrig selv, det er under deres Vær
dighed.

Jeg syntes, Vejen var forfærdelig lang til Landsbyen, hvor 
jeg skulde være, skønt der kun var tre Kilometer. Den Landsby 
lignede rigtignok ikke de danske. Husene er meget større. Alle 
Stuehusene ved Gaardene er 3 Etagers Bygninger — med Be
boelse i Kælderen. Naa, tilbage til min Ankomst. Da vi naaede 
Gaarden, kom en Karl og lukkede Porten op, saa vi kunde 
køre ind. Gaardens 4 Længer er bygget sammen, og rundt om 
Haven og det hele er der en 3 m høj Lermur, saa man kom
mer kun ind i Gaarden gennem Porten eller en lille Dør.

En rar Kone kom og bød mig hjertelig velkommen og bød 
mig straks ind til et veldækket Bord. Skønt de tyske Pølser 
i Begyndelsen just ikke smagte saa godt, maatte jeg dog sætte 
et Par Skiver til Livs ved Hjælp af et Par mægtig store Glas 
01. Den Aften varede det ikke længe, inden jeg kom i Seng. 
Jeg fik et pænt Værelse for mig selv, og det første, jeg lagde 
Mærke til herinde, var de tykke Træskodder for Vinduerne; 
saadan har de overalt hernede.

Lidt om Folkene og deres Arbejde.
Tyskerne har meget sværere Arbejde og meget længere Ar

bejdstid, end vi har. Om Sommeren begynder de Arbejdet Kl. 
4 om Morgenen og holder op Kl. 7 om Aftenen. Der er ikke 
noget, der hedder Middagssøvn. Kvinderne bestiller ikke mindst. 
Paa en almindelig Gaard har de altid en 3—4 Arbejderkoner 
foruden Karle og Mænd. Manden gaar selv med i Arbejdet hele 
Dagen, Konen har ogsaa nok at tage Vare paa; foruden Hus 
og Have passer hun sammen med Pigerne ogsaa Kalvene, 
Svinene og Faarene. Sidstnævnte var der nu ikke megen Pas
ning ved, da der hver Morgen kom en Faarehyrde og tog alle 
Faarene i Byen med sig; han blev ude med dem hele Dagen 
og søgte Græs til dem i Vejgrøfterne. Om Søndagen hviler alt, 
og da har man Tid til at tage i Byen eller have fremmede.

For mig gik Tiden hurtigt, da jeg hjalp til med alt fore
faldende Arbejde, og der var jo hele Tiden nyt baade at se 
og høre — og efter et Par Ugers Forløb gik det ogsaa godt 
med Sproget.

Lidt om Udflugter m. m.
Den 7. Juni var jeg med Manden og Konen til Landsudstil

lingen i Leipzig. Her var udstillet meget baade af det ene og 
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det andet og derfor ogsaa meget at studere. Det er nu ikke 
saa let at skrive om; man skal helst selv se det for rigtig at 
forstaa det. Man kunde godt gaa der i flere Dage, hvis man 
skulde have det rette Udbytte. — Banegaarden her i Leipzig 
gjorde ogsaa et stærkt Indtryk paa mig. Det er Tysklands 
største, den har 32 Spor.

En anden Gang, den 8. Juli, var jeg med et større Selskab 
til „Det sachsiske Schweiz“. Vi rejste fra Halle en Morgen Kl. 
4 over Leipzig og Dresden, direkte til en lille Stationsby ved 
Elben. Nu sejlede vi saa med Damper ad Elben til Chandau. 
Hvor var det en dejlig Tur! I Chandau kom vi fra Vandet op 
ad en Mængde Trapper, senere i en Elevator (50 m), og saa 
snart vi kom af den, stod vor bestilte Bjergfører foran os og 
bød os velkommen. Han var iført graat Tøj, en blomsterbesat 
Hat og medbragte en Trompet, der hang i en rød Snor over den 
ene Skulder.

Snart blæste han til Afmarch, og nu gik det opad. Vi mær
kede ikke rigtig, vi var paa Vej opad et højt Bjerg; vi gik 
nemlig hele Tiden gennem Skov, mest Fyrreskov. Efter ca. 3 
Timers Forløb var vi kommen 600 m til Vejrs op paa Bjerget 
„Chramsteine“. Nu glemte vi rigtignok, vi var trætte, for nu 
var der noget at se og spørge om. Herfra saa vi ind i Bøhmen 
og Czekkoslovakiet, og Føreren fortalte os om alt, hvad vi 
kunde se. Det varede længe, inden vi kunde besinde os til at 
forlade den storslaaede Udsigt her; men af Sted maatte vi jo.

Det gik rask nedad, F’øreren fortalte Historier; han var i 
Mellemtiden blevet i godt Humør. Trætte, men en dejlig Op
levelse rigere rejste vi samme Vej hjem om Aftenen, og først 
over Midnat naaede vi helt hjem.

Naar man rejser alene i et fremmed Land, er man jo altid 
udsat for smaa Oplevelser; lad een af disse komme med her:

I hvert tysk Tog er der et Par Kupéer, som er beregnede 
for dem, der har taget Skade i Krigen (de rejser gratis), og 
paa Ruderne er dette tilkendegivet ved et lille Stykke Papir 
med Paaskrift; det havde jeg aldrig lagt Mærke til. Jeg var saa 
uheldig at komme ind i en saadan Kupé og tænkte intet over, 
før en ældre Herre kom og spurgte mig: „Har De da ogsaa 
været med i Krigen, Frøken?“ Da opdagede jeg, at jeg var 
kommen forkert i „Baas“, bad selvfølgelig om Undskyldning og 
fik Lov at blive; men for Eftertiden skulde jeg nok se mig 
noget bedre for. — Saadan kunde jeg fortælle mange Træk, 
men her er jo ikke Plads til saa meget.

Fire Maaneder var gaaet, og jeg skulde vende Næsen hjem
efter igen. Om Hjemrejsen er der ikke noget særligt at for
tælle. Jeg rejste derfra den 11. Juli Kl. 8 Morgen og var 
hjemme i Aarhus næste Dags Morgen Kl 5.
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Hvor var det alligevel dejligt at være hjemme igen.
Ude er godt, men hjemme er bedst!
Hermed mange Hilsener til alle Egaa-Piger og -Drenge samt 

alle paa Efterskolen.
Else Pedersen,
Elev fra 1926.

Alle ret!
I Sommer var der jo nordisk Gymnastikfest paa Dybbøl, og 

det var en Oplevelse at se alle de mange unge vise Gymna
stik der.

Jeg fik Lov at være med alle tre Dage, saa jeg fik Lejlighed 
til at se de fleste Hold. Og jeg maa sige, at det var en god og 
smuk Fest, som jeg aldrig vil glemme. Men et stort Skaar i 
Glæden var det, at Niels Bukh ikke skulde deltage som Fører, 
han maatte nøjes med at være Tilskuer som vi andre; dog har 
det sikkert glædet ham, at de største og bedste Amtshold viste 
hans Gymnastik og lededes af hans Elever, det maa alligevel 
have været en Sejr for ham. Jeg synes jo ikke, man kan være 
i Tvivl om, hvilken Gymnastik der er bedst; og den praktiserer 
vi ogsaa her paa Skolen. At man faar megen Kritik, ægger kun 
til, at man arbejder des ivrigere. Det er med det som med alt 
andet godt; hvad man maa kæmpe for at vinde og beholde er 
meget mere værdifuldt for os, end hvad man kommer let til.

Jeg hørte engang Forstander Møller, Flensborg Fjord, 
komme med følgende Udtalelse: „Hvad er der nu om Dage, 
der kan begejstre Ungdommen? Niels Bukhs Gymnastik.“ Og 
det er sandt; jeg har set mange af Bukhs Elever lede Gymna
stik med hele Ansigtet lysende af Energi, og en saadan Leder 
vil altid have stor Indflydelse paa Gymnasterne, baade i og 
udenfor Timen. Jeg tror, at Gymnastikken ikke alene er vor 
største, men tillige een af vore bedste Ungdomsbevægelser, 
fordi alle kan være med uden Hensyn til Rang og Stand; der 
kræves et personligt Arbejde, man kan ikke komme og gaa 
upaavirket af det, som foregaar, og den, der arbejder bedst, 
faar ogsaa mest Udbytte og vil snart faa Øjnene op for, hvor 
stor en Rigdom det er at eje et smukt, sundt og kraftigt 
Legeme og vil med Flid værne om det. Derfor: Bliv ved at 
gaa til Gymnastik.

Hilsen til mine Elever.
Egaa, den 10. September 1928.

Mary Anthonius.
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Aaret, der randt.
Et Aar er atter omme, og vi skal fortælle vore »gam

le« Elever og Skolens Venner lidt om, hvad det bragte 
os her:

Vinterskolen 1927—28 var besøgt af 39 Drenge, og 
hvem, der kender vore Pladsforhold, vil saa vide, at hvert 
Rum i Huset var godt optaget. Skolearbejdet gik sin van
lige, rolige Gang, kun afbrudt af de Begivenheder, som 
er omtalt andet Steds i Egaa-Bogen. Den herlige Arbejds- 
glæde, som vi godt noli, kender fra tidligere Elevhold, var 
i rigt Maal til Stede ogsaa denne Vinter. Vi véd i Grun
den slet ikke, hvordan den kommer; men vi véd, at det 
er den, der sætter Kulør paa vor Tilværelse, ja paa hele 
vort Samliv med Eleverne, og derfor vil vi stedse være 
taknemlige mod alle og enhver, der har bidraget til at 
give Livet denne sunde, muntre Tone, som vi tror kalder 
baade Energi og Evner frem. Og vi ønsker for vore gamle 
Drenge og Piger, at de stedse maa beholde deres gode 
Humør, selv under Livets vanskeligste Situationer.

Tre Uger efter Vinterskolens Begyndelse kastede et 
Dødsfald dog sin mørke Skygge ind over vort Samliv. 
Der var i Flokken en rank og lys Gut, Carl Jessen Jør
gensen fra Mollerup i Lisbjerg Sogn. Han følte sig en 
Fredag Aften lidt utilpas, men regnede det ikke og cyk
lede som sædvanlig Lørdag Eftermiddag til sit Hjem. 
Natten derpaa blev han alvorlig syg og kom næste Mor
gen tidlig paa Sygehuset. Det var Blindtarmsbetændelse. 
En Operation blev foretaget, og i den følgende Uge syn
tes alt at forløbe normalt.

Under vort Besøg paa Sygehuset talte Carl om, at 
naar der var gaaet en god Uges Tid mere, kunde han nok 
atter møde paa Skolen. Men faa Dage efter indtraadte 
et Tilbagefald, der medførte Døden.

Ingen, der stod Carl nær, havde Anelse om, at hans 
Sygdom skulde faa den Udgang.

Det var derfor intet Under, at Budskabet om hans 
Død kastede en mørk Skygge ind over Vennekredsen
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her, der just nu havde begyndt at leve sig godt sammen 
og ventede ham tilbage sund og frisk som før.

Vore Tanker gik især til Carls Hjem derovre i Mol
lerup; han var eneste Søn. Vi forstod, hvilken tung Tid 
der maatte komme for hans kære.

Men en stor Glæde var det, at alle, der kendte Carl, 
maatte give ham det Lov, at han var en god Dreng, der 
ofte sammen med sine Forældre eller alene havde søgt 
op til det gamle Kirkehus, naar Klokken kaldte paa gam
mel og ung.

Lykkelige unge, som virkelig har Lyst til at søge 
Kirken, fordi de erfarer, at Livskraften paa underfuld 
Maade rejses derved.

Jordfæstelsen fandt Sted fra Lisbjerg Kirke en mørk 
Decemberdag under meget stor Deltagelse fra Slægt og 
Venner. Alle Skolens Elever og Lærere var med, og vor 
Fane blev ført foran Carls Baare.

Pastor Ginnerskov holdt en baade trøstefuld og man
dig Tale ud fra den kendte Sang: Ind under Jul, hvor 
er det trist.

Vi vil huske den Elev, der kun fik Lov at være her 
saa kort, og det samme vil hans Kammerater fra Vinte- 
ren 1927—28.

Tiden er kostbar. Ingen kender Dagen, før Sol gaar 
ned.

Efter Juleferien meldte en ny Mand sig og indtogJ o o o

Carls Plads i Skolen.
E. P.

I^en sædvanlige Elevfest blev holdt Lørdag den 3. Marts. 

Allerede omkring ved 1. Februar var 11 Mand gaaet i Gang 
med at indstudere „Marens Kyllinger“ og „Den tredie“, som 
skulde spilles ved samme Lejlighed. Det kostede Slid i Fritiden, 
men Resultatet blev ogsaa godt. Foruden de nævnte 11 Gutter 
optraadte Fyrtaarnet og Bivognen, og de to Roller klarede 
Svend Aage Rasmussen fra Lisbjerg og Asger Baggesen fra 
Vendsyssel bravt. - P. L.

Efterskole
Hjortshøj
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Det hele klappede noget nær efter Forventning, og den store 
Tilskuerskare sparede ikke paa Bifald.

Da Tæppet var gaaet ned, samledes vi om Kaffebordene, og 
senere gik Dansen til Kl. i.

Den 5. Marts havde Skolen Besøg af Franskmanden Dr. 

Demarquette, Paris og Lærer Ankjær, Testrup, der fungerede 
som Tolk.

I Frankrig er Dr. Demarquette kendt som en dygtig og 
energisk Forkæmper for bl. m. a. Afholdssagen og Ungdoms
bevægelsen, specielt den ny Retning indenfor den sidste, et 
Sidestykke til den tyske „Vandrefuglbevægelse“.

Hr Ankjær talte først om denne Bevægelse, som han har 
nøje Kendskab til gennem flere Besøg i Tyskland.

Vandrefuglenes Opgave er at bringe unge i Forstaaelse med 
hverandre og om Naturen, bort fra alt det skadelige, hvoraf 
der findes en Mængde i et Land som Tyskland.

Vandrefuglene samles i større eller mindre Hold, drager fra 
Byerne ud i den fri Natur, lejrer sig ved en gammel Borgruin 
eller paa et naturskønt Sted, opfører maaske paa primitive Fri
luftsscener Skuespil, forfattede af dem selv, synger Sange ved 
Lejrbaalet eller afholder et rask lille Sportsstævne, hvis flere 
Hold er samlet, kort og godt: de fornøjer sig paa forskellige 
Maader, men altid sundt og godt.

Vandrefuglene stræber videre endnu.
De indbyder andre Landes unge til Deltagelse i deres Ar

bejde og søger paa alle mulige Maader at fremme Samfølelsen 
mellem de forskellige Nationers Ungdom og at interessere dem 
for Bevægelsens Idéer.

Bevægelsen er international, og dens fornemste Opgave er 
at bekæmpe Krig.

Efter Ankjærs indledende Bemærkninger talte Hr. Demar
quette om fransk Ungdom og de nuværende franske Ungdoms
bevægelser.

Doktoren udtalte sin Glæde over at tale til dansk Ungdom, 
selv om han ikke mægtede det danske Sprog, for Ungdommen 
holder Fremtiden i sin Haand. „Barnet er Mandens Fader“. 
„Ungdommen nu vil søge at gøre Fremtiden lykkelig; men for 
at kunne naa dette maa den kende sin Opgave.

Den franske Ungdom er forskellig fra den tyske. Tysk Ung
dom behandles daarligt. Fransk Ungdom behandles godt, ja, af 
de ældre næsten som Piger, og den er frit stillet i alle Spørgs- 
maal. Men trods dette maa den arbejde haardere end baade den 
tyske og den engelske. 15-Aars-Franskmanden ved mere end 18- 
Aars-Tyskeren.
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Den franske Ungdomsbevægelse har trange Kaar; den er en 
Protest mod den kolde Forstandsdyrkelse. Det er først ret sent, 
at den er begyndt at interessere sig for Friluftsliv og aande- 
lige Spørgsmaal, og saa er det endda en Retning, som inter
esserer sig for Sport, mens det er en hel anden, som befatter 
sig med aandelige Spørgsmaal.

Der er i Frankrig mange Sportforeninger. Deres Medlems
tal er ca. Mill. Vor Ungdom arbejder nu med alle Sports
grene, men er endnu ikke saa stærk som ønskeligt kunde være. 
Grunden er: Spiritus og Tobak.

Kun Tennisspillerne og. Bokserne, der ikke nyder „Sprut“, 
kan opnaa at blive Verdensmestre.

Endnu en Ungdomsbevægelse dannes af Spejderne. Denne 
Bevægelse omfatter 40,000, dels katolske, dels protestantiske 
og endelig nogle neutrale.

Ved Siden af Spejderbevægelsen er der en Forening, som 
arbejder med aandelige Spørgsmaal, og som er Ungdommens 
fuldt og helt, det er „Republikansk Ungdomsbevægelse“, som 
staar udenfor Partierne og som i Modsætning til de andre ledes 
af de unge selv. Denne ny Retning vil modsat mange andre 
skabe sin egen Fremtid uden først og fremmest at drage Nytte 
af de unge.

Den tyske Ungdom er ofte fjendtligt stillet mod de ældre. 
Dette Forhold kendes ikke i Frankrig, hvor der ingen Stands
forskel findes.

Vi tror, at den franske Ungdom har den Opgave at bringe 
Forstaaelse mellem Folkeslagene, netop fordi den selv er sam
mensat af saa mange forskellige Folkeslag: Tyskere (Vestgoter 
og Franker) i de tyske Grænseegne, Spaniere og Arabere langs 
den spanske Grænse og Daner i Normandiet.

Ungdommens Opgave er at beskytte Menneskeheden mod 
det daarlige i Verden, mod Kong Alkohol, mod Krig.

Røverne dræbte før Tusinder af Mennesker, Kong Alkohol 
dræber mange flere, og Krig dræber.

Disse Fjender bør bekæmpes, især da de understøttes af 
nogle, som er interesserede i dem.

Vi sejrer i denne Kamp, naar vi skaber Samfølelse mellem 
Nationerne, og Midlet dertil er: internationale Ungdomsmøder.

Til Sommer stævnes der til Ungdomsmøde i Frankrig. Stæv
net skal afholdes mellem to Krigerkirkegaarde, en fransk med 
12,000 Grave og en tysk med 18,000. Der vil vi mødes og be
kræfte, at vor Ungdom aldrig mere vil bære sig saadan ad.

Vi vil skabe en ny europæisk Aand, og Midlerne er: at 
Ungdommen arbejder sammen for en ny Verden, med Fred 
og Broderskab, og at enhver i sit Arbejde forener Mennesker 
mere og mere.



29

Gør vi vor Pligt, da er vi med til at skabe en ny Dag for 
Menneskene, hvor Lyset har sejret over Mørket“.

En Klapsalve lønnede den livlige og elegante Franskmand 
for det underholdende Foredrag. P. L.

Eingang i Vinteren 1928 modtog Efterskolen en Indbydelse 

til at besøge Svend Møllers Forældre i Lindaa.
Dagen for Turen blev bestemt, og Lærerne Søltoft og Laur

sen fik Kommandoen. Ruten var lagt over Lystrup, Elsted og 
Todbjerg. Todbjerg Varde var første Maal. Som Regel hører 
der en hel Del større og mindre Uheld til en saadan fælles 
Cykeltur. De udeblev da heller ikke denne Gang og gav An
ledning til, at Flokken skiltes i flere Afdelinger. Vi naaede dog 
alle lykkeligt Varden og entrede Udsigtstaarnet. Efter at have 
nydt den dejlige Udsigt slog vi Hvil ved Vardens Fod. Foto
grafiapparaterne kom frem, og vi blev „filmede“, hvorefter vi 
under Svend Møllers Ledelse satte Kursen mod Lindaa. Gen
nem Todbjerg, hvor vi saa Genforeningsstenen, forbi „Esben- 
hus“ Mejeri om ad Mejlby til Lindaa, som vi naaede ved 3 
Tiden. Snart sad vi bænkede om Kaffebordene. Samtidig nød 
vi den fineste Musik, direkte importeret fra København pr. 
Radio. — Efter Kaffen saa vi Gaarden og dens Besætning. Vi 
vandrede igen ind i Stuerne, og Sangbøgerne kom frem. Nogle 
Sange blev sunget, og derefter gjorde vi klar til Hjemturen. 
En Tak til Værten og 3 Hurraer for ham og Familie, hvor
efter vi rullede over Kradbjerg til Vorre. I Skødstrup indtraf 
Dagens sidste Uheld. Peter Nielsen, der sandsynligvis havde 
pralet vel meget af sin fine „Nash“, maatte lide den Tort, at 
Vejret forgik den, og under Spot og Spe maatte han paa Repa
rationsværkstedet med den, i dette Tilfælde Skødstrup Gade.

Videre frem! Mellem Skæring og „Sølyst“ udkæmpedes der 
en haard Dyst om, hvem der var hurtigste Mand paa Vejen. Kl. 
6 svingede sidste Mand op for Hoveddøren, og dette var Sig
nalet til et voldsomt Indhug paa Aftensmaden.

Den Nat tænkte ingen paa Gavtyvestreger. Vi var for 
trætte.

P. L.

Besøg paa Rosenholm.

T raditionen tro foretog Vintereleverne ogsaa i Aar en Ud
flugt til Rosenholm.

Efter Forhandling med Inspektør Nielsen paa Rosenholm 
meddeler Ejnar Pedersen en skønne Middag, bedst som vi sad 
fordybede i Risengrød og stegt Flæsk, at Rosenholm Onsdag 
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den 14. Marts dette Aar modtager Besøg fra Egaa Efterskole, 
og at samme Skoles Elever samtidig vil faa Lejlighed til at se 
Hornslet Kirke. Herefter haver alle sig at rette, d. v. s. Cyk
lerne skal være tip-top i Stand, saa der ingen Udsigt er til 
Punkteringer, Kædesprængninger el. lign. Dagen kom, 38 raske 
Gutter er klar til at begive sig ud paa Eventyr under Søltofts 
Ledelse. Saa startes der to og to. Svinget ved Grenaa Landevej 
klares flot, og snart snor Toget sig mod Nord, hvad der giver 
den tilbageblevne Vagn Nielsen*)  Anledning til at bemærke: 
„Det er jo formelig, som det er en hel Afdeling Dragoner, der 
drager af Sted.“

*) Han havde et daarligt Ben.

Vi, d. v. s. Vagn, Ejnar Pedersen, Frk. Skovbo, Karen Pe
dersen og underskrevne samt nogle af Skolens gode Naboer 
transporteredes pr. Bil til Rosenholm. Efterhaanden passeredes 
en Del af de andre, der traadte til, som om noget slemt var i 
Hælene paa dem. Ved Hornslet Kirke naaede de sidste af Gut
terne os. Dagens Høst var indtil da 5 Punkteringer, en Vælte
tur, alle godartede. Ankommen til Hornslet Kirkegaard dvælede 
vi ved Falkenst jernes og Lillelunds Grave; Falkenstjerne, denne 
Pioner for Højskolebevægelsen i Byerne, blev efter sit Forsøg 
paa at rejse en Højskole i København Præst i Hornslet, men 
døde efter kort Tids Virke her. Hans Bernstorff Lillelund var 
en af Kr. Koids første Elever, blev senere Præst paa Mors, 
men døde i Hornslet og er begravet her.

Vi gik ind i Kirken og tog Plads i Stolene. Ejnar Peder
sen holdt et lille oplysende Foredrag om Kirken, de forskellige 
Dele, der fandtes her, samt om den Adelsslægt, der i særlig 
Grad har haft Betydning for Kirken, Rosenkrantzerne.

Kirken er uden Tvivl bygget i den store Kirkebygnings Tid 
eller omkring 1100—1200. Inde i Kirken lægger man særlig 
Mærke til mange smukke Epitaphier over forskellige Medlem
mer af Familien Rosenkrantz Et af dem forestiller Hr. Erik 
Rosenkrantz med sine 3 Hustruer. — Blandt de øvrige Epi
taphier findes et meget stort over den „lærde Holger“.

Saa er der Altertavlen, der er trefløjet. Selve Inderfløjene 
er et meget fint Stykke Billedskærerarbejde, der forestiller 
Korsfæstelsen. Det er forarbejdet af en af vore dygtigste hjem
lige Billedskærere, Claus Berg i Odense.

Saa staar vi i Rosenkrantzernes Kapel; i Gulvet ligger en 
mægtig Ligsten over Jørgen Rosenkrantz, i sin Tid Kirkens 
Værneherre. Endelig saa vi den „lænkede“ Bog i Kirken.

Inden vi forlod denne, sang vi „Guds Ord det er vort Arve- 
godt“, og den gamle Salme klang klart og rent, baaret af de 
mange Stemmer gennem det gamle Kirkerum.
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Vi entrede atter Bilerne og Cyklerne, og Turen gik til Ro
senholm, der ligger i% km fra Hornslet. Her modtog Inspek
tør Nielsen os og inviterede hele Selskabet paa Kaffe. Da Kaf
fen var sat til Livs, holdt Hr. Nielsen ude i Gaarden et Fore
drag om Gaardens Drift, Besætning m. m. Derpaa saa vi under 
Hr. Nielsens og Fodermesterens Ledelse Gaardens store og 
gode Besætning. Denne bestod af flere Hundrede Kreaturer, 
alle tuberkulinprøvede, og alle nu fuldt ovre den voldsomme 
Mund- og Klovsygeepidemi, der 6 Gange har hjemsøgt Besæt
ningen. Vandringen i Kostalden gav Anledning til en lille Kon
kurrence mellem Efterskoleeleverne, idet Pedersen udsatte en 
Præmie paa i Kr. til den, der var i Stand til at udpege den 
bedste Ko i Besætningen. Resultatet viste, at Bedømmelsen 
var meget forskellig. Sv. Aa. Ballegaard, der havde udpeget Nr. 
79 som den bedste, løb af med Sejren.

Andre var kommet paa den gale Side af Plankeværket og 
fik af Fodermesteren et sikkert højst tiltrængt Kursus i Be
dømmelse af Kvæg.

Saa blev Ko Nr. 79 trukket udenfor, Ballegaard fik i Rebet, 
og vore ivrige Fotografer snappede en Plade. — Derefter saa 
vi Gaardens Tyre, og Turen gik derfra til Svine- og Heste
staldene og endelig til Gaardens Elektricitetsværk.

Til Slut takkede Forstanderen Hr. Nielsen og. Frue for ud
vist Græstfrihed, og Eleverne begyndte at rulle hjemefter. — 
Vi faa havde ved velvillig Imødekommenhed fra Hr. Slotsfor
valter Jørgensen faaet Tilladelse til at se selve Rosenholm 
Slot. — Hvor nu det skønne Rosenholm spejler sig i Vold
graven, laa der i gamle Dage en lille Sædegaard „Holm“, der 
havde forskellige Ejere. — Paa det Sted, hvor „Holm“ havde
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ligget, rejste Jörgen Rosenkrantz i det 16. Aarhundrede den 
skønne Borg, der heldigvis er blevet bevaret for os. — Af den 
berømte Rosenkrantz-Slægt maa nævnes Jørgen Rosenkrantz, 
der udmærkede sig ved Interesse for Hornslet Kirke; han for
dunkles af en af sine nærmeste Efterkommere Holger Rosen
krantz, død 1642. Han var en af Datidens Stormænd, ikke en 
Sværdets og Krigens, men en Fredens og Aandens.

Holger Rosenkrantz faldt i Unaade hos Kristian den 4., fordi 
han i Trossager nærmede sig til Calvins Lære. — Forøvrigt siges 
der, at han var Alkymist og har foretaget sine Forsøg paa Rosen
holm. — Rosenkrantz følger efter Rosenkrantz, ikke alle stod 
lige højt, men betydelige var de alle. — Den nuværende Ejer 
er Baron Hans Rosenkrantz, Nationalbankdirektør og Protektor 
for Herlufsholm lærde Skole. — Med Hr. Jørgensen som Vej
viser gennemgik vi saa de forskellige Værelser med alle Se
værdigheder. Af Malerier kan nævnes Originalen til vort be
kendte Eleonore Christine Billede, et meget stort Maleri af 
Frederik den V. o. s. v.

Særligt Indtryk gjorde vel nok Lønkammeret, der nu af 
Baronen bruges til Kontor. — I Biblioteket, der er stort og 
kostbart, rummes nu Resterne af den „lærde Holger“s Bog
samling. — Saa ind i det Værelse, hvor efter Sagnet den inde- 
murede Komtesse hver Midnat viser sig. — Forøvrigt fortalte 
Jørgensen, at han, skønt han ofte har opholdt sig i Værelset 
ved Midnatstid, aldrig er blevet forulempet af hende.

Besøget var nu forbi.
Drengen var allerede langt borte, og de ældre besteg Bilerne.
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Endnu et Blik paa den stolte Borg, der laa der saa malerisk 
og spejlede sig i Slotsgraven, medens hvide Svaner brusede 
hen over samme, og saa bort, hjemefter til Nutidsborgen bag 
Sønderhøj, til Nutidsskolen fra Fortidens gamle, lærde Skole.

P. L.

Til Vitved og Ustrup.
Em skønne Dag kom Møller Christensen fra Ustrup ved 

Hylke og inviterede hele Skolen til et Besøg i hans Hjem i 
Ustrup. Lærerstaben var baade for og imod, men ved Elev
festen blev Hovedet imidlertid slaaet paa Sømmet. Der var 3 
brave Vitved-Familier til Stede, som tilbød at give hele Sel
skabet Middagsmad. — Pedersen gjorde Akkord med en Bil
ejer i Aarhus, og Turen blev fastsat til den 20. Marts, Afgang 
fra Aarhus Kl. 10 Form.

Dagen oprandt. Vi sang Morgensang og drog saa af Sted 
mod Aarhus, nogle pr. Cykle, andre pr. Ben til Motortoget. — 
I Aarhus samledes vi og rullede kort efter ud af Byen ad Sol
bjerg til.

Efter at have passeret flere Byer drejede vi fra Landevejen 
og styrede mod Vitved.

Ved Sprøjtehuset her gjorde vi Holdt, og her mødte vore 
Værter, d’Herr. Sognefoged P. Olesen, Gdr. P. Jensen og Ud
deler Madsen. Vi gik straks op og saa Vitved Kirke. Den lig
ger paa en meget høj Bakke. Det, man straks lægger Mærke 
til, er den smukke Stenportal fra Vaabenhuset til Kirkerum
met. — Efter at vi havde set Kirken, blev hele Flokken delt og 
sendt til de 3 førnævnte Mænds Hjem, hvor Selskabet blev be
værtet med Suppe. Senere besøgte vi alle Gdr. Ehlers Nielsen 
og besaa med Interesse Kreaturerne. Ligeledes saa vi en Malke
maskine i Funktion og en praktisk indrettet Roetransportør. 
I det hele havde vi megen Glæde af Besøget i Vitved. Vi tog Af
sked med vore elskværdige Værter, og under drønende Hurra- 
raab rullede vi mod Stilling. Snart naaede vi Stilling Sø og nød 
det smukke Syn af Søen og de bratte Skrænter ved denne. Det 
tjener imidlertid ikke til Ære for vore geografiske Kundskaber, 
at vi her istemte Sangen „I Skanderborrig Enge“ for at mindes 
Morten Børup. Senere opdagede vi vor Fejltagelse.

Saa skulde vi tage den sidste Bakke ved Stilling, og her 
skete Dagens eneste Uheld. Chaufføren paa den forreste Bil 
havde glemt at skifte Gear, og Bilen nægtede at gaa videre. 
Det viste sig, at Bagakslen var knækket. — Alle Mand maatte 
ud og skubbe Bilen op ad Bakken. Vor Chauffør hittede imid
lertid paa Raad. Han fik ved gode Venners Hjælp sendt en Bil 
ud mod de havarerede, der imidlertid pr. Ben og med frisk 
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Humør satte Kursen mod Skanderborg. Vi, der var saa heldige 
at befinde os i den bageste Bil, kørte videre og passerede snart 
de „hjemløses Tog“ paa Vej til Skanderborg. Baggesen havde 
overtaget Clausson Kaas’s Rolle, og „Dykænderne“ fulgte ham 
troligt. — Vi naaede omsider alle Skanderborg og kørte ned ad 
Byens lange, efter et Forlydende, eneste Gade. Her fandt vi 
Møllers Far, Gdr. Christensen fra Ustrup, hans Bedstefar og 
Gdr. Rasmussen, der vilde følge os videre.

Vi saa Slotskirken. Denne røde Munkestensbygning er den 
sidste Rest af det stolte Slot, der engang i fordums Dage knej
sede paa Bakkerne i Vrold Sogn Syd for Skanderborg. Kirken 
synes udefra ubetydelig, men kan dog rumme 450 Mennesker. 
Indvendig er den meget smuk. Alterklædet er en Gave fra Fre
derik IV, der her blev viet til den skønne Anne Sophie Revent- 
low, som han havde bortført fra Clausholm Slot. Messehagelen 
er meget smuk. Efter Sagnet skal Fjerde Kristians ulykkelige 
Datter Leonore Christine have udført det smukke Broderi, der 
findes paa den.

I Taarnets øverste Rum er indrettet et helt lille Museum. 
Der findes Kaarder og Sabler o. s. v. Ad Vindeltrappen aflagde 
vi Klokkerne et Besøg. Disse stammer fra Guldbergs Tid. Vi 
nød den herlige Udsigt fra Glamhullerne og gik saa ned i An
lægget, hvor Frederik VI’s Statue staar. Nu var det Tid at be
give sig i Retning af Ustrup.

Undervejs passerede vi Hylke Kirke. Om denne melder Tra
ditionen, at:

Eske Brok og Oluf Topp 
bygged Hylke Kirke op.

Et Par km uden for Hylke ligger Ustrup med Møllers Hjem 
„Møllersminde“. Om Ustrup hedder det:

Hylke er en Kirkeby, 
Baadstrup ligger lidt i Ly, 
Ustrup er en Herrestad, 
Brørup er en mager Rad.

Karakteristikken af de 4 Byer er jo ikke lige behagelig.
Da vi var velforsynede med Kaffe, gik vi op paa en Høj, 

hvorfra der er vid Udsigt til Skanderborg, Fruering og Ejer 
Bavnehøj. Vi kunde lige skimte Udsigtstaarnet der. Alt i alt 
et herligt Besøg, som vi var meget taknemlige for. Da Sol gik 
i Bjerge, rullede vi igen mod Aarhus under Sang og Latter; ja, 
nogle faa Stykker snorkede dog senere hen.

Ved Ankomsten til Aarhus viste der sig Besværligheder an- 
gaaende den sidste Del af Turen, idet der var 2 Timer til det 
næste Motortog gik. Dog, Pedersen vidste Raad, han bød Chauf
føren 10 Kr. for at køre os til Egaa, og snart var vi atter 
hjemme. P. L.
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I Lighed med sidste Aar har Skolens Elever og Lærere 
deltaget i Skolernes Teaterture til Aarhus i Vinterens Løb.

Som sædvanlig har det været et godt og lødigt Program.
Turene foregik i November, December, Februar og Marts 

Maaneder, og alle Eleverne fulgte med stor Opmærksomhed 
de fire Opførelser. Der spilledes „Genboerne“ af Hostrup, 
„Den politiske Kandestøber“ af Holberg, „Gulddaasen“ af Oluff- 
sen og „Der var engang“ af Drachmann.

Skal man fremhæve nogen af disse Forestillinger, maa det 
vel nok blive den sidste. Faa Skuespil har jo ogsaa som Drach- 
manns yndefulde Eventyrkomedie haft saa stor Succes; dertil 
hjælper vel ogsaa al den Pragt, der udfoldes, saavel som Lange- 
Müllers indsmigrende, men alligevel saa kærnedanske Musik.

Vi er saare taknemmelig for, at Direktionen for Aarhus 
Teater har vist Egnens Ungdomsskoler den Opmærksomhed 
at give Eleverne Lejlighed til at se virkelig god Kunst og det 
for en meget lille Betaling. P. L.

Den 24. Marts tog vi vor sidste Cykeltur i Vinterhalvaaret. 

Chr. Nielsen, Grundfør, havde budt os med hen at se sit Hjem, 
„Peterslyst“ i Grundfør.

Vi startede Kl. 1,30. Turen gik over Terp til Randers Lande
vej, hvor vi straks fik den store Lisbjergbakke at more os 
med. Videre mod Nord, og Kl. 2,30 var vi i „Peterslyst“, en 
stor, moderne Bondegaard fritliggende paa en Bakke udenfor 
Byen.

Et hjerteligt Velkommen var det første, der lød os i Møde, 
da vi svingede ind i Gaarden.

Efter at vi havde faaet en herlig Kop Kaffe, saa vi Gaarden 
og dens Besætning.

Udbygningerne er opført 1921 efter en Lynbrand og fuld
stændig moderne indrettet, f. Eks. er der elektrisk Pumpe. 
Besætningen vakte vor Begejstring, og — lad mig tilføje — 
Gaardejer Nielsen klagede sig ikke over daarlige Tider!

Gaardejer Nielsen foreslog dernæst en Tur til Grundfør 
Mergelleje og „Haraidslund“. Vi gik de to km til det mægtige 
Mergelleje, der i sin Tid leverede Mergel til hele Aarhusegnen. 
Nu er Arbejdet indstillet; men de mægtige Grave findes endnu. 
Det hele ligner nu, takket være nogle Jordskred og den smaragd
grønne Sø, en af de vilde Egne, som Walther Scott fortæller 
om i sine Romaner.

Vi blev imidlertid fornøjede med Synet og vandrede til 
„Haraidslund“, som efter Traditionen har Navn efter Harald 
Blaatand; naa, man kan jo nu tro, hvad man vil. Nok er det,
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Gaarden har været en betydelig Herregaard, men har nu samme 
Tilliggende som en stor Bondegaard. En Tid var den vist Land
brugsskole, indtil den i Krigstiden snart var paa den enes, snart 
paa den andens Hænder. Mange er blevet ruineret der.

Vi gik gennem Parken, der før var en Seværdighed med sine 
Alléer af Tax og Thuja og med sine Fiskedamme. Ved et Væld, 
der risler ud af Munden paa et Løvehoved, standser vi og 
kastede et Blik hen over den store, rolige Gaard, som Solens 
sidste Straaler just lyste hen over.

Vi forlod „Løvemunden“ og gik ind gennem den store Mur
stensportal, hvor Juelernes Friherrekrone og Initialer pranger. 
Gaardens Ejer, Hr. Halcken, tog imod os og lod til Ære for os 
Springvandet springe. Derefter viste han os et mærkeligt Vin
due, som bærer en Tegning af en Dame, Frk. Rosborg, der om
kring 1700 skal være blevet indmuret her. Paa Gaarden hænger 
et Maleri af samme Dame, og det maa ikke flyttes, for da vil 
der ske en Ulykke. Hr. Halcken bekymrede sig imidlertid ikke 
for det; han tog Maleriet ned og viste os det.

Saa bød vi Farvel til Hr. Halcken og gik til Peterslyst, hvor 
Resten af Besøget formede sig paa fornøjelig Maade, indtil vi 
gav Tak og Farvel til Hr. Nielsen og Familie og drog hjemad.

P. L.

Ezndnu et Minde er der: Turen til „Jysk Andel“s store Kom

pleks i Aarhus Sydhavn. Det blev en interessant og lærerig Tur, 
baade for Lærere og Elever, der alle med største Opmærksom
hed saa de imponerende og moderne indrettede Bygninger, om 
hvilke Selskabets Ingeniør gav en fyldig Forklaring. Turen 
endte i „Bio“, hvor „Danmarksfilmen“ fremvistes.

P. L.

Vinterskolen afsluttedes Torsdag den 29. Marts paa 
sædvanlig Maade med Gymnastikfremvisning, Ud

stilling af Elevernes skriftlige Arbejder, Sløjdgenstande 
og med Foredrag af E. P.

Det er med stor Glæde, at Skolen Aar efter Aar ved 
sine Aabnings- og Afslutningsmøder modtager Besøg af 
Elevernes Forældre. Derved kommer vi Hjemmene paa 
nærmere Hold, og vort Samarbejde styrkes derved. Li
geledes glæder det os, at enkelte af Egnens Lærere gerne 
møder ved samme Lejligheder. Førstelærer H. V. Rah- 
bek, Lisbjerg, gæstede os i Aar ved Skolens Afslutnings 
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og gav i Skolens Undervisningsprotokol et venligt Rids 
af sine Indtryk fra Dagen.

Allerede samme Aften drog nogle Elever bort, og 
Resten forlod os Dagen efter.

Tak for Samværet, gamle Drenge!
E. P.

Dagen derpaa.
Saa mærkeligt stille, der er blevet her paa Skolen, 

siden I rejste herfra. Det er, som jeg ikke rigtig kan 
finde mig til Rette noget Sted. Hvert Øjeblik venter jeg 
at høre Tramp paa Loftet, Raab og Latter — nej, det er 
jo sandt; de er her ikke mere! Den Flok, den første Ung
domsflok, du har staaet som Lærer for, er nu spredt 
over det ganske, Land, og de fleste af dem gaar nu i disse 
Foraarsdage bag efter Ploven eller Harven, har allerede 
Vabler i Hænderne af at holde paa Tømmen.

Saa mange, mange Tanker og Spørgsmaal melder sig: 
Hvordan gik denne Vinter? Hvad har du faaet ud af 
den? — og først og fremmest, hvad har disse 39 unge 
Mænd faaet ud af Samværet med dig?
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Det eneste af disse Spørgsmaal, jeg i nogen Maade 
kan svare paa, er, hvordan Vinteren gik for mig — hvad 
jeg har faaet af den. Jeg siger »i nogen Maade«, for jeg 
véd ikke, hvilken Betydning det vil have i Fremtiden, at 
jeg har haft 39 store Drenge som Elever, hver med sine 
Egenskaber, hver med sin Maade at tage Tingene paa. 
Vor Forstander paa Seminariet sagde engang til os, at 
naar vi kom ud som Lærere, saa var det først, vi skulde 
til at staa ene, til »at gaa selv«. Paa Seminariet gik vi 
efter hans Mening i »Gangkurv«. Det er vise Ord, har 
jeg erfaret i denne Vinter. Ofte har jeg mærket Slingren 
hos mig selv, følt, at »Gangkurven« var taget fra mig. 
Ja, I maa tro, Drenge, dét er en vanskelig Opgave, naar 
man som jeg er ung og til Dels uerfaren, at staa som 
Lærer for en Flok som jer, og I maa vide, hvad E. Pe
dersen jo ogsaa sagde ved Afslutningen, at uden jeres 
Hjælp var det aldrig gaaet saa godt.

Jeg vilde ikke for meget have undværet denne Vin
ter. Hver Time med jer, Sangene, vi har sunget sammen, 
Udflugter og Boldspil, hvor Laursen og jeg gav og fik 
akkurat lige saa mange Spark over Benene som I andre 
— alt danner en Kæde af gode Minder, der afgjort træn
ger de faa og smaa »mørkere Situationer« i Baggrunden.

Se, saadan ser jeg paa mit Udbytte af vort Samvær. 
Men nu I?

I Dag var jeg omme paa Sønderhøj og stod og hørte 
paa Lærken. Uden at jeg i Grunden tænkte over det, hav
de jeg spidset Munden og begyndte paa »Sving dig kun, 
Lærke . . .«. Men hvad var nu det? hvad var det for en 
Mængde Forestillinger, der knyttede sig til denne Sag? 
Jeg var ikke længere paa Sønderhøj, men inde hos jer i 
Skolestuen, og nu var vi sammen til Morgensang, nu 
nede hos Brandstrup, nu i Lindaa, Vitved, Hylke, Grund
før! — sært da, som denne Sang kunde bære en om
kring, og alle Steder var I med. Se, Drenge, om I glem
mer alt andet, I har lært paa Skolen, saa glem dog ikke 
vore Sange! Maaske vil det gaa jer, som det er gaaet mig, 
at en Del af de Sänge, vi har sunget sammen, faar den 
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største Værdi, efter at vi nu er skilt. Om I, naar I gaar 
efter Ploven, trækker med Køerne, eller hvor i jer Ger
ning I staar, kan lade en Sang bære jer bort — tilbage 
til Dagene her, vort Virke, vore Minder, ja, da har ogsaa 
I faaet noget af det bedste med herfra.

Min bedste Hilsen
Carl Søltoft.

Egaa, i April 1928.

1 April gav vi os i Lag med at faa bygget et solidt 
og godt Badehus ved Egaa Strand. Vor gode Nabo, Gaard
ejer Jens Bask, gav os Lov til at bygge paa en Plet af 
sin Strandvang, og en anden af vore gode Naboer, Gaard
ejer Peter Blaabjerg, som alle vore Elever kender, gav 
Tegning og Plan og hjalp os med Husets Opførelse, tro
ligt bistaaet af Lærerne Søltoft og Laursen. Ernst Ibsen, 
der var Gæst her, blev ogsaa sat i Arbejde, og selvfølge
lig gik Bvggeriet med Liv og Lvst. Nu staar Huset der, 
opført af Bjælker, beklædt med Pandeplader og med 
Gymnastikbomme inde, saa man paa let og behagelig 
Maade kan faa Musklerne styrkede efter Badet. At de 
37 unge Piger, der kom her til Maj, blev særdeles glade 
for den Strandhytte, siger sig selv.

Sommerskolen begyndte d. 4. Maj, St. Bededag, med 

37 unge Piger, det største Sommerhold, Skolen endnu 
har haft. Og lad os sige det straks, at hvis vi skulde give 
dette Elevhold Karakter for Flid og god Opførsel, vilde 
det blive en meget god Karakter.

Takket være disse flinke Piger var der over hele Sam
været en fin og festlig Tone baade i og udenfor Timerne.

Erfarne Skolemænd siger nu, at det sidste Elevhold 
næsten al Tid er det bedste, og det er vist godt for Læ
rerne at have den Følelse.
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I Elevflokken var følgende Amter repræsenterede: 
Randers, Aarhus, Skanderborg, Ringkøbing, Ribe, Hjør
ring, Viborg og Sorø. E. P.

St. Hansfesten 1928.
I lang Tid havde vi Elever paa Egaa Efterskole glædet os 

til St. Hansfesten, og allerede en hel Maaned før Tiden be
gyndte vi at foretage de nødvendige

Forberedelser.
Der skulde som sædvanlig opføres en Eventyrkomedie, og 

i Aar faldt Valget paa H. C. Andersens Fortælling: Klods 
Hans, og efter nogen Tids Diskussion om Spørgsmaalet: Hvem 
skal have de forskellige Roller, blev der endelig Enighed, og 
det faldt endda saa heldigt ud, at den, som sikkert allerbedst 
kunde magte Rollen som „Klods Hans“, ogsaa fik den.

Ogsaa Prinsessen blev heldig valgt, selvom hun ikke af Na
turen er saa knibsk som i Komedien. Hermed er dog ikke ment 
at „Klods Hans“ var den mest klodsede, vi kunde finde iblandi 
de 37 Elever.

Brødrene skulde jo efter Fortællingen have henholdsvis en 
mælkehvid og en kulsort Hest; en sort Hest kunde nok skaffes, 
værre var det med en hvid, og Enden paa det hele blev da, a) 
to af vor gode Nabo Anders Bornholts Heste maatte holde for
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Men det værste var dog at faa fat i en Gedebuk. I Egaa 
kunde vi ingen skaffe, endda vi gjorde os store Anstrengelser. 
En Aften, da nogle af Eleverne havde været ude for opspørge 
en Gedebuk, men kom tilbage uden Resultat, sagde en af de 
udsendte: „I kan tro, det er flovt at gaa rundt og spørge 
Folk, om vi kan laane en Gedebuk“.

Naa, endelig lykkedes det at faa fat i en, d. v. s. det var nu 
en Ged; med den maatte vi tage til Takke, og saa kunde Prø
verne tage deres Begyndelse. De første Gange lo vi selvfølge
lig, saa det klukkede, naar Klods Hans tronede frem overskrævs 
paa Geden.

Folkedansene blev indøvede nede i Gymnastiksalen, og til 
dem leverede Søltoft Musik, endda han hver Aften, vi skulde 
have Prøve, maatte cykle hertil fra Segalt, ofte i øsende Regn
vejr.

De, som skulde deltage i Sanglegene, maatte øve sig i Mid
dagspauserne. I den sidste Tid drejede Talen sig mest om Elev
mødet, men vi maatte jo ogsaa passe paa, at dette ikke skulde 
gaa foran Skolearbejdet.

Naa, saa naaede vi nær til den 23. Juni, men ak, Vejret teg
nede ikke godt. Det var Regn og Blæst hver eneste Dag, og vi 
blev mere og mere betænkelige, for tænk, hvis Vejret blev saa
dan Set. Hansaften, saa gik jo baade Klods Hans og alt det 
andet i Vasken — eller maaske mere bogstavelig talt — i Van
det.
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Lørdag den 23. Juni oprandt. Vi vaagnede om Morgenen ved 
en dundrende Torden, mens Lynene knitrende fo’r over Himlen, 
og Regnen, ja den styrtede ned i stride Strømme og forvand
lede Havegangene til smaa, rivende Bække. Humøret gik ved 
denne Opdagelse et godt Stykke under Nulpunktet, og vi havde 
egentlig den største Lyst til at blive liggende i Sengen den hele 
Dag og Aften med, saa utrøsteligt syntes vi, det hele saa ud. 
Men snart lød Klokken med sin gammelkendte Klang og: alle 
springer rask af Sengen ud. Nu klarede det ogsaa op i Vejret, 
og det blev fint Solskin med lidt Blæst.

Da Havregrød, Gymnastik og Formiddagskaffe var over- 
staaet, havde vi en Times Verdenshistorie og dermed sluttede 
Undervisningen for den Dag. En Flok blev med Frk. Anthonius 
i Spidsen sendt ned i Gymnastiksalen for at pynte den til Af
tenens Festlighed, mens nogle andre blev paa Skolen for at 
pynte Borde, hjælpe til i Køkkenet og hvor der ellers var no
get, der skulde ordnes.

Efter Middagen gik vi alle op til Flagstangen i Haven, og 
mens vi sang det første Vers af: Hil dig, vor Fane, gled Dane- 
brog til Tops til Ære for Elevmødet 1928. Da det var sket, gik 
de, som pyntede i Forsamlingshuset, igen derned, og vi andre 
fortsatte ogsaa med Udsmykningen her paa Skolen, og nogle gav 
Haven en sidste Omgang, saa den kunde straale i fuld Pragt til 
de gamle Elever kom.

Klokken 4% var vi alle færdige, og vi skyndte os hen, for 
at vi kunde blive klædt om til

Set. Hansaften.
Ved samme Tid begyndte Gæsterne at komme. Da Klokken 

var godt 6, ringedes der til Aftensmad. Ved 7-Tiden stillede 
H. P. Laursens Orkester fra Aarhus med 5 Mand ved Skolen, 
og efter at de havde spillet nogle Sange, bl. a.: Jeg elsker de 
grønne Lunde og Vi elsker vort Land, marcherede vi med Mu
sik og med Skolens smukke Silkefane i Spidsen gennem Byen 
ned til Forsamlingshuset, hvor Dansen saa gik lystigt til Klok
ken var 10. Der var Kotillions, hvortil to Pager i grønne Fløjls
dragter og med Fjerbaret paa Hovedet uddelte Ordener og Ro
setter.

Et Kvarter i 10 brød dette Aars Sommerelever op og skyndte 
sig til Skolen, hvor de i en Fart kom i Gang med Omklædnin
gen til Klods Hans. Kl. 10 kom ogsaa alle de andre op paa 
„Sønderhøj“, og nu tog Komedien sin Begyndelse ved Skæret 
af Set. Hansbaalet, der sammen med de elektriske Lamper op
lyste Pladsen.

Komedien gik godt, det syntes vi da selv, men det er sandt, 
det maa jo overlades til Publikums Bedømmelse, men efter 
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Haandklappene at dømme, der lød, da vi med Klods Hans og 
Prinsessen i Spidsen marcherede ud, syntes det vist ogsaa godt 
om det. Saa snart Komedien var overstaaet, maatte vi i Huj og 
Hast klæde os om til Folkedans. Efter den var der atter Om
klædning, men det var kun for de 18 Elever, der skulde deltage 
i Sanglegene, som nok var det af de forskellige Numre, der 
vandt mest Bifald. Ind imellem spillede Orkestret. Til aller
sidst, inden Fyrværkeriet ,brændtes af“, holdt Forstander Pe
dersen en lille Tale og læste Drachmanns smukke Digt: De 
lyse Nætter. Nu var det blevet sent, og alle maatte tænke paa 
at komme til Ro. Pigerne sov rundt hos Folk i Byen, og de 
unge Herrer var ude i P. Holme-V Pladsens Hølade. Nogle Ste
der var Roen sikkert ikke ret stor, endda der skulde stilles tid
ligt om Morgenen Dagen derpaa. Inden Klods Hans kunde be
kvemme sig til at sove, maatte „han“ i hvert Fald have de af 
ham indsamlede Spillemandspenge talt mindst en halv Snes 
Gange.

Set. Hansdag
blev der ringet ud Klokken 7 om Morgenen; men mange var 
paa Benene før, særlig de, som havde ligget i Høet, og de gik 
nu en lille Morgentur. Kl. 7*4 spistes der Morgenmad, og Klok
ken 8 var der Gudstjeneste i Egaa Kirke, hvor Pastor Balslev, 
Aarhus, prædikede over Dagens Tekst, om: Den fortabte Søn, 
og ved hvilken saavel forhenværende som nuværende Elever, ca. 
180 ialt, var til Stede. I Anledning af Elevmødet var der før 
Kirkegangen blevet nedlagt en Krans paa Johanne Bornholts 
Grav, den var skænket af Elevforeningen. Da Gudstjenesten 
var forbi, gik alle over i Forsamlingshuset, hvor Kaffebordene 
stod dækkede.

Forstander Pedersen oplæste en Del Hilsener fra gamle 
Elever; bl. a. fra Elever, der nu færdes i Canada, Tyskland, 
Holland og U. S. A., og der blev sunget en Del Sange. Til sidst 
holdt Elevforeningen Generalforsamling. Efter at vi havde rejst 
os fra Bordene, var der frit Samvær til Klokken 12, da der 
skulde spises Middagsmad, og den Tid blev benyttet til at gaa 
en Tur til Stranden, hvor det nye Badehus blev beset. Da Mid
dagsmaden var spist og Kaffen, der blev serveret i Haven, druk
ken, gik vi op paa Sønderhøj og legede: Tre Mand høj og andre 
Lege.

Klokken 3 var der offentligt Møde paa Sønderhøj, hvor For
stander Pedersen og Redaktør Martin, Aarhus, talte. Efter San
gen: Det, som lysner over Vangen, talte Redaktør Martin om: 
B rydningstider og Forstander Pedersen om: Hvordan Folket 
faar Førere. Da Foredragene var forbi, fik de, som dansede 
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Sanglege, Opfordring til at vise nogle af disse, og det gjorde 
de saa, hvorefter Folk forlod Pladsen.

Da Aftensmaden var spist, drog nogle af de gamle Elever 
hjem, de fleste blev dog, og saa gik-Turen ned i Forsamlings
huset, hvor vi dansede Folkedanse og Sanglege og morede os 
lige saa godt som Aftenen i Forvejen.

Lidt efter drog Gæsterne af Sted, og da Klokken var 914, 
gik vi op til Skolen, hvor vi sang Aftensang, og saa drog de 
sidste hjem, og vi, som blev tilbage, var godt trætte; men vi var 
enige om, at det havde været et Par dejlige Dage.

— Men den skønneste Krans 
blir’ dog din, Sankte Hans! 
den er bunden af Sommerens Hjerter 

saa varme, saa glade. —
Anna Madsen.
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Husmandsbesøg.
Sidste Aar havde vi Besøg af et Hold Husmænd, ligesaa i 

Aar, da 29 fra Landets forskellige Egne besøgte os. Den 18. 
Juli Kl. 7 kom de, og efter at være blevet fotograferet, bæn
kedes de i Spisestuen og fik Mad. Derefter Underholdning af 
Sommerpigerne, som ikke havde glemt deres Glansnumre fra 
Set. Hansfesten. De fremmede var begejstrede derover.

Senere samledes Gæsterne med de Egaaborgere, som havde 
lovet at sørge for Nattelogis til dem, til et Kaffebord, hvor 
Tale, Sang og Oplæsning vekslede.

Næste Morgen deltog Gæsterne i Andagten, før de begyndte 
paa deres Markvandring hos Byens forskellige Landmænd.

Ved 10-Tiden om Formiddagen rejste de, hilst med Hurra- 
raab af Sommerpigerne.

P. L.

En Molstur.
Fredag den 7. August var det bestemt, at vi skulde paa en Tur 

til Mols. Aftenen i Forvejen gjorde vi de nødvendige Forbere
delser, smurte 265 Rundtenommer, pakkede dem i en stor Ballie, 
gav Sanglegene en ekstra Omgang og pakkede vore Kufferter.

Næste Morgen, da Klokken ringede til Morgenmad, stod vi 
alle i vore nogenlunde pæne Kjoler parat til at sætte en ordent
lig Portion Havregrød ned. Vi stod jo en haard Tur for, sagde 
Forstander Pedersen.

Da Klokken var paa Slaget otte, kom de to store Rutebiler, 
som vi havde lejet; alle vi Piger styrtede ud af Døren og klum
pede os sammen om dem; nogle enkelte dristede sig til at krybe 
ind i Vognene efter først at have sørget for Taskerne med Fol
kedragterne i, de kom op paa Taget af den ene Bil.

Endelig blev vi pakket sammen, og vi begyndte at køre.
Nede ved Landevejen stod Gdr. Busk, „Sølyst“, ham gav vi 

et Hurra, og han vinkede af alle Kræfter.

Kald og Vrinders.
Turen gik først til Kalø Slotsruiner, hvor for mange Aar 

tilbage Gustaf Vasa sad fangen; det var helt sært at tænke sig, 
at han havde gaaet eller redet paa de samme Steder, vi nu gik 
paa.

Vi opholdt os en Times Tid paa Ruinen; Pedersen forkla
rede os alt om den, og derefter gik vi rundt og passede os selv; 
vi samlede Sten ved Strandkanten og andre „vendte Mølle“ ned 
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ad de store Skrænter, men saa lød Pedersens Fløjte, og vi 
skyndte os i Retningen af, hvorfra den lød; vi skulde samles, 
det var paa Tide at komme videre.

Nogle begyndte ogsaa at klage sig paa Grund af Sult, saa vi 
hastede mod Bilerne og skyndte os at køre til Vrinders.

I Vrinders Mejeri hos Hr. og Fru Andersen spiste vi vor 
medbragte Mad og drak Kærnemælk til; vi sad ude i Haven i 
en lang Række og vore Køkkenpiger gik rundt og fodrede os, 
bagefter kom saa Fru Andersen og Hr. Andersen med Glas og 
Kærnemælk.

Nu blev der en Gumlen og en Snakken, vi laa og væltede 
imellem hverandre i det bløde Græs, og det varede ikke længe, 
inden de ,265“ var forsvundne, men saa var der rigtignok heller 
ingen, der kunde klage sig af Sult længere.

En halv Times Tid senere kaldte Fru Andersen os til Kaffe
bordet; det var en stor Overraskelse, og der var vist adskillige, 
der, saafremt de havde vidst det, nok kunde have nøjedes med 
nogle Stykker Smørrebrød mindre.

Efter Kaffen sang vi nogle Sange, Familien Andersen fik et 
rungende Hurra, vi kom i Bilerne og kørte videre til

Runddyssen og Agri Bakker 
ogsaa kaldet Stabelhøjene.

Knebeldyssen er den næststørste Dysse her i Danmark; men 
den er den kønneste og bedst bevarede.

Det maa have været et stort Arbejde at faa alle de store 
Sten slæbt op paa Højen og derefter at faa den store, flade lagt 
ovenpaa de andre.

Pedersen fortalte saa lidt om den og dens Tilblivelse, og vi 
undersøgte den nøje baade indeni og ovenpaa, dér var vi oppe 
næsten allesammen paa én Gang.

Derfra kørte vi til Agri Bakker eller Stabelhøjene. Vore 
Chauffører var lidt betænkelige ved at køre op ad den store 
Bakke, som Vejen til Agri egentlig er; men det gik.

I Agri traf vi Sognefoged Kjeldsen fra Tirstrup, som skulde 
være vor Vært om Aftenen. Han bød os „Velkommen til Mols“, 
og var os forøvrigt en god Vejviser Resten af Dagen.

Vi løb om Kap op ad den store Bakke; den, der kom først, 
skulde have fem Øre; men der var nogle, der snød, de satte 
igennem Kornet ved Bakkens Fod i Stedet for at følge den 
slagne Sti, som førte derop; det betalte vi dem med et lille vel
ment Skub, saa de trillede ned og maatte begynde Opstigningen 
igen for anden Gang.

Hvilken Udsigt der var, trods det noget disede Vejr; vi 
kunde overskue næsten hele Mols. Hr. Kjeldsen forklarede os, 
hvad det var, vi saa.
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Endelig maatte vi rive os løs fra Udsigten og rullede vi
dere til

Femmøller og Molskroen.
Ved den første Mølle steg vi ud, og vi spadserede saa hen 

til Hotellet; men først var vi inde at se et Par af de gamle 
Vandmøller, hvor laa de smukt inde mellem alle de gamle og 
store Træer og med Vandet plaskende ned paa Møllehjulene.

Da vi kom til Hotellet, holdt vore Biler der; vi gik saa op 
ad den stejle Bakkeskraaning, og det var endda ikke saa galt 
eller saa besværligt, for der var Trappetrin et godt Stykke op.

Det var en ikke mindre køn Udsigt her end fra Stabel
højene. Vi kunde se tværs over Vigen til Ebeltoft, og vi kunde 
ogsaa se langt til den anden Side; det var dejligt at hvile ud 
nu, der var ogsaa saa varmt, at det næsten ikke var til at holde 
ud, derfor lagde vi os. i Lyngen og Græsset, nogle fotograferede, 
og de øvrige nød rigtig Udsigten.

Nedstigningen var let; det saa ganske vist ikke helt mor
somt ud; men ned kom vi, og det med Fart paa; vi fik ganske 
vist vore Sko fyldte med Sand, af dette findes der nemlig en 
Del ved Femmøller; men det kunde jo da rystes af igen.

Vi kørte nu til Molskroen, vi havde faaet en forunderlig 
Lyst til at komme ud at bade, vi var nemlig saa støvede, saa 
vi havde regnet ud, at det her kunde lade sig gøre; vi kom da 
ogsaa af T'øjet og ud i Vandet, aah, det var dejligt rigtig at 
faa Sveden og Støvet skyllet af, og saa var her en ualmindelig 
god Sandbund, saa vi var rigtignok henrykte.

Vi morede os med at trille rundt i Sandet inde paa Strand
bredden, til vi var helt graa, saa vendte vi lige „Mølle“ ud i 
Vandet og var pæne igen.

Da vi kom i Tøjet igen og kom op til Vejen, saa vi et dej
ligt Syn, saa dejligt og „opløftende“, at vi næsten troede, det 
var Fantasier, der svævede for os.

Der stod nemlig store Krukker med Rødgrød og en Del 
Smørrebrød parat til os; vi styrtede over det med en Graadig- 
hed, der ikke gav en Tiger noget efter — som vi spiste — 
Badet og ikke mindst al den Traven i Bakkerne havde — 
trods Opholdet i Vrinders — givet os en rigtig god Appetit.

Midt under hele Forestillingen kom der en Kanonfotograf 
og „tog“ en Plade af os. Skade at den, trods den glimrende 
Opstilling fra vor Side, ikke blev god, men nærmest mislykket.

I Mols’s Hovedstad.
Saa gik Turen til Ebeltoft. Da vi kom til Nørreport, steg vi 

ud og spadserede saa ad de toppede Brosten til det gamle Raad- 
hus, idet vi undervejs gjorde smaa Afstikkere ind i de ældste 
og ejendommeligste Gaarde.
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Vi saa bl. a. en smuk gammel Købmandsgaard og kom ogsaa 
forbi den gamle, kønne Farvergaard. Ebeltoft gamle Raadhus 
er ikke ret stort; men det er til Gengæld meget smukt. Der fin
des i det et lille Museum. Først kom vi ind i „Molbostuen“, 
der sad en gammel Mand og en gammel Kone; mange af os 
skulde lige til at sige Goddag, men vi opdagede jo da heldigvis 
i Tide, at de var Voksfigurer. Vi saa ogsaa en Stue med mange 
gamle Bondemøbler i, en anden var fyldt med Potter og Skaale 
fra Middelalderen, Stensager fra Oldtiden, gamle Folkedragter, 
og sidst men ikke mindst besaa vi med Interesse Marsk Stigs 
falske Penge.

I Kælderen var vi ogsaa, der findes Fangehullerne, og naar 
Pedersen kunde komme af Sted med det, lukkede han os ind i 
dem. Opholdet blev dog heldigvis her kun af kort Varighed.

Medens vi stiftede nærmere Bekendtskab med Fangehul
lerne, kom Ebeltofts Borgmester, Hr. Bredstrup, og vilde hilse 
paa os. Hr. Bredstrup har for nogen Tid siden haft en Søn 
paa Egaa Efterskole og vilde derfor hilse paa dens nuværende 
Beboere; det var kønt af Borgmesteren, syntes vi, og endnu 
mere kønt syntes vi, det var, at han bød hele Flokken ind paa 
Sodavand i „Molbosalen“ paa Hotel „Ebeltoft“.

Vi sagde naturligvis ikke nej til denne Invitation. Molbo
salen var ejendommelig. Paa Væggene fandtes ophøjede Bille
der, der forestillede Molboernes „kloge og vise“ Bedrifter i 
længst svundne Dage, bl. a. var der „Storken i Rugmarken“. 
Midt i Salen var der en Søjle i Form af et Træ, hver Gren 
bredte sig ud under Loftet, og i Grenen var der anbragt kulørte 
Lamper, og mellem et Par af de tykkeste sad et lille udstop
pet Egern.

Sodavandet blev serveret, og Hr. Bredstrup holdt en smuk 
lille Tale for vor Skole og udbragte derefter, idet han ønskede 
den fortsat Fremgang og Held, et Leve for den, hvad vi selv
følgelig af Hjertens Grund kunde slutte os til.

Pedersen kvitterede for de gode Ønsker og for „Levet“ 
med en Tak til Hr. Bredstrup fra os allesammen og udbragte 
et „Leve“ for Ebeltoft By og dens Borgmester.

Vi tog nu Afsked med Borgmester Bredstrup og marcherede 
igen gennem Byen til de ventende Biler.

Meningen var jo, som før fortalt, at vi skulde med Valborg 
Kjeldsen hjem til Tirstrup og spise til Aften, og saa var det 
ikke for tidligt at komme af Sted, da Klokken var over fem.

Vi kørte saa et Stykke tilbage ad Egsmark til for at komme 
paa den rigtige Vej, der gaar tæt forbi Stubbe Sø til Tirstrup.

Hos Sognefogden i Tirstrup.
Vi naaede Tirstrup. En Del af os var jo forøvrigt kendte 
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der gennem tidligere Besøg. Vi gik straks ovenpaa og blev 
friserede, hvad vi trængte haardt til. Maden var omtrent færdig, 
da vi kom, vi skulde spise ude i Haven, det var dejligt. Vi fik 
Steg og Kartofler og bagefter Rødgrød, og vi tog godt for os 
af Retterne. Bagefter fortalte Hr. Kjeldsen inde i Stuerne en 
morsom Historie om en Gris for os; men da den var paa denne 
Egns Maal, tror vi nok, at det kneb for saavel Sjællænderen, 
Vestjyderne og Vendelboen at forstaa den, vi andre lo der
imod, saa vi var ved at sprække.

Vi skulde senere hen og vise vor Kunst i Folkedanse og Sang
lege, og i den Anledning havde Hr. Kjeldsen indbudt en Del af 
Omegnens Folk. Haven var illumineret og alt i den fineste 
Orden. Vi klædte os om, da vi havde spist, og sandt at sige 
var vi ikke helt „feberfrie“, særlig da det viste sig, at enkelte 
havde glemt et og andet. Men det var et taknemligt Publikum, 
vi havde, det klappede efter hver Dans. Efter Folkedansene 
holdt Pedersen Tale om: Ung Svejdal, og imedens skyndte vi 
os at komme i de hvide Dragter, som vi skulde danse Sanglege 
i. Ogsaa disse gik godt, og saa pakkede vi vore Sager sammen, 
d. v. s. der var da een, som glemte sin Kyse; men det opdagede 
hun jo ikke før bagefter.

Saa lød Fru Kjeldsens Stemme, og vi tænkte: Hvad skal der 
nu foregaa? Vi blev vist ud til Bordene, og der, ja, der stod en 
Mængde Skaale med Is i; nogle af Pigerne var allerede be
gyndt at „hugge“ i sig, det regnede en Smule; men det gjorde 
ingenting, vi gjorde trods det rent Bord.

Saa gav vi Familien Kjeldsen et Hurra, sagde Farvel og 
Tak og krøb ind i Bilerne og drog ad Egaa til. Paa Vejen hjem 
var der mange, der sov i vor Bil, og vi har visse Folk i den 
anden mistænkt for, at de gjorde ligesaa.

Klokken elleve var vi hjemme, og vi var alle enige om, at 
den Molstur hører til et af vore gode Minder fra Opholdet i 
Egaa 1928.

Sommerelever fra 1928.

Søndag d. 26. August holdt vi Afslutningsmøde for 

Sommerskolen. Sognepræst Ravn, Fausing, og E. P. talte. 
De fleste af Elevernes Forældre var mødt, deriblandt Læ
rerne Dahl, Bode, og Pihik jær, Hasle. Ogsaa Lærer 
Mikkelsen, Segalt, og Overlærer Sørensen, Aarhus, 
havde givet Møde. Sidstnævnte noterede følgende Be
mærkninger i Skolens Protokol:

4
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Jeg har i Dag overværet Egaa Efterskoles Afslutning 
med et stort Pigehold, der har været Elevei- her i 4 Maa- 
neder, og det har været mig en ublandet Glæde at se, 
hvad her udrettes, og for en Dag leve med i det Skoleliv, 
her leves.

De fremlagte Arbejder vidnede om, at der er øvet et 
solidt og godt Virke fra saavel Lærernes som Elevernes 
Side, og de unge Pigers Præstationer paa Legepladsen 
var ligesom hele Samlivet her præget af Liv og Lyst, 
baade smukt og fornøjeligt fra først til sidst.

Her er aabenbart et Sted, hvor »Alvor og Gammen kan 
godt sammen«, og et Sted, hvor man maa ønske, at et 
voksende Antal af den yngre Ungdom maatte faa Lej
lighed til at komme.

p. T. Egaa Efterskole, d. 26. August 1928.
S. M. Sørensen, 

Overlærer.
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Et Par Dage efter Afslutningsmødet drog E. P. af 

Sted til 10 Dages Højskolelærerkursus paa Askov, men 
Efterskolearbejdet gik sin rolige Gang endnu nogle Dage. 
Eleverne rejste først herfra Torsdag d. 30. August.

Endnu en Gang Tak for Sommeren, I 37 unge Piger. 
Gid det ret maa gaa jer vel i kommende Dage.

Henimod Høst modtog Skolen Bud om, at to af 

vore gamle Elever, begge fra Vinteren 1924—25, var af- 
gaaet ved Døden.

Den ene var Thorkild Albøge Sørensen fra Borup 
Skole ved Randers, en livlig og begavet Gut, som alle, der 
var sammen med ham her, sikkert vil huske. Han døde i 
sidste Halvdel af Juli Md. og blev begravet under meget 
stor Deltagelse fra Borup Kirke den 24. Juli. Vi fandt 
da Anledning til at bringe ham en sidste Hilsen. En Del 
af hans Kammerater herfra var mødt og fulgte ham 
med vor Fane i Spidsen til det sidste Hvilested.

Efter Henstilling herfra har hans Sognepræst ven
ligst tilstillet os følgende

Minderune:
Jeg har kun gode og smukke Minder om Thorkild. 

Vort Bekendtskab var kort, men indholdsfyldt!
Da jeg kom til Borup som Præst, gik han hjemme 

og led meget under Eftervirkningerne af et nervøst Sam
menbrud, som han havde paadraget sig i Silkeborg som 
Følge af forceret Læsning. Jeg, som helst skulde lidt hur
tigt ind i Sognets Forhold, tog ham derfor med paa lange 
Ture, og det blev til stor Glæde og Nytte for os begge. 
Han havde godt af den kraftige Motion og Foraarsluften. 
Jeg var i godt Selskab og fik al mulig Underretning om 
Mennesker, Huse og Egnens Mærkværdigheder. Alt 
havde han set og opfattet med sin klare, skarpe Iagt
tagelsesevne, — og han forstod at gengive sin Observa
tion med Lune og virkeligt træffende. Jeg gik og »sugede 

4*



hans Visdom«, og jeg tror nok, at han var nogenlunde 
tilfreds med sin »Elev«. —

Naar jeg nu vandrer min ensomme Gang, saa hører 
jeg hans glade Drengelatter, som saa hurtigt kunde slaa 
over i mandig Alvor, saa vi kunde tale sammen om det 
dybeste og bedste i Livet. Han kom en i Møde med saa 
rørende barnlig Tillidsfuldhed, som gav sig selv helt — 
uden Tanke om Virkningen — og mødte man ham til 
Gengæld forstaaende mild, saa vældede det gode frem fra 
hans unge ufordærvede Sjæl. Han trængte til megen Sol, 
var som en soltørstig Blomst, der aabner sig for Kær
lighedssolen, men over for Kulde og Haardhed lukkede 
han sig fast til. Tog man ham med det gode, tror jeg, 
man kunde faa, ham til at gaa i Ilden for sig. Han var 
lykkelig, naar han fik Lov at besørge Ærinder for os i 
Randers, og ikke lidt stolt, naar han havde gjort en for
delagtig Handel. —

Nu var hans Nerver noget bedre, saa han med sin 
store Energi var i fuldt Arbejde med at forberede sig til 
Optagelsesprøven paa Jelling Seminarium. Derhjemme 
i Skolen prøvede han sine Kræfter ved at undervise som 
Faderens Vikar. Der var Stof i ham til en god Lærer, — 
i det hele taget var der saa rige Kræfter i ham som ofte 
brødes paa en forunderlig Maade. —

Han glædede sig til »Udfarten« og gik og tumlede 
med store Planer for Fremtiden, — indtil en Dag, Drøm
meslottet laa styrtet i Grus: min Ven laa med høj Feber, 
Forgiftning i Blodet, Aandedrættet var besværligt, og 
der lød en kogende Lyd, naar han trak Vejret. Situatio
nen forværredes. Ellers bad han mig altid blive, men en 
Dag maatte han bede mig gaa straks — da var det 
strengt at se hans Lidelser.

Saa kom den Nat, da jeg blev kaldt op for at tage 
ham til Alters — efter hans eget udtrykkelige Ønske.

Jeg maatte gøre det saa hurtigt som muligt, og saa 
kneb det endda for ham at synke Vinen. Da vi spurgte 
ham, om vi skulde synge noget for ham, fik han be
sværligt hvisket frem: »Det lile Nadververs.« — Det el- 
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skede han fra vor Altergang i Kirken. Han havde været 
et levende Medlem af Menigheden. Det vedblev han med 
til sin Død. — — Saa lød de dæmpede Salmetoner: 
»Bryd ud, min Sjæl, med Tak og sig: O, hvor er jeg nu 
bleven rig! Min Jesus i mit Hjerte bor. Tak, Tak, hvor 
er min Glæde stor.« —

Vorherre boede i hans Barnehjerte, og han lader ham 
nok gaa en god Vækst og Udvikling i Møde i sin Evig
hed.

Christian Nissen, 
Sognepræst i Borup.

1M ogle faa Uger efter dette Dødsfald meldtes om det 
næste. Da var det den rolige og hjertensgode Vilhelm 
Mohr, Søn af Gaardejer Frederik Mohr, Lisbjerg, der 
var gaaet bort.

Kort Tid efter sit Skoleophold her kom han i Tøm
rerlære i Hjortshøj, kastede sig med Energi og Dygtig
hed over Arbejdet og var i al sin Færd en saare tiltalende 
ung Mand. Ofte kom han her paa Smaabesøg, og vi saa 
ham meget gerne. Hans Død kom saa aldeles uventet 
for os, idet vi slet ikke havde hørt om hans Sygeleje, 
det var ogsaa saa kort. Vi deltog i Jordfæstelsen, der 
fandt Sted fra Lisbjerg Kirke, og hvor PastorGinner- 
skov saa atter talte over en af vore gamle Drenge.

Naar vi nu tænker paa Vilhelm Mohr, rinder der os 
nogle Linier af en Morgensang i Sinde:

Gud give os at skinne saa 
som Himmellys skønt af de smaa.

Skolens Lærere.
Pastor Højmark, Lærerne P. Laursen, Brandstrup og 

Lærerinderne Mary Anthonius og Klara Skovbo fort
sætter fremdeles deres Gerning her ved Skolen, hvor
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imod Lærer Søltoft, der var her sidste Vinter, som nævnt 
andet Steds i Egaa-Bogen, har giftet sig og er f. T. ansat 
som Kommunelærer i Galtrup paa Mors. I hans Sted 
er antaget her Lærer Jes Sørensen fra Haderslevegnen.

Læserne kan faa et Indtryk af Manden gennem hans 
Bidrag til Egaa-Bogen: Hilsen til mine store Drenge.

Lærer Sørensen har forhen haft Lærervirksomhed i 4 
Aar, har de bedste Anbefalinger, hvorfor vi gaar ud fra, 
at han nok skal faa god Gang i Arbejdet her paa den 
kommende Vinterskole.

Fhv. Lærer Mikkelsen, Aarhus, der i flere Aar har 
undervist i Bogføring 2 Timer om Ugen, er nu Medre
daktør af »Folkeskolen«, og en af de faste Lærere har 
overtaget hans Timer.

Vi vil gerne sige vore Hjælpere, baade de forhen
værende og nuværende, Tak for godt Kompagniskab.

Økonomiske Forhold m. m.
Som alle, der kender noget til Forholdene her, ved, 

har vi i lang Tid syslet med Tanken om en Udvidelse af 
Skolens Bygninger. Og da der er en Del Mennesker fra 
forskellige Egne, som har vist os den store Vennetjeneste 
i en ellers i økonomisk Henseende fattig Tid at tilsige 
Sagen Støtte med større eller mindre Pengebidrag, føler 
vi Trang til at sige disse Bidragydere en Hjertens Tak, 
ligesom vi føler det som vor Pligt kort at redegøre for, 
hvorledes Sagen ligger i Øjeblikket. — I Sommerens 
Løb har vi ved Bistand af Arkitekt Madsen, Aarhus, og 
Gaardejer P. Blaabjerg, Egaa, faaet udarbejdet en fuld
stændig Plan til Skolens Udvidelse.

Denne Plan blev sanktioneret af alle Skolens Til- 
lidsmænd saaledes, at vi har fuld Frihed til at lade den 
gennemføre samlet eller delt, og naar som helst vi finder 
det økonomisk forsvarligt.

Men Tiden opfordrer i høj Grad til Forsigtighed i 
økonomiske Spørgsmaal, og vi turde ikke paatage os An
svaret for hele Planens Gennemførelse i Aar.
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Da der imidlertid viste sig særdeles god Tilgang af 
Elever til Vinterskolen, blev vi klar over, at noget maatte 
bygges. Vi gik saa i Gang med en delvis Gennemførelse 
af Planen, idet vi lod opføre en Tilbygning til Skole
lokale og Spisestue, og herved blev der ogsaa Plads til 
flere boende Elever paa Skolen. Hermed maatte vi saa 
standse for i Aar, og nu staar Tilbygningen fiks og fær
dig til at modtage den Flok, der rykker ind 4. November.

De Bidragydere, som ikke allerede har indbetalt det 
tegnede Bidrag, kan, naar det maatte passe dem, sende 
Beløbet til Egaa Efterskoles Byggefond, Landbospare
kassen i Aarhus, om muligt helst inden Nytaar og mod 
behørig Kvittering.

Fra Landstingsmand Niels Rasmussen og Hustru 
Johanne Pedersdatters Legat i Lisbjerg Terp, oprettet i 
Henhold til Testamente af 2. April 1880, har Skolen 
modtaget en Gave paa 1000 Kr. til Byggeriet.

Vi gaar ud fra, at det er faa af Egaa-Bogens Læsere, 
der kender eller har hørt om Legatstifterne. De var el
lers nok værd at kende, hvorfor vi meddeler enkelte 
Træk, som vi har faaet oplyst om dem:

Gaardejer Niels Rasmussen og Hustrus Æt er hjem
mehørende i Lisbjerg. De var i sin Tid særdeles vel
kendte Folk paa Aarhusegnen.

N. R. var Sognefoged, var i en Del Aar Medlem af 
Aarhus Amtsraad, blev i 9. Landstingskreds valgt til 
Medlem af Landstinget og holdt Stillingen i 19 Aar. Ved 
hans Fratrædelse overrakte Venner paa Rigsdagen ham 
et Sølvdrikkehorn med Paaskrift: Med Tak for trofast 
Virke i Folkesagens Tjeneste.

N. R. var Medstifter af Landbosparekassen i Aarhus 
og Medlem af dens første Bestyrelse, var med at starte 
»Aarhus Folkeblad« og deltog gerne i de noksom bekend
te Møder, hvor Bjørnbak og Jens Nørregaard førte Ordet.

N. R. blev som ung grebet af det grundtvigske Livs
syn og blev det tro til sin sidste Stund. Han var med at 
oprette Bering Valgmenighed, og Ægteparret søgte gerne 
dertil.
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Et smukt Vidnesbyrd om denne aandelige Interesse 
er ogsaa det Testamente, som Ægteparret oprettede 2. 
April 1880, og hvori bestemtes, at al Indtægten af et 
Jordareal paa 7 Tdr. Land, Matr. Nr. 26 af Lisbjerg Terp, 
Lisbjerg Sogn, skyldsat for Hartkorn 4 Skpr. 1 Fdk., 1% 
Alb., skulde anvendes til almennyttigt Brug, f. Eks. til 
en fri Børneskole, Folkehøjskole eller en Valgmenighed.

I Henhold til disse testamentariske Bestemmelser op
rettede N. R.s Arvinger et Legat, som har kgl. Konfir
mation af 18. April 1893.

N. R. døde i 1885, hans Hustru overlevede ham til 1891.
Vi bringer Niels Rasmussen og Hustrus Efterkom

mere — i Særdeleshed Legatbestyrelsen — vor hjertelig
ste Tak for den gode Gave.

I samme Forbindelse maa vi nævne, at en Familie i 
Randers har sendt 500 Kr. som Gave til Byggeriet, alde
les uventet. Tak!

Skolen har i det forløbne Aar modtaget det sædvan
lige offentlige Tilskud fra Staten, Randers Amt og fra 
følgende Kommuner: Hjortshø  j-Egaa (2 Fripladser til 
uformuende Elever), Hasle-Skejby-Lisbjerg 50 Kr., El
sted 50 Kr., Todbjerg-Mejlby 25 Kr., Vejlby 25 Kr. og 
Skjødstrup 25 Kr.

For mange Aar siden drøftede man indenfor Højsko
lens Lejr Spørgsmaalet om det heldige eller uheldige i, 
at Højskolen modtog Støtte af Staten; da havde Jens 
Nørregaard det lyse Syn, at den Tid nok vilde komme, 
da det danske Folk fuldt og helt vilde bære Højskole
sagen, og saa betød det mindre, om Staten støttede el
ler ej.

Det er ikke gaaet helt, som Nørregaard spaaede. Der 
er i vor Tid ingen Skolevirksomhed, der kan trives uden 
Støtte af det offentlige. Efterskolen modtager jo ogsaa 
en beskeden Hjælp. Men sikkert er det, at den Skole, der 
bæres oppe direkte af Folket, har en langt bedre Stil
ling, end den har, der bliver for afhængig af Statens For
sorg.
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Derfor er den Hjælp, der ydes vor Virksomhed for 
Folkets brede Lag — gennem den gode Tilgang af Ele
ver og paa anden Vis — for os et Vidnesbyrd om, at vor 
Gerning, hvor beskeden den end er, dog har Rod i det 
Folk, hvis Ungdom vi gerne vil tjene.

E. P.

Fra Elev til Elev.
Kære Kammerater!

Søster har nu fortalt Jer om vor Cykeltur. Ogsaa for mig var 
det en Oplevelse. Jeg kom her fra København, hvor jeg har 
haft Plads siden November, paa Vej hjem for at holde Ferie. 
Jeg havde Tiden for mig og lagde saa Turen over Ollerup. 
Dagene gik der med Foredrag, Gymnastik, lange Ture — og 
Fest paa Elevernes Værelser om Aftenen. Jeg skulde kun blive 
der et Par Dage; men Søster og Ester tumlede med store Pla
ner om en Cykeltur gennem Sønderjylland via Vesterhavet — 
hjem, og de talte saa længe om det, at jeg fik Lyst til at tage 
med.

Nu fik vi travlt. Vi studerede Kort, maalte op, regnede ud, 
hvor langt der var at cykle, og hvor langt vi i det hele taget 
kunde holde ud at cykle i de 4 Dage, der stod til vor Raadig-. 
hed. Efter en Del Snakken frem og tilbage, blev Planen lagt, 
og vi fik det lavet saadan, at vi overalt kunde overnatte hos 
Bekendte. Breve, hvori vi bad om Husly, blev sendt af Sted; 
vi havde ikke Tid at vente paa Svar, men stolede paa, at vi 
kunde faa et Par Senge at kravle i. Ellers kunde vi dog sove 
paa et Høloft; jeg maa tilstaa, at vi gyste ved Tanken om at 
sove i Hø om Natten. Sommernætterne har just ikke været 
særlig lune i Aar, og i vor Bagage var der kun eet Tæppe. 
Vi stolede altsaa paa, at Heldet følger den modige — og saa 
drog vi afsted — ud paa Eventyr.

Jeg fortrød ikke, at jeg tog med. Vi længes allesammen 
efter at komme ud og se fremmede Lande. Det maa ogsaa være 
herligt; men hvor mange af os kender vort eget Land? Og dog 
er her saa kønt, Naturen er saa afvekslende. Snart var vi ved 
Skov og Strand, snart inde over flade Lyng- og Sandstræknin
ger, Plantager og Moser — en evig Skiften, og da vi saa naaede 
Vesterhavet, de store Sandklitter, hvor kun Marehalmen kan 
bide sig fast, hvor forskelligt — og hvor storslaaet ved Siden 
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af alt det andet, vi havde set. Alle andre Steder havde Menne
skene sat sit Præg — her var det Natur, stolt og mægtigt.

Vi saa meget af Danmark, og ønskede at vi havde Tid til at 
se endnu mere; men maaske en anden Gang, vi har Tiden for os.

Nu er det 4 Aar siden, vi var sammen i Egaa. Hvor mon I 
er henne allesammen? I Aar var vi kun 5 fra 1924 til Elev
mødet, det var festligt, om vi kunde samles næste Aar, saa 
mange som muligt. — Vi havde et rigtig hyggeligt og godt 
Elevmøde i Aar, der manglede altsaa kun for mange af Vetera
nerne, dem maa vi jo høre til nu.

Den bedste Hilsen til alle mine Kammerater!
Maren Elisabeth.

Ny Bellahøj, i September 1928.

Kære Egaa-Elever!
Et hjerteligt „Velkommen“ og et godt Ord lyder der altid 

til os, naar vi besøger Egaa Efterskole. Er jeg ude at cykle, 
lægger jeg saa vidt muligt Vejen derom; jeg kan ikke godt køre 
forbi, uden at jeg maa ind og hilse paa Familien der og faa en 
Passiar.

Ved en saadan Lejlighed foreslog Ejnar Pedersen, at jeg 
skulde skrive lidt til Egaa-Bogen.

Vi har haft saa mange gode Timer der, og mange ufor
glemmelige Minder har vi med derfra; dem vil vi gemme og 
værne om, og vi siger Tak for dem.

I Sommer opholder jeg mig i Mjesing, hvor jeg har Plads 
paa en Gaard. Jeg har haft et godt og venligt Hjem her i 
Sommer, saa jeg har været glad ved at være ude at tjene.

Der er smukt mange Steder her, og især hvis man kommer 
op paa en stor Bakke, vi har uden for Byen, kan det rigtig 
ses. Vejen mellem Mjesing og Stilling gaar gennem en stor 
Skov, hvor man paa den ene Side af Vejen har Træerne højt 
over sig, mens man paa den anden Side ser ned i en dyb Slugt, 
i hvis Bund en lille munter Bæk snor sig frem. Øverst oppe 
paa den højeste Bakketop ligger der en lille bitte Sø.

Ja, I kan tro, der er vidunderligt her.
Jeg har i Sommer været med til det store Gymnastikstævne 

paa Dybbøl Banker. Allerede i Oktober begyndte Forberedel
serne til Turen, og med Sommeren tog Træningen rigtig Fart.

En Torsdag Middag rejste vi saa derned. Alle havde vi vort 
bedste Humør paa, det kunde ogsaa nok gøres nødigt, for Rej
sen var jo lang.

Solen begyndte at dale, da vi nærmede os Sønderborg. Hvor 
var der smukt hernede. Skove og Enge havde vi Udsigt over, 
og vi stod da ogsaa i Klynger ved Vinduerne for at faa alt med, 
saa betagende smukt laa Landskabet for os i Aftensolens Glans.
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Flag ved Flag hilste os, hvor vi kom frem i Sønderborg og 
ligesaa i Dybbølskanserne.

Der øvedes Gymnastik fra Morgen til Aften, og vi følte, det 
var sandt, naar vi sang:

„Her paa Dybbøl Banker
Mindeguld vi sanker,
dyrebare Plet af Danmarks Moderjord,
Slægter saa vi lide, 
her for dig de stride, 
meget mere end der siges kan med Ord. 
Danmark, vi vil vidne for din Sag, 
bære dig mod Lyset mod den nye Dag!“

Søndag Morgen begyndte med Andagt ude i Skanserne, og 
saa tog Gymnastikken sin Begyndelse. De danske Hold var 
først, og et Gammelmandshold, hvis ældste Deltager var 70 Aar, 
gjorde især stormende Lykke. Om Eftermiddagen havde de 
fremmede Gymnaster Opvisning, og til Slut marcherede hele 
Styrken med Faner fra Dybbøl Mølle til Gymnastikpladsen, 
hvor Slutningshøjtideligheden foregik.

Fredag Aften foretog Holdet fra Aarhus Amt en Sejltur til 
Flensborg, hvor vi blandt andet saa den danske Kirkegaard. 
Det var trods Regn og Blæst en dejlig Tur.

Sønderborg og Dybbøl flagsmykket og festklædt i Rosernes 
mest straalende Sommerpragt — jeg har ingen Steder set et 
saadant. Væld af Roser som hernede — med den dejlige Udsigt 
over det af sølvglinsende Vige omkransede frugtbare Land, saa- 
dan et Minde tager man med sig hjem og ind i den daglige 
Dont.

Nu nærmer Vinteren sig, og naar I læser dette, er jeg igen 
rejst til mit Hjem i Kankbølle.

Til Slut vil jeg takke Familien paa Efterskolen og mit eget 
Hold fra Sommeren 25 for alt godt og kønt, som vi har oplevet 
sammen.

Med mange Hilsener
Dagny Nielsen.

Ny Hjem.
I Aarets Løb har følgende Egaa-Elever holdt Bryllup og 

faaet egne Hjem:
Anna Støve, Egaa, gift med Adolf Andersen og bor i Sølyst

gade 45 Aarhus.
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Agna Gam, Foldby, gift med Gaardejer Udsen og bor i 
Lyngaa pr. Hadsten.

Gudrun Nielsen, Aarhus, gift med Bagermester Ingerdahl, 
Studsgade, Aarhus.

Metha Randers, gift med Gaardejer J. Hjortshøj Jensen, 
Haarup pr. Hjortshøj.

Helga Hjortshøj, gift med Arbejdsmand Karl Andersen, Tor
denskjoldsgade, Aarhus.

Ernst Ibsen, gift med Lærerinde Asta Thomsen og bor paa 
Forstander Arnfreds Gaard, Askov, Vejen.

Kathrine Sørensen, Borup, gift med Hans Kofoed og bor i 
Borgergade i Esbjerg.

Desuden kan vi meddele, at Skolens tidligere Lærer, Karl 
Søltoft, nu er gift. Hans Kone hedder Mathilde, f. Dahl, og de 
bor i Galtrup Skole paa Mors.

Til Lykke alle!

Ny Skolemestre.
I Sommeren 1928 bestod følgende gamle Egaa-Elever Lærer

eksamen :
Svend Fredslund Andersen, Hinnerup,
Carl Juul Veje, Brandstrup,
Syrene Mortensen, Skæring, og
Frida Sørensen, Lystrup.
De har alle Ansættelse, og vi ønsker for dem, at de rigtig 

maa faa Lykke til at gøre et dygtigt og trofast Arbejde i Sko
lens Tjeneste til Glæde og Gavn for deres Elever.

Paa Sygehuset.
Inge Pedersen, Egaa Efterskole, bestod sidste Aar Eksamen 

som Massøse, fik foreløbig Plads paa Ebeltoft Sygehus, men 
blev kort Tid efter syg og maatte gennemgaa et 2 Maaneders Sy
geleje paa Amtssygehuset i Aarhus. Hun er nu rask, opholder sig 
f. T. hjemme.

Under vort Besøg paa Sygehuset traf vi Svend Aage Møller- 
Balle, Høver, og Gudrun Thomsen, Vitten, der begge har haft 
længere Sygehusophold. Saa vidt vi ved, er de nu hjemme.
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Elevforeningens Generalforsamling 
afholdtes som sædvanlig sammen med Set. Hansmødet 
den 24. Juni.

Formanden oplæste Forhandlingsbogen, og i Kasse
rerens Fraværelse oplæste Henry Andersen det revidere
de Regnskab. Efter et Par Spørgsmaal godkendtes begge 
Dele.

Derefter foretoges Valg af Bestyrelse.
Den nye Bestyrelse er: Maren Elisabeth Madsen, 

Søster Thomsen, Dagny Bomholt, Harald Hjortshøj, 
Henry Andersen, Kjeld Rasmussen og Jes Thomsen.

Som Suppleanter genvalgtes: Mie Bomholt og nyvalgt 
blev Dagmar Moesgaard Nielsen.

Som Revisor genvalgtes Richard Friis og nyvalgt blev 
Ove Nielsen.

Derefter oplæste Forstander Pedersen nogle Breve og 
Hilsner fra Elever, som var forhindret i at komme til 
Stede. Der var Hilsen fra Amerika, Tyskland og Holland.

Til Slut forhandledes om Elevskriftet; det var For
samlingens Ønske, at der udsendtes en Bog ogsaa i Aar, 
og Forstander Pedersen opfordrede Eleverne til at sende 
Stof til den, navnlig Nyheder om dem selv.

Saadanne Meddelelser maa indsendes i September 
Maaned.

Generalforsamlingen sluttede med et Leve for den 
frie Ungdomsskole i Almindelighed og Egaa Efterskole 
i Særdeleshed.

Bestyrelsen.
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Regnskab for 1927—28.

Indt.
Kr.

Udg.
Kr.

24. Juni Kassebeholdning ...
Staaende i Landbosparekassen ...

78,36
133,15

1. Aug. En Dekoration .............................. 25,00
6.

25. Novbr.

Frimærker ....................................
Et Stempel .....................................
225 Opkrævningsblanketter (a

3 Øre) ........................................

20,00 
4,50

6,75
26. — 300 Konvolutter (a 3 Øre) ....... 9,00
28. — 35 — (a 3 Øre) ....... 1,05
28. — 300 Klemmer ............................... 1,05
28. — 25 Opkrævninger (a 3 Øre) .... 0,75
29. — Frimærker ..................................... 144,00
29. — Frimærkegodtgørelse .................. 29,39
29. — 50 Opkrævninger (a 3 Øre) ...... 1,50

1. Decbr. Medlemsbidrag ............................. 705,55
24. Jan. Betalt Trykning af Elevhefter ... 563,00
20. Juni Fyrværkeri ....................................

1 Krans .......... ................................
Kotillons .........................................

Kassebeholdning d. 24. Juni 28 ..
946,45

946,45

25,95 
10,00
11,35

823,90 
122,55
946,45

Kankbølle, cl. 21. Juni 1928.
Kjeld Rasmussen.

Ovenstaaende Regnskab gennemset og fundet rigtigtigt.

Richard Friis. Dagny Bornholt.

I insedag fejrede vi vort Sølvbryllup omgivet af vore 
Børn. Vor bedste Tak til alle, der paa forskellig Vis bi
drog til at gøre Dagen festlig for os; og Tak for al den 
Venlighed, der blev vist Inge under hendes Sygdom.

Ingeborg og Ejnar Pedersen.
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Egaa Efterskole har den 1. Novbr. d. A. virket i 7 

Aar og har, som Elevfortegnelsen udviser, ialt været be
søgt af 410 Elever.

Til Vinterskolen 1928—29 var der — trpds den lille 

Udvidelse — meldt »fuldt Hus« (43 Elever) først i Ok
tober.

Elevmødet afholdes som sædvanlig Set. Hans Aften 

og Dagen derpaa. Tæpper medbringes.

Bidrag til Egaa-Bogen modtages meget gerne i Sep

tember Md.
Husk det!

Vi takker for Breve fra Knud Pedersen i Canada og 

Gunnar Frandsen i Ross, N. Dakota, U. S. A. Vi haaber, 
Gunnar har faaet vor Anbefaling. Egaa-Bogen 1929 vil 
gerne bringe mere fra jer derude i det fjerne Vest.

Manuskript til Bogen er afsluttet og afleveret til 
Trykkeriet d. 29. Oktbr. d. A.

Elevfortegnelsen
(Fortsat fra Aarsskriftet 1927) 

Vinterskolen 1927—28.
334. Hans Kristian Hansen, Gdr. L. Hansen, Veggerslev, Voldby. 
335- Kreaten .Nielsen-,-Gdr>. N. Nielsen, Pederslyst, Grundfør, 

Hinnerup.
336. Rasmus Anker Kristian Jensen, Gdr. K. Jensen, Kolind, 

Kolind.
337- Svend Aage Bailegaard. Gdr. Ballegaard, Virring, Skan

derborg.
338. Knud Rønde Sørensen, Gdr. Søren Rønde, Følle, Rønde. 
33g. Jens-Johnsen Nielsen, Gdr. M. Jørgensen, Thorup, Knebel. 
340. JensJSrist-ian-Sørensen,..Gdr. S. Hansen, Thorup, Knebel.
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341- Vagn Nielsen, Gdr. Niels Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
342. Ni,.els--La'ttrtiIS" Madsen, Uddeler N. P. Madsen, Vitved, 

Stilling.
343. Gunnar-Jensen-, ■ Gdr. P. Jensen, Vitved, Stilling.
344. Karl Olsen, Gdr. P. P. Olsen, Vitved, Stilling.
345. Jens Sørensen, Gaardejerske Karen Johansen, Glenstrup, 

Handest.
346. Anders Revsbak Jensen, Gdr. Jens Jensen, Voer, Ørsted.
347. Karl. Jessen Jørgensen,-Gdr. A. Jørgensen, Mollerup, 

Lystrup.
348. Povl Mollerup. Gdr. N. Mollerup, Lisbjerg, Lystrup.
349. Hans Georg Nielsen, Gdr. A. Nielsen, Lisbjerg, Lystrup.
350. Johannes Sørensen, Gdr. M. Sørensen, Tved, Knebel.
351. Anders Andersen,'Gdr. A. Andersen, Læsten, Sønderbæk.
352. Søren Hoberg Nielsen, Karetmager N. P. Nielsen, Mejlby, 

Hjortshøj.
353. Tage-Kresten Sølvsten, Gdr. Sølvsten, Gimming, Randers.
354. Mads Møller- Christensen, Gdr. Chr. Christensen, Ustrup, 

Hylke.
355. Svend Aage Rasmussen, Gdr. Sofie Rasmussen, Kongs- 

gaard, Lisbjerg, Lystrup.
356. Povl Laurids Larsen, Arbejdsmd. L. P. Larsen, Gerners- 

gade 43 2 o. G., København.
357. Peter Nielsen, Gdr. S. Nielsen, Toftkærgaard, Vitten, 

Hinnerup.
358. Svend Møller, Gdr. N. P. Møller, Lindaa, Løgten.
359. Vagn Nielsen, Gdr. Th. Nielsen, Tandergaard, Maarslet.
360. Hans Nielsen, Tømrer C. Nielsen, Lystrup.
361. Peter Andersen, Træhandler A. Andersen, Pontoppidans- 

gade 4 \ Randers.
362. Frede Sørensen, Vognmand J. Sørensen, Karlby, Hornslet.
363. Elvin Rasmussen, Gdr. J. Rasmussen, Hjortshøj.
364. E. Stougaard Bach,-Gdr. K. Bach, Bigum, Onsild.
365. Anton Rasmussen, Skomager A. Rasmussen, Egaa, Hjorts

høj.
366. Søren Frislev, Slagter Kr. Frislev, Vejlby, Riis Skov.
367. Ejnar—Grave-.Sørensen; Murer Chr. Sørensen, Egaa, Riis 

Skov.
368. Alfred— Ingemann"Sørensen, Gdr. J. Sørensen, Rakkeby, 

Hæstrup.
36g. Asger Baggesen, Gdr. Th. Baggesen, Rakkeby, Hæstrup.
370. Laurits Hammer Isaksen, Gdr. Isak Isaksen, Mosbæk, 

Stubdrup, Brønderslev.
371. Niels—Povlsen; Gdr: P. Povlsen, Rakkeby, Hæstrup.
372. Kaj. .Løvschall, Gdr, J. Løvschall, Egaa, Hjortshøj.
373. Lauge- A-ndersén/Øthandler Andersen, Løgten.
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/ i / T'1 Sommerskolen 1928.
Else Jensen Tilrane, Prop. H. H. Jensen Thrane, Sindal. 
Anna Alberta Madsen, Gdr. A. Madsen, Kvolbæk, Hammel. 
Ester Marie Fredslund Andersen, Mejeriejer A. L. An
dersen, Hinnerup.
Ester Høeg, N. M. Høeg, Nørskovgaard, Langaa.
Karen Marie Jensen, Mads Jensen, Torstrup, Sig.
Ester Lorentse Michelsen Kanne, Gdr. J. Kanne, Skørring, 
Galten.
AnnaMarie-Pilkjær,"”Lærer" A. N. Pilkjær, Hasle, Aar
hus.
Jenny^-Helbe;-Gdw^ Helbo, Thorup, Knebel.
Elly Søndergaard, Grosserer A. D. Søndergaard, Gentofte- 
vej 6, Aarhus.
Signe Pedersen, Mejeribest. N. P. Pedersen, Esbenhus, 
Hjortshøj.
Elisabeth ’-Lønnsmamn-Jensen, Best. N. C. Jensen, Studs- 
gaard.
Valborg Lund Kjeldsen, Gdr. J. Kjeldsen, Tirstrup, Tru
strup.
Edith Dagny Johnsen, Gdr. Chr. Johnsen, Egaa, Hjortshøj. 
Anne Kirstine Nielsen, Snedker N. Nielsen, Skødstrup.
Anna Marie Stephensen, Enke Sine Stephensen, Munke
gade 52, Aarhus.
Mary Sigrid Winther Gdr. K. Winther, Borum, Mundel
strup.
Gerda Kolind, Bmd. J. Kolind, Taarup, Auning.
Karen Margrete Jensen, Gdr. Emil Jensen, Andi, Mørke.
Mariane Pagter, Gdr,- J-. Pagter, Fausing, Allingaabro. t ' 
Anna Nielsen, Gdr. Ejnar Nielsen, Andi, Mørke.
Agnes.. Bornholt, Gdrf—P. Hjortshøj Bomholt, Skødstrup. 
Margrethe Andersen, Gdr. Jesper Andersen, Rind pr. 
Studsgaard.
Dagny Mortensen. Tomrer P. Mortensen, Todbjerg, 
Hjortshøj.
.Bertha Rasmussen, Gdr. R. P. Rasmussen, Todbjerg, 
Hjortshøj.
Sigrid Bodil Dahl, Lærer P. M. Dahl, Bode, Allingaabro.
Alma Andersen, Gdr. M. Andersen, Vitved, Stilling.
Anna Busk, Gdr. Jens Busk, Egaa, Hjortshøj.
Laura Baatrup, Gdr. Fr. Baatrup, Mølagergaard, Trige, 
Hinnerup.
Ester Gudrun Lindegaard Jensen“ Smed N. A. Jensen, 
Skjoldelev, Mundelstrup.
.LillyAgnete Kirstine Andersen, Arbejdsmd. J. Andersen, 
Lundingsgade 15, Aarhus.
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404. Nelly-»Jørgens-en,-—Gdr. J. Jørgensen, Enghavegaard, 
Lystrup.

405. ..^Anna,.Marie--UrUp, Gdr. Th. Urups Enke, Fredensberg, 
Sig.

406. Kirsten Johanne Katrine Nielsen, Uddeler J. Nielsen, Vir
ring, Skanderborg.

407. Dagmar Moesgaard Nielsen, J. Christensen, de Mezavej
261 t. v., Aarhus.

408. Magda Sørensen^.EJjyiperingshandler A. Andersen, Aagade 
9, AarTius.

40g. Bodil- Laura HanSeii, Gdr. Lars Hansen, Sønderup, 
Slagelse.

410. Anna Signe Pgderc^n-^Bnrn A. Pedersen, Fausing, Alling- 
aabro.
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Efterskolens Tillidsmænd:
Gaardejer Anders Bomholt, Egaa, Formand.
Gaardejer Chr. Johnsen, Egaa.
Sogneraadsformand Villads J. Villadsen, Egaa.
Gaardejer Niels Nielsen, Lisbjerg Terp.
Gaardejer P. Blaabjerg, Egaa.
Gaardejer P. Holme Villadsen, Egaa.

Elevforeningens Bestyrelse:
Maren Elisabeth Madsen, Heibergsgade 262, Aarhus, 

Formand.
‘Ellen Helene Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.
Dagny Bomholt, Skødstrup.
Kjeld Rasmussen, Kankbølle, Hjortshøj.
Harald Hjortshøj, Lystrup.
Henry Andersen, Vejlby, Riis-Skov.
Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.

En hjertelig Vennehilsen til alle vore „gamle“ 
Egaa-Piger og -Drenge og til deres Hjem, og 
Tak til enhver, der har vist vor Virksomhed 
Velvilje.

Glædelig Jul!
Ingeborg og Ejnar Pedersen.

5*






