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Grundværdier,
Det er September, en god Høst er bjerget vel i Hus,
og Plovmanden er allerede i Færd med at vende de gule
Stubmarker.
Der er over denne Aarstid, som i Aar har været ual
mindelig smuk, med sine rige Farver, rene høje Luft og
pragtfulde Stjernehimmel, noget, der stemmer modtage
lige Sind paa en egen Maade.
Foraarstiden har en helt anden Karakter —den har
sin Skønhed, Knopperne brister, Sæden lægges i Mulde,
og der er Forventning i Luften.
Foraarstiden kan love saa meget; men den er lune
fuld.
Over September er der noget roligt, ophøjet og af
klaret. Den lover ikke mere, end den kan holde. Det er,
som den meget godt ved, at den om kort Tid skal miste
hele sin farverige Dragt; men det gør den ikke urolig,
tværtimod kan der være en egen højtidsfuld Stilhed, en
Tone af noget lyst og fortrøstningsfuldt over September.
Maaske fordi der bag det Blad, som nu maa falde, sid
der en fast lille Knop, dei’ lover ny Vaar.
Det er vel ud fra lignende Følelser M. Rosing synger:
Vel
dog
vor
Der
der
der

er liflig vor Vaar,
jeg bedre forstaar
Natur i den sukkende Høst.
er Haab i dens Nød,
er Liv i dens Død,
er Genklang af den i mit Bryst.
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O du Træ, som har tabt,
hvad din Vaar havde skabt
paa din Bark lad mig trykke et Kys;
thi dit Hjerte det slaar
for den kommende Vaar,
skønt din Krone du mistede nys.

Men foruden at vise en herlig Natur bringer Septem
ber gerne Landmanden et Pusterum, nogle rolige Dage
mellem Høst- og Efteraarsarbejdet; det er Høstfesternes
og Efteraarsmødernes Tid.
I disse Overgange fra veludført og afsluttet Arbejde
til Hvilen derpaa, bliver Sindet ofte stemt paa en egen
Maade, præges af Ro og Klarhed.
Man tænker sig om, besinder sig paa sit Værk; no
get er vel nok helt forfejlet, andet er lykkedes over For
ventning.
Saadanne rolige Øjeblikke til Overvejelse af hele Si
tuationen kan være frugtbare, og hertil indbyder Sep
tember.
Naar Landmanden har de første Tærskningsresulta
ter af den nye Høst — naar Halm og Avner er til en
Side og Kernen frigjort — prøver han at taksere Udbyt
tet af sit Værk, at bestemme Høstens Værdi.
Der maa være en særlig Tilfredsstillelse i saadan ud
fra bestemte Kendsgerninger at kunne vurdere og be
dømme Resultatet af sin Virksomhed.
Men hvad kan en Skolemand i saa Henseende?
Den Høst, der bjerges paa Oplysningens og Opdra
gelsens vide Mark lader sig ikke saadan taksere.
Avner og Kerner synes her at være indgaaet en sær
lig Forbindelse, de lader sig vanskeligt skille, bl. a. af
den Grund, at det ofte er svært nok at afgøre, hvad der
er Kerne, og hvad der er Avne.
To Gange om Aaret gives der os her Lejlighed til den
rolige Overvejelse, nemlig hver Gang vi har taget Afsked
med et Hold Elever.
Naar vi har vinket Farvel til »den sidste paa Skan
sen«, bliver der saa stille, saa stille hos os, og ud af Stil-
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heden toner undertiden Spørgsmaal som disse: Hvad
kom der ud af Samlivet med de unge? Faar det nu no
gen virkelig Betydning ud over Dagen og Vejen? Blivende
Betydning, saa at vore Elever blev bedre rustet gennem
Samlivet, rustet til at møde Livets lyse Sider og mørke
Skygger?
Vi har en Følelse af, at vi aldrig slipper disse Spørgs
maal, ønsker det i Grunden heller ikke.
Men Klokken slaar, og Tiden gaar. I de 8 Aar, vor
Skole her har bestaaet, har den haft Besøg af mange
kære unge Piger og Drenge paa 4 eller 5 Mdr.s Kursus.
Mange af dem har vi fremdeles Forbindelse med, an
dre har vi tabt af Syne, og dem længes vi somme Tider
efter at høre fra, allermest naar vi som nu i den klare
September er inde i den rolige Overvejelse.
I det Haab, at denne lille Egaa-Bog maa finde ud til
de allerfleste af vore Elever, vil vi gerne nu under Sep
tembersolens Lys prøve at klare for os selv og vore Ven
ner, hvad der her i Livet har Værdi. Noget om det, der
svarer til Kernerne i Landmandens Høst. Om Avnerne
tier vi helt, de er af saa ringe Værdi, og vi ønsker netop
at omtale det værdifulde.
Der er nu først det røde
Guld.
Lige siden den graa Oldtid har Guldgruberne draget
Mennesker til sig, draget med stor Kraft. Og mangfol
dige Mennesker har ment, at det var det lykkeligste, der
kunde times dem, om de blev rige paa Guld.
Fra den nordiske Bronzealder har vort Nationalmu
seum en herlig Samling af Genstande af det røde Guld,
en hel Guldkultur.
Men det var dog først efter Amerikas Opdagelse,
da Guldet kom i Skibsladninger til Europa, at man rig
tig saa, hvilken Herlighed, der kunde vokse frem i Gul
dets Skær. Handel, Kunst og Videnskab skød nye kraf
tige Skud.
Guldet udfoldede sin mægtige Kraft og fik Menne-
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skenes Øjne til at straale af Begær, og Guldet har ikke
tabt sin Indflydelse siden.
Tværtimod er det den Dag i Dag saaledes, at gaar
Guldet ud af Landet, gaar Armod ofte ind, og noget nær
Alverdens Herligheder er til Fals for den, der har Guld
nok.
Men Sagen har og har vel alle Dage haft en Skygge
side.
I Krigstiden fristede Guldet mange Mennesker til et
overdaadigt Liv, fristede dem til Spekulation i kort sagt
alt muligt. Selv gamle Slægtgaarde, der gennem Aarhundreder havde været Ættens Hjem, gik over paa fremmede
Hænder. Det gav Sælgeren Guld paa Lommen, men det
gav ogsaa tit bitre Erfaringer.
Selv den nyeste Tid, vor egen, har set Eksempler paa,
at ikke blot unge ubetænksomme Mennesker, men Mænd
i fremskreden Alder med den fineste Uddannelse og i
højtbetroede Stillinger er bukket under for Guldets Fri
stelser, ja endda i den Grad, at de har sat Hjem og Ære
over Styr i deres Begær efter Penge og de Lystigheder,
der kan købes for klingende Mønt.
Vi har faaet Guldmøntfod og det i mer end én Be
tydning.
I Carsten Hauchs alvorlige Digt »Søstrene paa Kinnekullen« fristes Ulrikka af Guldbegær, lokkes bort fra
sit Hjem, sin Bejler og den lyse Jord, hun gaar ind i
Bjergkongens Hule for at spinde Guld til Betryggelse af
Fremtiden. Den blev ogsaa betrygget paa sin Maade, for
Bjerget beholdt hende.
Derinde synger hun:
I Afgrunden lyser ej Sol
min Fæstemand vandrer
men ej tør jeg hvile, jeg
jeg Hørren maa sno, jeg

eller Stjerne,
forladt i det fjerne,
Hjulet maa træde,
maa Guldtraaden væde.

Ja, det Spind stjal hele Ulrikkas Ungdomsglæde og
Livslykke, det var Prisen, hun maatte betale, og den var
for høj.

Skal vi da pure forsage Guld? Ingenlunde.
Men vi maa, saavidt det staar til os, sørge for, at vi
i vor Handel og Vandel med eget saavel som med andres
Gods har baade Hjerne og Hjerte i god naturlig Funktion,
saa at ingen nok saa stor Gevinst lokker os udenfor, hvad
der er fuldtud hæderlig, redelig og sund Økonomi.
Og den, der kommer for dybt ind i Fantasier om,
hvor herligt det vilde være, maaske ved et »Kup«, om
ikke just at blive rig, saa dog nogenlunde velhavende,
gør vel i i Tide at mindes det gamle, dybe Ord, der netop
synes at have Ærinde til vor Tid:
Hvad gavnede det et Menneske, om det vandt den gan
ske Verden, men tog Skade paa sin Sjæl?
Guldet er en herlig og uundværlig Tjener, men kan
ogsaa optræde som den frygteligste Tyran, der kan føre
Mennesker ind i den hæsligste Trældom, hvor det tager
Overmagten.
Men der er heldigvis andre Storværdier her i Verden
end Guldets. Og vi nævner som det næste i Rækken selve

Jorden.
»Jorden er en Klode, der svæver frit i Verdensrum
met,« sagde Læreren i Børneskolen. Saa skulde vi altsaa alle sammen være Stjernebeboere, og det er der jo
noget om.
Det er nu ikke Jordens Stilling i Verdensrummet,
ej heller dens rige Skatte af Naturrigdomme som Kul og
Mineralier, her skal dvæles ved.
Det ligger nærmere for os at tænke paa de store Vær
dier, som den dygtige og flittige Landmand Aar efter
Aar henter frem af Jordens Skød.
Den gode Høst, der lige er bjerget, giver Brød til
mange Munde, og den giver hele Nationen en mere be
tryggende økonomisk Stilling. For fremmede er det en
Gaade, at Landbrugsprodukterne fra vort lille af Natu
rens Haand ikke særlig begunstigede Landomraade kan
holde den Hædersplads, som de faktisk har paa Verdens
markedet. Men hvem, der kan huske Landbrugets uhyre
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Vanskeligheder i Slutningen af forrige Aarhundrede, vil
vide, at det ikke er et Eventyr, den danske Bonde har
sovet sig til, ej heller er Resultatet naaet ved Statsmag
tens Forsorg. Nej, Firsernes og Halvfemsernes Land
mænd vovede deres Pels og tog Tørnen ved at sætte Skul
der til Skulder i enigt Samvirke, og saadan rejstes den
Andelsbevægelse, som nu har bestaaet sin Prøve her
hjemme og vakt Beundring ude i den store Verden.
Udbyttet af den danske Jord er under dette Samvirke
øget betydeligt. Jordværdien er steget. Men det samme er
Tilfældet med Prioriteterne. Fortiden har skrevet en
Krigs- og Kriseregning til Nutiden, paa den maa der
præsteres Afdrag, og derved er offentlige Afgifter naaet
højt op. Landbruget maa bære en stor Del af Gælds
byrden, hvorfor der de fleste Steder vil være Brug for
god Økonomi, hvis ikke vor selvejende Bondestand skal
vige Pladsen for Prioritetsbestyrere.
Desuagtet længes den unge Landmand mod den Dag,
da han kan blive Ejer af et større eller mindre Stykke
Jord, hvorpaa han kan erhverve dagligt Brød til sig og
sine.
Og kender han sin Tid vel, vil han gennem de tidlige
Ungdomsaar søge den nødvendige Dygtiggørelse og Ind
øvelse i god Økonomi. Thi det danske Landbrug gaar ikke
af sig selv, det er ved at blive noget i Retning af baade
Kunst og Videnskab.
Vort Folks Fremtid afhænger i meget væsentlig Grad
af, om den unge Landmand er rigtig orienteret. Enhver,
der virkelig vil være Selvejer i vor Tid, kommer ikke
sovende til det.
Den bedste Del af vor Landboungdom er knyttet ved
stærke Baand til den dyre, danske Jord.
Vi har mærket det bl. a. paa Kraften og Varmen i
dens Sang:
Vort Hjem, du danske Jord,
der haabsom grøn af Havet gror;
gavmilde Muld
med Mindeguld,
der klinger under Ploven!
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Din Himmel hæver højt sit Tag
i bløde Drag
langs Fjorden blaaner Skoven. —
Vi værger dig i Armods Kaar;
vi sværger dig, ihvor vi gaar,
at trænges, hvis du trues,
til Værn omkring din Vaar.

L. C. Nielsen.
Mens det var Amerikas Opdagelse, der rigtig satte
Guldet i Sving, var det nogle franske Samfundsreforma
torer, Fysiokraterne, der umiddelbart forud for den store
Revolution 1789 gjorde opmærksom paa Jordens store
Brugsværdi, som de noterede til en Kurs, der fik selve
det røde Guld til at blegne!
Fysiokraterne hævdede, at Vejen til Forøgelse af Na
tionens Velstand var at øge Jordens Ydeevne. Hermed
var Jordens Grundværdi opdaget, og der kom en Tid,
da Rigmænd kappedes om at anbringe Kapital i Jord.
Ja, Guldet og Jorden repræsenterer Værdier, der for
slaar noget.
Det er dem, der omtales og diskuteres i Samfunds
livet, og mange Mennesker har svært ved at faa Øje paa
noget andet af tilnærmelsesvis lignende Værdi.
Der er dog andet.
Den 9. Marts 1776 udkom i London en Bog, der hed
der »Nationernes Velstand«, skrevet af Socialøkonomen
Adam Smith, f. 5. Juni 1723 i Skotland.
Hans Tanker har dannet Rammen for hele den mo
derne videnskabelige Nationaløkonomi, og derfor kaldes
han den moderne Nationaløkonomis Fader.
Vi skal ikke gaa nærmere ind paa hans Tanker, det
vilde føre for vidt. Men én Side af dem maa vi fremhæve.
Adam Smith hævder med stor Styrke, at det ikke er
Guldet eller Jorden, men det er

Arbejdet,
der er Kilden til Nationernes Velstand.
»Mens der over den gamle Tids lavsbundne Værkflid
har været et Præg af Stilstandens Ro, bliver »Nationer
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nes Velstand« ligesom et Løsen for en ny Tids Tanke,
ikke blot om Arbejdets Frihed, men om Arbejdet som en
higende Kappestrid præget af skotsk Energi og sports
mæssig Fremdrift. . . . Enhver sin egen Lykkes Smed:
Prisen vinder den overlegne og udholdende i Produktio
nens Væddeløb. Arbejdsmarken er en Væddeløbsbane.«
)
*
Det er Adam Smiths Fortjeneste at have slaaet uigen
drivelig fast, at alt redeligt Arbejde er af bærende Art.
Eller som det hedder i en dansk Sang:
Arbejdet er en Ære,
ej Trælles usle Lod,
men fri Mands Kald.

Der er en næsten ufattelig Rigdom i at have et Ar
bejde, som man rigtig har Lyst til og Indsigt i. De ar
bejdsløses Stilling er ikke misundelsesværdig.
Men det gælder om især for unge Mennesker at
komme i det rigtige Forhold til Arbejdet; thi kun da
aabner det sine mange herlige Muligheder.
Lykkelige Mennesker, der gennem Barndommen le
gede sig ind i Arbejdet paa den naturligste Maade af
Verden!
Andre kom af en eller anden Grund i et saa skævt
Forhold til Arbejdet, at de møder Dagens Gerning med
samme Venlighed, som man modtager en Skatteopkræ
ver.
Det er os en stor Glæde at høre fra Elever, at de har
et Arbejde, der rigtig optager dem.
Saa tænker vi paa et Sløjdværksted, fyldt med flit
tige og opfindsomme Drenge, der gik til Arbejdet som
til en Fest. Og saa ønsker vi saa meget, at den Arbejds
glæde, vi der saa, dog ikke maa være forbigaaende; men
at den maa følge Ungdommen og Manddommen med.
Der skrives undertiden i Aviserne noget om, at Nu
tidens Ungdom ikke med Hensyn til Arbejdsydelse staar
Maal med Fortidens.
*) Jac. E. Lange: Socialøkonomi.
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Lad os haabe, det er noget Vrøvl. Thi er Nutidens
Ungdom af en ringere Kvalitet end Fortidens, ser det
sandelig mørkt ud for vort Samfund. Gaar den opvok
sende Slægt Krebsgang, degenererer, som det hedder,
da er det et saa stort Tab, at det i hvert Fald langt
overgaar Efterkrigstidens økonomiske Misérer her i Lan
det.
I en Sang af Bjørnson, som alle kender, nævnes
den digtende Trang
gennem Arbejdets Gang.

Det er netop et rammende Udtryk, thi alle Arbejdere,
som der er noget ved, ejer mer eller mindre af denne
digtende Trang, den skabende Evne, og det er denne
personlige Indsats, der maa til for at sætte Kronen paa
Værket.
Jo mere Opfindsomhed, Energi og Dygtighed, der
lægges i Arbejdet, jo værdifuldere er det.
Mennesker, der rigtig gribes af denne Trang, vil al
drig fristes til Lediggang eller til Sløseri med Arbejdet;
thi mægtige Kræfter rører sig hos dem. Ja, den digtende
Trang kan blive saa stærk, at de maa vove stort økono
misk, maaske endog Livet paa den.
For nærmere at klare dette, nævner vi nogle Eks
empler.
Nutidens Landmænd drømmer bl. a. om ny og større
Svinelader og tuberkulosefri Besætninger, og mange vo
ver meget for at virkeliggøre Drømmen. Det er risika
belt; men den, der intet vover, intet vinder.
Der er Kunstnere, der gerne sulter det meste af Livet
— om saa skal være, — bare for at kunne frembringe
et eneste Kunstværk, der udløser deres Drømme og dig
tende Trang.
Det er nok ret betænkt den digtende Trang gennem
Arbejdets Gang, der skaber Stormanden.
Danmarkshistorien er ikke fattig paa Navne, der be
kræfter dette.
I Ferien havde vi Lejlighed til at besøge Finsens Lys-
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institut — hvor har denne Mand dog drømt og digtet
stort, og Drømmen blev til Daad til Lindring og Hel
bredelse for lidende Mennesker.
Der er Mennesker, som kender en dyb og dejlig Drøm,
der meldte sig med Længselen efter at faa eget Hjem
med fuldt Ansvar for egen Bedrift og — for sin bedste
Ven.
Som den Drøm da, naar den rigtig er sund og stærk,
kan skabe Daad. Der klattes ikke med Tid eller Penge
længere. Nye Muligheder vaagner, Kræfterne samles og
sættes ind paa Opgaven: at rejse og betrygge »Mit og
Marens Hjem«, som det hedder i Sangen.
Det er i saadanne Hjem, Fremtiden gror for Folk og
Land.
Derfor holder Samfundet ogsaa lidt Øje med de Hjem,
der stiftes. Brudgommen maa, inden Vielsen kan finde
Sted, møde med Attest for, at han i de sidste 5 Aar har
klaret sig uden offentlig Hjælp. Samfundet vil herigen
nem — rigtignok paa et noget spinkelt Grundlag — sikre
sig, at det nye Hjem bliver en Vinding og ikke en Byrde
for Samfundet; at de ny »Skud«, her muligt plantes, maa
være af den Art, at de kan klare sig ogsaa i haardt Vejr
uden at have et offentligt Hegn lige inde paa Livet.
Der gaar nogle danske Ungersvende ovre i Canada,
der er ogsaa en Egaa Dreng. Mens han var her, drømte
han allerede om at prøve sine Kræfter i fremmed Land
— det var dog bedre, mente han, end »at gaa til Kon
trol« herhjemme. Nu har han været derovre i flere Aar
og klaret sig godt. Del vil sige, let var det jo ikke. En
Gang skrev han hjem, at nu havde han da prøvet at
være sulten uden at have den bedste Udsigt til at faa
Mad. En anden Gang meldtes saadan i Forbigaaende, at
han en Maaneds Tid havde haft Skarlagensfeber. En Dag
maatte han holde Sengen, men ellers havde han passet
sit Arbejde, og det tilmed i en hvinende Frost.
Saadanne stilfærdige og tilforladelige Breve siger et
og andet om, hvad der maa voves, naar Udlængslen er
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over de unge, og den digtende Trang gennem Arbejdets
Gang rører paa sig.
Vil nogen herhjemme beklage denne Ungersvend, der
er fra et godt og lykkeligt Hjem, vil han sikkert frabede
sig denne Beklagelse og sige med Henrik Ibsen:
Sejler jeg end min Skude paa Grund,
saa var det dog herligt at fare.

Sagen er den, at det er en Lykke for Mennesker i
Livets Skole at faa alle gode Evner og Kræfter prøvede
og opøvede, uanede Muligheder kaldet frem. Ofte viser
det sig i denne Skole, at Mennesker kan klare større
Opgaver, ogsaa døje mere af Savn og Lidelser, end de
selv vidste af; thi Livets Skole er den strengeste af alle,
ofte stiller den Opgaver, der grænser til det umulige.
Det var vel det, Bjørnson tænkte paa, da han sang:
Vær glad, naar Faren vejer
hver Evne, som du ejer:
Jo større Sag,
des tyngre Tag,
men desto større Sejer!

En Ungdom, der ret forstaar dette, har Nutiden Brug
for.

Vi har skrevet om noget af det værdifuldeste i vort
Samfundsliv: Guld, Jord og Arbejde. Men sidst maa vi
nævne det, der for os Mennesker er det værdifuldeste af
alt:
LIVETS GRUNDVÆRDI.
Hvad vi herved tænker paa, er saa sandt og kønt ud
trykt i Johannes Jørgensens Fortælling: »Traaden oven
fra«, som alle vore Elever vist har læst.
Ved Hjælp af Traaden ovenfra og kun ved den kan
Mennesker bestaa de sværeste Prøver i Livets Skole, og
kun de, der bestaar her, er virkelig bestaaet.
Ved Hjælp af Traaden ovenfra og kun ved den kan
vort Liv blive lykkeligt trods alt. Uden denne Traad vil
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det, selv om vi blev Indehavere af Alverdens Herligheder
af Guld og Jord og blev de dygtigste Arbejdere, dog blive
ulykkeligt. Saa meget afhænger af vort Forhold til Traaden ovenfra.
Naar Egaa-Bogen naar frem til vore Elever og gode
Venner, staar Julen for Døren. Derfor sender vi hermed
vor Julehilsen ledsaget af det inderlige Ønske, at den
usynlige Forbindelse mellem Himmel og Jord, Traaden
ovenfra, rigtig maa mærkes og styrkes i vore Hjem og
hos vore kære, hvor de end færdes, ogsaa dem i fremmed
Land.
Om vi skal holde Jul ude eller hjemme, under lyse
eller mindre lyse Forhold, lad os sende hverandre en ven
lig Tanke.
Og lad os nu og da nynne paa det Vers, der før har
samlet os:
Intet saa stort, han det jo kan,
intet saa godt, han det jo vil;
det overgaar al vor Forstand,
at der en saadan Gud er til;
er dog ej mer, end i Børnesko
alle de smaa kan prægtig tro,
er netop nok til Sjælero.

Grundtvig.
Ejnar Pedersen,

Fra Indvielsesfesten den 25. August 1929

Den lille Bæk.
Tale ved Indvielsen af Egaa Efterskoles Nybygninger,
25. August 1929.

Ja, det er godt og kønt med de nye Bygninger, og nu
vil vi tale om Karakteren af det Arbejde, der skal gøres
i dem, om den Maade, hvorpaa vi gerne vil have det gjort.
Digteren Paludan Müller taler i Adam Homo om den
lille Bæk, han følger fra Kilden til Havet, og den bliver
hans Billede paa det Menneskeliv, der har et Maal, som
det skal og vil naa. Hør engang hans Vers:
„Har du den lille Bæk fulgt fra dens Kilde
og set den ind og ud at bugte sig
med tusind Hindringer i evig Krig,
imens den Vej sig fremad bane vilde,
snart flød den sagte, snart stod halvt den stille,
snart brød den frem ustandselig,
indtil dens Maal, det store Hav var funden,
saadan har og en Sjæl sig Frihed vunden.“
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Hjemme i min Barndoms Egn gaar der en lille Bæk,
den snor sig frem først i en lille Eng, saa igennem en
skovbevokset Kløft og tilsidst mod Aarhus Aa ude gen
nem Engen mellem Stautrup og Viby. Ved dens Kant
kan man staa og lytte og følge dens Gang med Fryd i
sil Sind over Buske og Blomster, der spirer og vokser
ved dens Sider, mens den muntert og sprudlende farer
af Sted eller staar sagte stille.
Hvad fortæller nu saadan en lille Bæk eller dens
Søster deri store Aa den, der lytter til dens Tale og sy
nes, den har noget at sige?
Den baner sig Vej gennem Hindringer, store og smaa,
af og til vil Jord og Sten eller Grene standse den, under
tiden synes det at lykkes for en Dæmning at standse
den, men nej, den bryder sin Vej og faar større Fart og
Hindringen blev til en Betingelse.
Men over Bækkens Løb gennem Forhindringerne er
der noget fornøjeligt og muntert, den leger med sig selv
og med Grenene ved dens Bred, det er saa morsomt med
det glitrende Solskin, der leger Tagfat med Skyggerne,
uvilkaarlig bliver man i godt Humør.
Og saa er det allerfornøjeligste, at det grønnes ved
Bækkens Sider, Blomster, gule og røde, titter frem i
Græsset og siger, her er vi, aldrig bliver der tørt og vis
sent, hvor Bækken har sin Gang. Og det man ser ved
Bækken i det smaa af Liv og Virksomhed, det bliver til
mere, hvor Bækken bliver Aa, der kan Vandhjulet snurre
ved Bredden, og en Mølle med al dens fornøjelige Travl
hed leve sit Liv.
Men Bækken bliver ved at vandre, den skal naa Maalet, og den ejer den Udholdenhed, der skal til for at naa
det, man vil, i denne Hindringernes Verden.
Altsaa Bækken overvinder Hindringer, dens Liv er
saa muntert og levende, det grønnes og blomstrer ved
dens Bred, og ved at holde ud og blive ved, naar den
frem.
Og derved bliver den Billede paa, hvad saadan et
Skolearbejde som dette her i Egaa, skal hjælpe Ele-

17

verne til, og hvad der skal ledsage og præge det daglige
Liv og dets Virksomhed her, Vinter og Sommer.
Skal Egaa Efterskole blive til Gavn for Eleverne, skal
den hjælpe det frem i dem, der overvinder de Vanskelig
heder og Hindringer, Livet møder med, ikke én men
mange Gange.
Baade hvad det ydre og indre Liv angaar, og det in
dre Liv skal jo give den ydre Kraft, er Tiden fuld af
Hindringer, og der er intet Tegn til, at det vil blive an
derledes. Ungdommen, der vokser frem, duer intet til,
hvis den ikke har Sind og Mod til at overvinde det, der
lægger sig paa tværs paa dens Vej, den skal ligne Bæk
ken, der vel af Hindringerne blev tvungen til at flyde
langsomt, men kun for at tage Tilløb og atter bryde
frem ustandseligt.
En saadan klog og modig Ungdom, der snart er i
Fart, snart stille overvejer for at tage fat paany, er det,
vort Folk har behov, at Danmark kan leve.
Men Hindringerne blev overvundne, fordi Bækken
vilde naa Maalet, og ethvert Skolearbejde har et Maal,
der atter peger ud mod større Maal, saa det ender med
at blive et godt og kønt Maal for vort Liv.
Men undervejs bliver der Liv og Virksomhed, det dag
lige Skolearbejde maa være præget af Liv og Virksom
hed som Vandmøllens Travlhed ved Aaen. Skal Efter
skolen være en levende Skole, maa den evne at kalde
Liv og Virksomhed frem i Dagens Løb, baade det, der
ligner Vandhjulets Snurren, og det, der minder om Græs
og Blomster ved Bækkens Rand.
Og det sidste fortæller os om, hvor nødvendig Smilet
og Munterheden er ved Arbejdet, der kan slet ikke over
for en Efterskoles Elever skabes Liv og Virksomhed gen
nem Arbejdet, hvor ikke det gives med munter Kraft.
Det var saa godt, at Peter Rørdam kunde skrive til
Grundtvig, at han ikke noksom kunde takke for den
Munterhed og Kraft, hvormed han kunde gøre sin Ger
ning.
Ja, som Bækken løber munter og glad, i Sol og
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Skygge, i Engens Grønt, mellem Kløftens Løv og Grene,
bliver den os et Billede paa den gode Arbejdsdag med alt
det forskellige, den rummer, men med Liv og Munter
hed over sig til fælles Gavn og Glæde.
Og paa denne Maade bliver Skolens Arbejdsdag For
billede og Hjælp for selve det Liv, Skolen arbejder for,
og som Eleverne kommer fra og igen gaar ind i.
Tilsidst er der Udholdenheden, dette solide og gode:
Bliv ved — hold ud, og som Virkeligheden siger os ene
kan føre til Maalet, naar da det Maal, vi sætter os, er et
Maal, der duer noget, og som bliver et Maal for hele vort
Liv.
Bækken naar sit Maal, det store Hav, og vi kan med
Guds Hjælp naa vort Livs Maal, naar vort Arbejde, og
saa Skolens Del deraf, gøres med den Udholdenhed, der
paa én Gang kræver og giver, kræver Kraft og giver
Lykke og Ansvar, saa de store og smaa Maal naas.
Asger Højmark.

Dybbøl-Duborg-Ungdom.
Det følgende er ikke en Rejsebeskrivelse i Detailler
-— kun et Forsøg paa at gengive enkelte Indtryk, Op
levelser og Betragtninger fra min Cykletur i Sommer i
det sydlige Danmark og nordlige Tyskland.
Mandag den 26. August tidlig om Eftermiddagen
stod jeg paa Dybbøl Banke ved Foden af Dybbøl Mølle.
En Plade, fæstnet paa Siden af den gamle Mølle, har
fanget min Opmærksomhed; jeg læser de korte, talende
Ord, som nu findes nedskrevet bag i mit Rejsepas:
„Tvende Gange skudt i Grus
atter rejst som Møllehus.
Vogter for et Mindebo —
selv en Bavta, dansk og tro.
Spejd saa langt dit Øje naar:
Grav ved Grav i Marken staar.
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Danske Mænd gav Livet hen;
Troskab holder Skansen end.
Taaredugget Ærekrans
slaar om Dybbøls Navn sin Glans.
Slægter dø, men Sproget binder.

Fremtid gror af dybe Minder.«

Disse Linier giver i al Korthed Udtryk for den Følelse
af Danskhed, der kan gribe én, naar man staar paa Dyb
bøl og spejder ud over den gamle berømte Slagmark med
de mange, mange Grave. Jeg tænker ikke paa Tyskernes
pralende Mindesmærke over deres døde -— langt stær
kere og dybere Indtryk bevarer man ved Synet af de
fattige danske Grave spredt ud over Markerne med en
enkelt Sten over en enkelt død.
»Fremtid gror af dybe Minder« — Ja, det er jo netop
Kærnen i al Udvikling: Fremtiden, ikke som et isoleret
Selv, men fremvokset i Kraft af dybe Fortidsminder.
Hvor er vi ikke netop rige ved det at eje Minder fra en
svunden Tid! Og hvor maa de Mennesker dog være fat
tige, som ingen Minder har at genopfriske, i værste Fald
maaske kun mørke Minder. — Eet lyst og lykkeligt
Minde ejer dog de fleste af os: Mindet om vort skønne
Barndomshjem; men ogsaa her er der Mennesker, der
maa ryste opgivende paa Hovedet: »Nej, nej vi har intet
lyst Minde fra denne Tid« — Ulykkelige Mennesker, der
ikke er i Besidelse af den indirekte Kraft og Styrke, af
det Værn mod Livets Farer, som et godt Barndomshjem
giver. —
Men tilbage til Dybbøl: Jeg sidder i det lange Græs
paa en af Voldene, der omgiver Skanse V og VI, ogsaa
kaldet Kongeskansen eller Genforeningsskansen, hvor
der for 9 Aar siden blev festet, da Sønderjylland blev
dansk igen. Det er én af disse herlige Høstdage, hvor
alt i Naturen er besluttet paa at gøre Livet saa rigt og
lykkeligt for os som muligt: rundt omkring frugtbare
Kornmarker med flittige Høstfolk og Klang af travle
Høstmaskiner, i selve Skansen fredeligt græssende Køer,
bag mig Dybbøl Mølle og over mig Fuglesang og blaa
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Himmel. — Da griber Stemningen — Følelsen af at være
i Kontakt med Naturen — paany mit Sind. I Tankerne
oplever jeg Slaget paa Dybbøl d. 18. April 1864, følger
videre Sønderjydernes lange og trofaste Modstand mod
Prøjserkulturen, indtil Troen paa deres nationale Ret
sker Fyldest ved Genforeningen med Danmark 1920.
Uvilkaarligt søger jeg frem paa Bunden af min Rejse
kuffert en lille, aflang Bog; den er rød; Egaa-Drenge og
Piger kender den: Det er »Syng dig glad« — Og snart
høres en ensom Stemme ud over den fredelige Skanse:
»Det lyder som et Eventyr —
et Sagn fra gamle Dage:
en røvet Datter dybt begrædt
er kommen frelst tilbage.«

Det skete ved Genforeningen; nu gælder det om at
bevare vort gamle Land, at det ikke atter skal komme
i Fjendevold; men hertil kræves stærkere Magters Bi
stand :
»Kongernes Konge! ene du kan
skærme vort elskede Fædreneland;
Herre, du ene
kan Sejren os forlene,
Værn om vort herlige og ældgamle Dan!«

Den Dag drog jeg fra Dybbøl med et Minde rigere.
Paa en Skraaning midt i Flensborg, med Udsigt over
den smukke Flensborg Fjord og By, ligger en stor, rød
Bygning. Naar man gaar forbi, kan man ofte derindefra
høre danske Sange og Salmer sunget af klare Barne
stemmer. Det er den danske Skole, Duborg-Skolen. Nav
net stammer fra en gammel Borg, opført af Dronning
Margrethe ca. 1411 paa Mariebjerg Nord for Flensborg.
Kong Christian d. V er født her i Aaret 1646. — Nu er
Resterne af den stærke Borg forsvunden; men den gamle
Borg »gaar igen« i en ny Skikkelse; den gamle Fæstnings
Vaaben havde været Sværdet, Spydet og Skjoldet; den
ny fører andre Vaaben: aandelige Vaaben i Kampen for
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Danskhedens Sag Syd for vor Grænse. —■ Jeg træffer
Rektor Hansen paa Kontoret; han fortæller mig, at Sko
len for Tiden har mellem 300—400 Børn, og at Skolen i
Sommerens Løb har været besøgt af ca. 3—4000 Men
nesker; den er ogsaa værd at se. Rektor Hansen giver
mig Tilladelse til frit at færdes overalt: Lange Korrido
rer — store, lyse Klasseværelser, hvor intet Materiel sav
nes, hverken til Brug i Geografi, Fysik eller Naturhisto
rieundervisningen — en prægtig Gymnastiksal — Sløjd
værksted —' Skolekøkken — Badeværelser o. m. m. —
alt i alt tilstrækkelig til at gøre en stakkels Landsby
lærer misundelig, naar han tænker paa sine egne hjem
lige Forhold. Misundelsen bør dog ikke have Sæde i
Tankerne ret længe; thi for en dansk Skole i et frem
med Land kan selv det bedste ikke være for godt, og vi
maa ikke glemme, at Duborg-Skolen ligger i en tysk
sindet By. — Det Øjeblik, da Duborg-Skolen ikke mere
staar over eller i det mindste paa lige Fod med de tyske
Skoler, da er dens Dage talte.
I Forbindelse med vor Omtale af Duborg-Skolen lig
ger det nær at nævne en anden dansk Forpost mod Syd:
Kobbermølle-Skolen, Syd for Grænsen ved Krusaa, saa
meget mere, som jeg to Gange har besøgt denne Skole og
nu sidste Gang i Sommer blev særdeles gæstfrit mod
taget af Lærer Rattenborg og Hustru; de gav mig baade
Mad, Husly og gode Vejledninger med Hensyn til min
forestaaende Cykletur ned gennem Holsten. KobbermølleSkolen har sit Navn efter en Kobberfabrik, der ligger tæt
derved. Fabrikken danner en hel lille Arbejderby for sig.
— Skolen har vanskelige Kaar at arbejde under, idet
mange danske Forældre, der arbejder paa Kobbermøllen,
ikke tør sende deres Børn i den danske Skole, da det er
forbundet med Fare for at miste deres Stilling ved Fa
brikken. Skolen har saaledes kun 15 danske Elever; men
dermed være altsaa ikke sagt, at de er de eneste danske
Børn i Omegnen. Man vil forstaa, at Forholdene her tit
er spændte: vover man ét, er det ofte paa Bekostning af
et andet. Vi skylder de Mænd og Kvinder Tak, der vil
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ofre deres Liv og Arbejde for Danskhedens Sag; det Ar
bejde er aldrig let i Egne, hvor to Nationer mødes. —
Kobbermølle-Skolen holdes oppe ved frivillige Bidrag fra
interesserede Mænd og Kvinder i Aarhus og Randers
Amter.
Det foregaaende er skrevet ud fra et dansk-nationalt
Synspunkt i Glæde over alt, hvad der fremmer Danmarks
Vel og alt, hvad der er ægte dansk. — Det følgende kan
nærmest siges at være skrevet under en international
Horisont i Forvisningen om, at den rette Forstaaelse af
de nationale og internationale Spørgsmaal er Vejen til
Fred, medens Forherligelse af det ene paa Bekostning af
det andel fører til Fanatisme og er skadelig for Fredens
Arbejde.
Vi var herhjemme tilbøjelige til før Krigen at se paa
Tyskerne som nogle Tyranner, der kun søgte at skade
deres nordlige Nabofolk saa meget som muligt, og næg
tes skal det heller ikke, at de danske Sønderjyder tit
maatte føle Tyskernes Overmod og Hensynsløshed; —
men den Tid er forbi, og vi maa glemme, hvad der er
sket; vi maa rive Hadet ud af vore Hjerter, for Menne
sker med Had i Hjertet til andre Nationer er den værste
Hindring for Fredens Fremgang.
Jeg fik paa min Cykletur et Indblik i tysk Ungdoms
arbejde og lærte herigennem en Ungdom at kende, som
vi Nord for Grænsen i Sandhed kunde være bekendt at
veksle Haandslag med, og jeg vilde ønske, at det maa
ske i langt større Udstrækning end Tilfældet er. Den
nuværende tyske Ungdom er ikke vugget i Søvn til Melo
dien af »Deutschland, Deutschland über alles«; det er
ikke den Aand, der er herskende; nej, tysk Ungdom er
opvokset i Krigens Fodspor og har lært dens Grusomhed
og Ulykke at kende; det har sat sit Præg paa den: Had til
al Krig og en Længsel efter Fred. — Har Verdenskrigen
ikke skabt andet godt, den har dog skabt en ny, op
voksende tysk Ungdom, der hæver Forsonlighedens Fane
højt.
Beviset herpaa har vi i Dannelsen af »International
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Ungdoms Liga« med tyske unge i Spidsen. Maalet for
»International Ungdoms Liga« er at samle unge i alle
Lande i Arbejdet for fælles Opgaver; den lægger kun
ringe Vægt paa ydre Former for Organisation, mere paa
indre Samhørighed. Foreningen vil støtte alle Bestræ
belser, der gaar ud paa at modarbejde politiske og økono
miske Misbrug af Menneskers Liv — vil, at den samme
Moral, Næstekærlighedens Princip, bør gælde i private
som i offentlige Forhold (det er ogsaa nok værd at ar
bejde for, thi som det er nu, har de Herrer Politikere ét
Syn, naar de sidder højt paa Taburetterne i Rigsdagen
— en anden, naar de hygger sig lunt hjemme hos Kone
og Børn). Foreningen vil videre støtte Bestræbelser for
at omforme vor Børneskole og Ungdomsskole i Fredens
og Frihedens Aand —: vil støtte Arbejdet for Freden mel
lem Landene og tager Afstand fra enhver Voldshandling.
En Ungdomsbevægelse med disse Maal bygger paa et
Grundlag, der nok skal holde i selv den værste Storm
og Modstand, og kunde vi naa til, at alle unge Verden
over samledes om Maal som disse, da vilde Krigen høre
op af sig selv.
Endelig maa nævnes: »International Ungdoms Liga«
vil støtte alle Bestræbelser, der gaar ud paa at gøre Livet
sundere at leve — gladere at leve — sandere at leve. -—
Men hvordan opnaas det? Ogsaa her har tysk Ungdom
vist os Vejen: Efter Krigen er tyske unge blevet grebet
af en underlig, stærk Trang efter at komme ind i Natu
ren; naar Foraaret og Feriernes Tid melder sig, tager den
unge Tysker sin Randsel paa Nakken og Staven i Haand,
begiver sig derpaa til Fods — helst ene, men ogsaa i Flok
— under Sang ud for at finde Naturen — vandrer Dag
efter Dag — tit gennem øde Egne — lever sig ind i Na
turen — bliver eet med den — finder ligesom Fred i det
urolige Sind — ingen Tvivl er der om, at det er Vejen
til Sundhed og Glæde.
Samtidig med, at vi har omtalt Tyskernes Vandrelyst, maa vi ikke undlade at nævne Frugten af denne:
Oprettelsen af »Deutsche Jugendherbergen« (Tyske Ung
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domsherberger) - I Tusindvis er de spredt over hele Tysk
land, ikke længere borte fra hverandre end man paa een
Dag til Fods kan naa fra det ene Herberg til det andet.
Gennem personlig Oplevelse har jeg lært nogle af
disse Ungdomsherberger at kende. — Efter at være ble
vet Medlem af »Deutsche Jugendherbergen« i Flensborg
overnattede jeg i Herbergerne i Kiel, Lübeck og Altona.
Jeg vil alle Dage bevare Indtrykket af disse Ungdoms
herberger i taknemmelig Erindring. Enhver vil kunne
forstaa, hvad de maa betyde i Ungdomsarbejdet, naar
man tænker paa, at Herbergerne aabner deres Arme
gæstfri for alle unge, der efter Dagens ofte møjsomme
lige Vandring trænger til Hvile.
I ethvert Ungdomsherberg findes et Vaskerum og en
Spisesal, hvor man uden at genere sig trækker sit Rug
brød op af Randselen og frit kan skære den ene »Klem
me« af efter den anden. Mælk kan faas hos Herbergets
Forstander, og hvis man selv har tilstrækkelige Koge
grejer med, kan man lave varm Mad, idet der altid fin
des et Gasapparat til fri Benyttelse. Kl. 10 skal alt være
i Ro paa Herberget, og Søvnen lader som Regel ikke
vente længe paa sig, naar man først er kommen i Sove
posen og godt indsvøbt i de to Tæpper, der er udleve
ret os.
En Nats Ophold paa et tysk Ungdomsherberg koster
kun 50 Pfennig; det er jo saa uhørt billigt, at alle paa
denne Maade kan faa Raad dertil. — Med Hensyn til
denne Side af Ungdomsarbejdet staar vi herhjemme langt
tilbage for vor sydlige Nabo, af hvem vi har en Del at
lære; og desværre maa jeg indrømme, at det er min
faste Overbevisning, at den tyske Ungdom i Øjeblikket
er mere vaagen over for Tidens Spørgsmaal, end den
danske er det. Tænk blot paa mange (jeg siger ikke
alle), men mange af vore Ungdomsforeninger Landet
over; hvad er det vel andet end selskabelige Foreninger
med selskabelige Formaal, og det værste er, at de hygger
sig under løgnagtige og falske Navne; de giver det saaledes ofte Indtryk af, at de beskæftiger sig med politiske
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Spørgsmaal; — imidlertid er de alt andet — blot ikke
politisk interesserede; — til Nød har Foreningens Med
lemmer af deres politiske Førere lært enkelte Slagord
og Sætninger — kun tomme Fraser, — men som bliver
udslynget ved hver given Lejlighed; — det skulde jo nø
digt se ud, som om de ikke havde Forstand paa Politik.
■—■ Derfor kan jeg roligt sige: Tag dig i Agt for alt, hvad
der »lugter« af Foreninger (især Foreninger med poli
tiske Navne); der er intet, der hæmmer og lammer alt
virkeligt Liv mere, end naar det skal flettes ind i ydre
Organisation og tomme Former uden Kerne; vi unge
kan tidligt nok blive bundet af Formernes Magt. Læg
Mærke til, hvad allerede er nævnt om »International
Ungdoms-Liga«: Den lægger kun ringe Vægt paa ydre
Former for Organisation, mere paa indre Samhørighed.
Det er jo netop det, vi skal se at naa til: Indre Samhørig
hed — saa blæse med Formerne og Paragrafferne!
Naar jeg saaledes advarer mod alt, hvad der vil
binde og hæmme Ungdommen i dens frie Vækst, da maa
jeg samtidig vise, hvad der for mig staar som det betydningsfuldeste for enhver ung at hige henimod: Sin
dets Opladthed over for Naturens Rigdom — lære den
at kende som den store, uforanderlige Natur, der er upaavirket af Døgnets Vrøvl — vi vil herigennem føres til et
Syn paa Livet, der gør, at vi kan leve det sundere, gla
dere og sandere.
Derfor: Vær med til at støtte, naar Lejlighed bydes,
det Arbejde, der gaar ud paa at oprette danske Ung
domsherberger (vi har allerede 40) i Lighed med de
tyske, saa dansk Ungdom derigennem lige som paaskyn
des til at søge Samkvem med Naturen, saa der i hver
ung Dansker maa fremvokse en uimodstaaelig Trang
efter at komme i Kontakt med Naturen og dens Uberørt
hed og lære af den at leve Livet paa en sund, glad og
sand Maade!------- Lykkes det, da er dansk Ungdom ikke
det, den er i Dag.
Svend Fredslund Andersen,
Skelund Skole.
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I Holland.
Jeg skal her fortælle jer lidt om et Ophold, jeg havde i Hol
land i Sommeren 1928.
Gennem »Landøkonomisk Rejsebureau« i København havde
jeg faaet Plads paa en Gaard i Byen Minnutsga i Provinsen
Friesland. Den 13. Maj rejste jeg hjemmefra, og efter korte Op
hold i Hamborg og Leuwarden naaede jeg i Plads den 15. Maj.
Gaarden viste sig at være paa 45 ha med ca. Halvdelen under
Plov, Resten vedvarende Græs. Manden havde forpagtet Gaar
den efter sin Fader; det er nemlig de færreste Landbrugere i
denne Provins, der selv ejer deres Gaarde; Jorden ejes af Grever
og Baroner.
Folkeholdet, ialt 10 Mennesker, boede dels i egne Hjem og
dels i et Par Huse, som hørte til Gaarden. De holdt sig selv
med Kost; selv Pigen, der lavede Maden paa Gaarden, gik hjem
og spiste. Jeg boede dog paa Gaarden og spiste sammen med
Familien.
Vor Arbejdsdag var temmelig lang. Vi begyndte at malke
Kl. 4 om Morgenen. Efter Malkningen fik vi vor Morgenmad,
og saa gik Turen i Marken, hvor vi skulde være klar til at be
gynde Kl. 6. Vi fik Kaffe bragt ud i Marken Kl. halvotte, og
ellers havde vi Middagspavse fra ti til elleve og Tepavse fra to
til tre. Saa skulde der igen malkes, og hernede bliver Mælken
behandlet paa Mejeriet baade Morgen og Aften. Kl. 6 holdt
vi Fyraften.
Friesland ligger som flere af de hollandske Provinser under
Havets Overflade og er skærmet af mægtige Diger. Landet gen
nemkrydses af et System af sejlbare Kanaler, og Sluseporte og
Pumpestationer ude ved Havet sørger for passende Vandstand
i dem. Denne Vandstand er dog for høj for Landbruget, og
Vandet maa da fra de lokale Kanalsystemer ved Hjælp af Vind
møller eller Motorer pumpes op i de store Kanaler.
Største Delen af Friesland er en eneste stor Græsslette. I den
nordlige Del er der Strækninger, som egner sig for Plovland,
her dyrker man da ogsaa Kartofler, Hør, lidt Roer og Korn.
De berømte Blomstermarker er i Provinserne Nord-Holland
og Syd-Holland.
Paa Græssletten gaar det berømte hollandske Kvæg, hvoraf
den frisiske Race er den bedste. Kreaturerne er ude hele Som
meren, baade Dag og Nat, og de gaar løse; Kanalerne gør jo de
fleste Steder Hegn overflødigt.
Naar der skulde malkes, blev Køerne jaget sammen i en lille
Indhegning ved Gaarden. Hver Malker havde saa et Stykke

blødt Reb, hvormed Koens Bagben blev bunden lige over Ha
serne, de skulde da nok lade være med at løbe.
Om Vinteren lever Køerne næsten udelukkende af Hø. I de
Egne, hvor der er Jord under Plov, avles jo godt nok Roer, men
det er ikke saa mange, at det har nogen stor Betydning. Hø
høsten er Græsbondens travleste Tid. Græsset er Naturgræs,
der har været der, siden Landet blev indvundet fra Havet. For
bedring sker ved at give Kunstgødning og ved at bortluge de
daarlige og grove Græsser.

Høbjergning i Friesland.

Min Husbond var Specialist i Kartoffelavl. Han havde 12 ha
med Kartofler, og Avlen blev solgt som Læggemateriale til de
sydlige Provinser og til Belgien, hvor man paa Grund af det
varmere Klima, som fremmer Kartoffelsygdomme, maa købe
Læggekartofler. Hollænderne kalder Kartofler for Aardappelen,
3: Jordæbler.
Landbruget gør ikke megen Brug af Maskiner; der var kun
faa Selvbindere, selv i Kornprovinsen Groningen.
Kartoffelmarkerne harvede man, til Kartoflerne var kommen
op, saa foregik Resten af Rensningen med Skuffejern og Hakke.
Frieslands Befolkning vil ikke gælde for Hollændere, de er
Frisere. De er et Folk for sig selv og vil ikke slaas sammen med
andre. Det er flinke Folk, som er meget imødekommende over
for Udlændinge, der har meget vanskelig ved at klare Sproget.
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Friserne har deres eget Sprog, som mere ligner Plattysk end
Hollandsk.
Der kunde ogsaa være meget at fortælle om Hollændernes
Kamp og Arbejde for at sikre og indvinde Land. Nu er det
største Arbejde i Hollands Historie under Udførelse, nemlig
Zuidersøens Udtørring, herved skal der kunne indvindes 224,000
ha. Til Sammenligning: Provinsen Friesland er paa 331,000 ha og
har vel omtrent 300,000 Indbyggere.
Det er et mægtigt Arbejde, men de hollandske Ingeniører er
dygtige, saa de klarer det nok trods Zuidersøens Storme og
Strømninger. 1959 mener man, at de sidst tørlagte Grunde kan
tages under Kultur. Nu er det at haabe, at Vestenstorme ikke
sætter en Streg i Regningen.
Hvis Arbejdet lykkes, vil Tusinder af nye Hjem rejse sig
her. Det bliver Hollands Kanada.
Paa Ferie.
Den fjortende Juli fik jeg en Uges Ferie, og den brugte jeg til
en Tur til Paris. Jeg havde truffet Aftale med en Landsmand,
som i Maj og Juni Maaned havde været i Friesland, men nu var
paa en Gaard i Nærheden af Byen Lille i Nordfrankrig. Rejsens
Maal den første Dag var da denne By, hvor vi skulde mødes paa
Banegaarden om Morgenen tidlig den femtende.
Rejsen gik over Amsterdam, Antwerpen og Brüssel til Lille.
Men et Brev var paa Grund af en national Festdag i Frankrig

Trocadero, set fra Eiffeltaarnet.
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blevet forsinket, og min Kammerat kom ikke paa Banegaarden
til den fastsatte Tid. Gennem Telefonen kom jeg i Forbindelse
med hans Husbond og fik at vide, at han vai- afrejst til Paris.
Naa, saa fik jeg en Hoteladresse, som Manden havde anbefalet
ham, og paa det opgivne Hotel fandt jeg min Landsmand om
Aftenen.
Inden jeg rejste fra Lille, var jeg paa Biltur i Omegnen og
besøgte den nærliggende Krigsskueplads. Markerne bugnede af
dejlig Hvede, men Krigens Spor var dog endnu ikke udslettet.
Landsbyerne laa i Ruiner, og Krigskirkegaarde og Monumenter
saas alle Vegne.
Nu er det ikke værd, jeg indlader mig paa at fortælle om Li
vet ved Seinens Bredder i disse herlige Sommerdage, men vi be
søgte jo de berømte Steder, som en Turist maa se, naar han kom
mer til Byernes By. Fra Eiffeltaarnets Top saa vi ud over den
store Stad, og dybt under Byen og Floden førte det underjordi
ske Tog os hurtigt, sikkert, behageligt og billigt fra det ene Sted
til det andet.

Den ukendte Soldats Grav.
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Enkelte af de Steder, vi var, skal her nævnes: Hotel des In
valides med Krigsmusæet og Dome des Invalides med Napoleons
Grav; Triumfbuen, hvor vi ærbødigt blottede Hovedet ved den
ukendte Soldats Grav. Til sidst besøgte vi Versailles og beun
drede Slottets gyldne Sale, men især dog den prægtige Park med
de talrige og mægtige Springvand.
Saa forlod vi Paris. Min Kammerat tog tilbage til Lille, og
jeg rejste til Reims, hvor jeg saa den store Domkirke, der til
dels var restaureret. Byen saa ud til at have været fuldstændig
ødelagt og var endnu ikke nær genrejst.
Derpaa gik Turen videre til Coblens ved Rhinen. Kort er mit
Ophold her, kortere end de smukke Omgivelser egentlig kunde
være tjent med, men jeg er ved at være ked af at farte omkring
alene. En tidlig Morgen, endnu før Solen havde kigget ned i
Rhindalen, gik det nordpaa langs med Rhinen, og inden Aften
var jeg igen i min Plads i Friesland, hvor jeg straks maatte af
lægge Beretning hos min Madmoder, mens hun rettede Aftens
maden an til mig.------Den første September rejste jeg hjem til Danmark, og jeg
kan ogsaa bekræfte det gamle Ord: Ude godt, hjemme bedst!
Hermed Hilsen til alle Egaa-Elever
Søren Nielsen, Englyst.

Elev fra Vinteren 1922—23.

Als.
Den 0 jeg kan ej glemme,
jeg stedse skuer den,
thi der der har jeg hjemme,
did gaar min Længsel hen;
jeg elsker den saa saare,
var Verden mig til fals
og frit jeg maatte kaare,
jeg valgte mig et Als.

Saaledes synger Alsingerne i deres »Nationalsang«, og jeg
forstaar dem saa inderlig godt; thi noget saa kønt og frugtbart
som denne 0 skal man lede længe om. Als ligner med sine fro
dige Marker og levende Hegn een stor Have. Ikke alene Mar
kerne, nej, hver Vej er hegnet med Tjørn og Buske. Grøftekanten
er som et Blomsterbed. Mon her findes een ufrugtbar Plet? Det
spekulerede vi ofte paa, naar vi paa vore Ture kom Øen rundt.
Jeg var i Sommer paa Als Husholdningsskole, og derfra havde
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vi god Lejlighed til Ture i den minderige Omegn. Dybbøl, Bro
ager og paa Als Arnkielsøre, hvortil Tyskerne i 1864 gik over fra
Sattrup Skov. Det er interessant at færdes paa de Steder, vi ken
der saa godt gennem Historien. Men vi tog ogsaa mange Ture
ind over Als til de store Skove: Sønderskoven ved Sønderborg
og den mægtige Nørreskov, der strækker sig over et stort Areal
ved Nordborg.
Sidst i September, da Eleverne var rejst, fik vi en Dag Cyk
lerne frem, pyntet op, og med Kaffedunken paa Bagagebæreren
gik det ud paa Eventyr — ud til nye Oplevelser. Turen gjaldt
Danebod Højskole. Det var med Forventning, vi kørte ud over
Vejene; alt var i Efteråarsdragt. De tætte Hegn var ikke til at
undgaa, de maatte beundres. Alle mulige Slags Tjørn stod pran
gende med sine Frugter: Hyben, Slaaen, Melbær og atter Hyben.
Snart var der Brombær og snart Blaabær. Ind mellem det hele
slyngede Humlen sine lange Ranker. Det var saa afvekslende, at
vi knap fik Tid til at savne den Udsigt, som vi vidste, Hækken
maatte skjule for os, men saa var det ogsaa saa meget mere be
tagende, da vi pludselig fra en Bakketop saa ud over Landskabet,
der laa for os. Augustenborgfjorden, der fra Alssund skærer sig
ind i Øen, Skoven langs Fjordkanten, og dér selve Augustenborg
Slot, de sønderjydske Hertugers Slot; i Tysktiden blev Slottet
brugt til Kvindeseminarium, nu er det købt af den danske Stat
og skal benyttes som Sindssygehospital. — Langt i det fjerne
kunde vi skimte Dybbøl og Broager; atter var Minderne der, om
vort Folks Kamp for Fædrelandet i 1864, og disse Minder er igen
fast sammenknyttede med Minderne om den forfærdelige Ver
denskrig, som Sønderjyderne maatte deltage i; vi maa høre det
dernede fra, hvor skrækkeligt det har været, vi kan slet ikke
fatte det. Men i Sønderjylland, hvor der i saa godt som hver
Familie savnes enten Far eller Bror, der er Krigen bitter Virke
lighed; og vi kan slet ikke forstaa, hvordan de har kunnet holde
ud.
Fra den næste Bakketop saa vi ud over Danebod Højskole;
den ligger i Udkanten af den store Nørreskov paa en Skraaning
ned mod Havet. Bygningerne har ført hørt til en Herregaard —
store og flotte — men alligevel hyggelige som de ligger der ved
Skov og Strand. Efter at vi havde sunget: »Havet omkring Dan
mark« gik vi ned til Skolen.
Det var med Forventning, vi gik ned i Foredragssalen — at se
ud over denne Forsamling — unge og gamle — Bønder og By
folk fra nær og fjern. Alle ventede vi os noget af det, vi skulde
faa at høre, alle vilde vi have noget med derfra. Det var to
gode Mænd, vi skulde høre: Forfatteren Jørgen Bukdal og For
stander Frede Therkelsen, Danebod. Først talte Jørgen Buk-
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dal om Sønderjyllands Historie. Fortalte den Træk for Træk op
igennem Tiden. Sønderjylland fra Kongeaa til Ejderen. Sønder
jyderne er som et Folk for sig, de er Danske, men de er dog
først Sønderjyder. Kampen Dansk mod Tysk er saa stærk og le
vende — den evige Grænsestrid — aldrig er der rigtig Ro der
nede. Den Strid forstaar vi knapt heroppe i »det gamle Land«,
den maa vi lære at kende af Sønderjyderne i Sønderjylland. Ja.
der skulde rejse mange flere unge derned, og det skulde være
den dygtige Ungdom; det er den, der trænges til dernede — og
det er Dygtighed heroppe fra, der skal hævde Danmark.
Derefter talte Frede Therkelsen om: Opdragelse. Ikke mest
om Forældrenes Opdragelse af Børnene; men om Menneskenes
Opdragelse af hverandre. Altsaa staar vi alle sammen som Op
dragere! Enten faar vi vore Kammerater med til noget godt —
faar dem med fremad, opad — eller vi drager dem med os nedad.
Enten — eller, der er aldrig Stilstand. Det giver Ansvar at vide,
at det ikke alene er dig selv, du skal tænke paa, men — »dit
Eksempel smitter, andre følger efter dig«. — Vi kender vist ogsaa
allesammen til, hvor godt det er at have Venner. Snart har de
læst en god Bog, den maa vi ogsaa have fat paa, snart har de set
et godt Teaterstykke. Uvilkaarlig giver de os Lyst til at se og
høre det samme.
Efter Foredraget gik vi en Tur rundt i Skolen. Der var store
lyse Lokaler, og det, vi især maatte lægge Mærke til, var de
smukt samstemte Farver. Ikke mindst i Spisestuen var der dejligt;
over et af Vinduerne stod følgende Indskrift: »Den, der gør Li
vet lyst og rigt, digter Gud det bedste Digt«. — Det var gode
Timer, vi havde paa Danebod Højskole.
Engang i Høsten blev vi inviteret til at være med at hente
en af vore Naboers Foklæs hjem. Et Foklæs viste sig at være
det sidste Læs Neg, de henter hjem fra Marken. Mens Karlene
læssede de to Vogne (egentlig hører det kun til med eet Læs,
men foruden vi 20 Husholdningspiger var alle Børnene i Byen
mødt op), pyntede vi Vogne og Heste med Grønt og Blomster.
Overalt, hvor der var Mulighed for, at en Blomst kunde sættes
fast, var der Blomster. I Hestens Seletøj, Manke og Hale, i
Vognhujlene — overalt. Da det sidste Neg var løftet op, blev »æ
Fok« under Raab og Latter løftet op. »Æ Fok« er et stort Neg,
klædt ud med Kjole og Kyse. Da hun stod fast — stiv og fornem
forrest i Vognen, fik vi andre Lov at kravle op, og saa gik det
hjemefter. Saa snart vi nærmede os Gaarden, begyndte Børnene,
og snart efter stemte vi andre i med at raabe »Fok, Fok, Hur
rah!«. Ikke en enkelt Gang, nej, uafbrudt til vi svingede ind i
Gaarden. Her stod vor Vært, Bonden med hjemmelavet Vin. Der
blev skænket flittigt i Glassene — det var jo Festdag. Men her
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med var Festen ikke forbi. Nej, under høje Raab svingede vi ud
gennem Porten, hele Byen skulde vide, at Johannes Pedersen
havde »Fok«. »Fok, Fok, Hurrah!« saadan raabte vi, til vi blev
ganske hæse. Et Par Steder blev vi budt paa Vin, det klarede
Stemmerne igen. Da vi havde været hele Byen igennem, kørte
vi tilbage til Gaarden igen, sikre paa at alle i Byen havde hørt
os. Det er en af de gode gamle Skikke, der er blevet holdt i Hævd
paa Als. Det er ikke alene Børnene, der glæder sig over den, nej,
for alle er det en Festdag. En Festdag, der lyser op ind mellem
graa Hverdage. Der er ingen Ting saa godt som en sund Latter,
og det faar man for Alvor ved saadan en Lejlighed.
Hilsen til alle Egaakammeraterne.

Maren Elisabeth (1924).
Aarhus i Oktober.

En Rejse til Amerika.
Efter Opfordring skriver jeg her lidt til Egaa-Bogen om en
Rejse, jeg har haft til Amerika.
I Juni 1927 kom en Onkel af mig hjem til Danmark efter at
have været paa den anden Side af »Dammen« i 40 Aar.
Nu blev han her i sit gamle Fædreland en 6 Ugers Tid.
Da Rejsen tilbage nærmede sig, begyndte han at tale om, at
jeg jo kunde følge med ham. Jeg maa sige, at jeg havde Lysten,
og da mine Forældre ogsaa gav mig Lov til at tage med, maatte
jeg til at skaffe Pas og en Mængde Attester og Underskrifter.
Indvandrertilladelse kunde jeg dog ikke faa, jeg maatte rejse
som Turist, og da jeg købte Billet, skulde jeg endda tage en Re
turbillet; de vilde ikke risikere, at jeg ikke kunde komme tilbage
ved egen Hjælp.
Den 10. August gik Turen til København. Vi skulde med »Hel
lig Olav«, der gik den 12. August.
Saa stod jeg da den Dag paa Skibets Dæk og saa paa de Hun
dreder af Mennesker, der var kommet for at tage Afsked med
dem, der nu drog ud i det fremmede.
En af mine Brødre overrakte mig en Buket Blomster, inden
Skibet ved Middagstid begyndte at glide stille ud af Havnen.
Musikken spillede »Der er et yndigt Land«, og paa Kajen
stod det vinkende Menneskehav. Ja, i et saadant Øjeblik føler
man dyb Kærlighed til sit Fædreland og sine Kære.
Mens Skibet sejlede op gennem Øresund, skulde vi spise til
Middag, og det kan maaske interessere jer at høre, hvad en saa3
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dan Middag lød paa. Vi fik først Flæskesteg med brune og hvide
Kartofler, bagefter kom der Sødsuppe, og Desserten var et Æble
og en Appelsin til hver.
Resten af Dagen tilbragte vi paa Dækket, og ret hurtigt blev
vi mange Rejsefæller kendt med hverandre.
Næste Dags Formiddag løb vi ind i Oslo Havn efter at have
haft en herlig Sejltur ind gennem Fjorden.
Opholdet her var paa 4 Timer, saa jeg naaede da at faa lidt
af Byen at se, men meget var det nu ikke; det gik jo ikke an at
komme for sent tilbage.
Kl. 2 lød Afgangssignalet, og Skibet begyndte at lægge fra,
da vi pludselig saa en Mand komme løbende og hæsblæsende
svinge med sin Hat; han var kommet for sent. Han blev hejst
om Bord ved Hjælp af Kran, men maatte dog først prøve lige at
røre Vandet. Stakkels Mand, han baade raabte og skreg i den
Anledning, som var hans sidste Time kommen.
Den 14. August om Aftenen sejlede vi forbi Skotland, vi var
ganske nær ved, saa vi kunde se de høje grønne Banker.

Vi var nu ude i rum Sø, og Søsygen havde meldt sig hos mig
som hos mange andre. I et Par Dage var jeg syg. Vi, der var
syge, laa oppe paa Dækket i Liggestole, saa kunde vi ikke mærke,
at Skibet gyngede. Tiden forslog vi ellers med at læse i engelske
Bøger, som vi kunde laane paa Skibet.
Hver Eftermiddag var der Musik og Dans, og hver tredje Af
ten lød paa Skuespil. Om Søndagen blev der holdt Gudstjeneste
af en Præst, der var med som Passager. Vi sejlede om ad Hali
fax, her skulde vi af med 105 Emigranter til Kanada.
Paa Vejen fra Halifax til New York var det meget taaget,
men heldigvis lettede Taagen, da vi den 22. August sejlede ind til
New York. Frihedsgudinden kom vi lige forbi, og lidt længere
inde kom vi om ved det bekendte Sing-Sing Fængsel.
Kl. 10 om Formiddagen laa vi i Havnen, men nogen Tid tog
det jo med at komme i Land, for vi skulde igennem en temmelig
skrap Kontrol.
Nu havde vi igen fast Grund under Fødderne, vi var kommen
til Amerika. Om Eftermiddagen viste min Onkel mig noget af
New York, men Klokken 6 maatte vi være paa Byens store Hovedbanegaard, endnu var Rejsen ikke afsluttet. Vi skulde til Che
sterton, der ligger i Nærheden af Michigan City. Det var ikke saa
kort en Tur, først næste Dags Aften naaede vi dertil, men vi
havde godtnok undervejs gjort Ophold ved det navnkundige Nia
gara Vandfald; det var en Oplevelse at se og høre det.
Hos min Onkel var jeg i et Par Uger.
Vi bilede rundt til forskellige Steder, for jeg skulde jo rigtig

35

have noget at se; blandt andet var vi flere Gange ved Michigansøen for at se paa det muntre Badeliv, der udfoldede sig her.
Senere kom jeg til Chikago. En Dag skulde jeg køre i Spor
vogn i 2 Timer, men uha, hvor jeg blev søsyg, jeg maatte staa
af og gaa det sidste Stykke Vej.
Jeg var i Huset hos en Kusine, jeg hjalp til at passe Børnene
og gik ogsaa i Køkkenet. Det var morsomt at sætte sig ind i den
amerikanske Kogekunst og Levemaade, der er saa vidt forskellig
fra den danske. Da jeg havde været hos min Kusine i nogen Tid
og havde lært at tale og forstaa Sproget nogenlunde, kom jeg i
Huset hos en Bankier, og her var jeg i 7 Maaneder. Saa kom jeg
hos en Sagfører, hvor jeg var Resten af Tiden, det vil sige til Fe
bruar- 1929, nu maatte jeg ikke være her længere, jeg skulde ud
af Landet inden den 28. Februar.
De sidste fjorten Dage var jeg hos min Onkel for at tage or
dentlig Afsked med Venner og Bekendte.
Atter stod jeg nede i Hoboken, hvor jeg halvandet Aar i For
vejen var kommen i Land. Denne Gang var det »United States«,
jeg skulde med.
Vi havde vel sejlet i 3 Timer, da det begyndte at storme, og I
kan tro, jeg blev søsyg. Jeg tænkte: »Det her gaar aldrig godt,
du naar aldrig i Land igen«, men det gik nu ikke saa galt; da vi
naaede den varme Golfstrøm, blev Havet mere roligt.
Denne Tur her gik om ad Kristianssand, her skulde nemlig
landsættes een Passager. En Aften Klokken 8 kom vi til Oslo.
Turen ind til Byen var efter min Mening denne Gang kønnere;
Tusinder af Lys straalede ud imod os. De fleste af os gik denne
Aften i Biografen.
Næste Dag travede vi rundt og saa paa Byen, vi skulde nem
lig ikke sejle igen før Klokken 5 om Eftermiddagen. Vi saa
Kongeslottet og Kirken, hvor Prins Olav og Prinsesse Martha
skulde vies, og mange andre interessante Steder.
Skibet gik saa imod København. Det blev en vanskelig Sejltur.
Vi passerede 26 Skibe, der var skruet fast i Isen. 4 af dem hjalp
vi fri, vort Skib var jo stort og stærkt, men vi blev dog et helt
Døgn forsinket; der var nu den rare Ting ved det, at Skibet ikke
længere vippede, og i straalende Solskin med et udmærket Humør
kom vi Torsdag den 14. Marts til København.
Ja, det er lidt af, hvad jeg har oplevet paa min Rejse til U. S. A.
Hermed sender jeg de venligste Hilsener til alle paa Efter
skolen.
Hesselballe i September 1929.

Anna Sommer,
Elev fra Sommeren 1924.
3*

Lidt fra Vinterskolen.
Nu, medens jeg sidder og sysler med denne Opgave, gaar det
mig, som det Gang paa Gang er gaaet mange af mine gamle Ven
ner og Veninder fra Egaa Efterskole, naar de sad med Hovedet
bøjet over en mer eller mindre svær Stilopgave og spurgte sig
selv: Hvor skal jeg begynde, og hvor skal jeg ende? Thi Stof ei
der nok af; men hvad skal jeg bruge af dette, og hvad maa jeg
lægge til Side som overflødigt?
Der er nemlig for mit Vedkommende fra den Vinter, som
trods al dens Sne og Kulde svandt saa hurtigt bort, en Mængde
smaa Træk fra Livet her, som hver for sig rummer dybe person
lige Minder for mig, og af hvilke jeg næsten ængstes for at frem
hæve enkelte paa andres Bekostning.
Det Hold, der den fjerde November 1928 rykkede ind paa
Egaa Efterskole, af Nummer det femtende, var indtil da det stør
ste; ingen kunde jo dengang blot ane, at Rekorden allerede skulde
blive slaaet saa grundigt, som den blev, af det jiæste Hold. Ialt
var der 43 raske Gutter.
Inden alt for lang Tid var Arbejdet i god Gænge, kun nu og
da afbrudt af Smaaudflugter, særlig om Søndagen, for dem, der
var hjemme, eller af de fælles Teaterture; men herom senere.
Godt 14 Dage hen i November skete der imidlertid en Til
dragelse, som for en Tid kastede mørke Skygger ind over vort
fælles Samvær og Arbejde.
En af Eleverne, Carl Georg Nielsen fra Bakkegaarden
ved Hornslet, blev syg, kom hjem og døde efter faa Dages For
løb; alle hans Kammerater fulgte ham en graatung Novemberdag
til Graven.
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Saa gik Tiden mod Jul, og Lærer Sørensen indøvede til
Festligheden før Juleferien sammen med nogle af Eleverne en
lille Eventyrkomedie: Jørgens Juledrøm; den blev opført
under meget primitive Forhold i den store Skolestue; men gjorde
ikke desto mindre stor Lykke. Dertil hjalp vel nok for en stor
Del de morsomme Dragter, som de fleste af de optrædende var
udstaferede i.
Efter Juleferien toges der igen med frisk Mod fat paa Arbej
det. Arbejdstempoet steg betydeligt, og det begyndte at fylde godt
i alle de forskellige Hefter, saa det syntes, som om en Del af
Marts Maaned kunde bruges til Udflugter, som den oprindelige
Plan var.

Men det skulde gaa helt anderledes.
Det er vist Erik Bøgh, der synger om »Sneen, der føg saa
vide om Jord«; har denne Linie nogensinde haft sin Betydning i
bogstavelig Forstand, saa var det i sidstledne Vinter; det blev
slet ikke til ret meget med Udflugter, det sørgede Sneen, der
laa alenhøjt omkring Efterskolen, for; men derfor blev der al
ligevel nok at fortælle om.
Hvem af Vintereleverne husker ikke de herlige Kælketure,
der vankede hen over Busks Agre, tværs over Vejen, ind paa
Bornholts Mark, eller, som det ogsaa skete, ned ad den stejle
Vejskrænt, tit var der baade fem og seks paa en almindelig
Kælke; medens en Skare, der ikke gav Ulvedalsbakkernes Be
søgende noget efter i Antal, fra Toppen fulgte Nedfarten med
dybeste Interesse; og hvem husker ikke, med hvilken Stolthed
og Glæde vi indviede vor nye Kælke, erhvervet hos Andersen i
»Brugsen« en højhellig Søndag af et meget stort »Aktieselskab«,
der havde skillinget sammen til denne Nyerhvervelse, der forhaabentlig vil berede kommende Vinterelever ligesaa stor Glæde,
som vor.
Ja, det var herlige Vintersøndage; vel vankede der ofte
Knubs og Stød og endnu oftere vaade Trøjer og Strømper; men
alle vidste jo, at der kunde raades Bod for begge Dele i Køk
kenet hos Fru Pedersen, Marie Kokkepige og Jo
hanne.

Og endnu et enkelt Træk fra Snevinteren.
Jeg husker en Dag, da Ejnar Pedersen i Spidsen for
40 Drenge marcherede ud paa Landevejen, bevæbnede med
Skovle for at rydde denne for Sne, der blev taget godt fat, og
selv om Dyngerne hobede sig op langs Vejkanterne i Hushøjde,
saa sled Kompagniet sig dog bravt igennem og sparede derved
dem, det virkeligt tilkom at holde Vejene farbare, for meget Ar
bejde. Der var ganske vist bagefter mange, der klagede over
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ømme Arme og Vabler i Hænderne; men det glemtes snart, da
Snefogeden belønnede deres Flid med Chocolade, hvortil Bageren
gav Hvedebrød.
Men der er ogsaa andet at berette fra Vinterskolen.
Den aarlige Komedie løb af Stabelen først i Marts, det var:
En Søndag paa Amager; der blev slidt, og der blev ma
set med at faa Rollerne lært og med at blive tilstrækkeligt sce
nevant, det er jo slet ikke let for Drenge at skulle agere Amager
piger fra 1840erne; men alligevel havde vi, da Tæppet paa den
store Aften rullede op for et stort forventningsfuldt Publikum,
en stor Stab af »flinke Skuespillere«, ja, hvem husker ikke »lille
F y n b o«, naar han som Lisbeth sang sine muntre Sange,
den stovte Lods, den grædende Peter, Hermansen,
der sneg sig saa sagte i Maaneskin og alle de andre, og saa sidst
men ikke mindst Sørensens og Schades pragtfulde Deko
rationer.
Intet Under, at »En Søndag paa Amager« gjorde stor Lykke.
Selvfølgelig var der ogsaa Sogneraadsvalg, og i Lighed med de
foregaaende Aar var der voldsom Spænding i Luften Ugen før
Valget med Valgtaler og Diskussion Mand og Mand imellem,
særlig da det rygtedes, at et forholdsvis nyt Parti agiterede me
get stærkt for at besejre de »borgerlige« Partier, Spændingen
svandt dog, da Resultatet viste, at de gamle Partier havde sej
ret stort, og at alle onde Anslag imod dem var tilintetgjort.

Fra Sløjdværkstedet.

39

Pastor Isager, Todbjerg—Mejlby, besøgte Skolen i samme
Maaned og holdt et meget interessant Foredrag om Læsø,
hvor han i nogle Aar har virket som Præst.
Foredraget kaahørtes med stor Opmærksomhed af alle, der
vel i Tankerne følte sig hensat til de Forhold, der raader paa
vor fjerne og afsides Kattegatø.

Saa kom da endelig Udflugternes Tid: Først den sædvanlige
Rosenholmtur, vi nævner kun, at vi som sædvanligt blev meget
gæstfrit modtaget, og at alle var meget glade ved Turen.
Derpaa en Molstur, udført af 12 Elever, væsentlig langvejs
fra, samt en Lærer; det giver 13 Personer ialt, og 13 skal jo ef
ter meget overtroiske Folks Sigende være et uheldigt Tal; nok
om det. Molboerne var ikke saa hastigt blevet skilt ved Sneen
som vi, og Turen fra Femmøller til Knebel over Agri staar
endnu i mit Minde som særlig haard, vi æltede bogstavelig talt
i Snesjap og Søle til Knæene, og næste Dag fik vi en ekstra
Storrengøring paa Tøj, Støvler og Cykler.
Af andre Ture maa vi nævne de fire Teaterture; vi saa Hen
rik og Pernille, Kærlighed uden Strømper, En
Spurv i Tranedans og Molieres Den gerrige.
Vor sidste Tur gik sammen med Landboforeningens Ungdom
til Aarhus, hvor vi aflagde Besøg paa »Jydsk Andels« store
Kornsilo ved Havnen, paa Statsbanernes Central
værksted og paa Clausens Chokoladefabrik.
Det hele blev beset med stor Interesse; men skal jeg nævne,
hvad der mest havde denne, saa bliver det uden al Tvivl Clau
sens Chocolade, den fremkaldte ligefrem Begejstring, ja, onde
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Tunger vilde efter Besøget paastaa; men det var ganske vist
kun onde, at den ogsaa fremkaldte noget andet, nemlig Mave
kneb.
Den 24. Marts sluttede Skolen med den sædvanlige Udstil
ling af Sløjdsager og skriftlige Arbejder, og det maa siges, at
denne, sikkert paa Grund af det strenge Vintervejr, der i saa
lang Tid holdt alle inden Døre, var meget righoldig.
Faa Dage efter drog Eleverne bort, og Forberedelserne til
at modtage næste Hold begyndte.
Venlig Hilsen til gamle Elever.
P. L.

Paa Rydningsarbejde.

Fra Sommeren 1929.
Da Drengene fra sidste Vinter havde forladt Skolen, og Paasken var overstaaet, blev der taget fat paa det Arbejde, der saa
længe havde været tænkt paa og talt om, og som saa inderligt
havde været ønsket af gamle Egaa-Drenge og -Piger og af Sko
lens Venner fra nær og fjern.
Nu var der ikke længere Plads nok.
43 raske Gutter havde der været om Vinteren, og Sommeren
lød paa 50 Piger.
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Saa blev der da begyndt.
En skønne Dag i April forsvandt det gamle Cykleskur. Ja,
selv det kære Sløjdværksted, hvor vi gamle Egaa-Drenge har
haft saa mange glade og fornøjelige Timer, maatte væk.
Egaa og Omegns Gaardmænd mødte frem med Heste og
Vogne, for nu skulde der rigtig bestilles noget.
Der skulde køres Jord bort, og I kan tro, der blev gravet og
kørt. Til sidst var der et mægtigt stort Hul, men da var der og
saa forsvundet hele 1700 — siger og skriver sytten Hundrede —
Læs Jord.
Grus, Sten, Kalk og Cement blev der hentet, og saa kunde
endelig Murerne og deres Folk komme til.
Grunden blev lagt, og højtideligt blev der indmuret en Fla
ske, indeholdende en Skrivelse, i hvilken Forstander Ejnar Pe
dersen har gjort Rede for Byggesagen, og den slutter med føl
gende Vers af Jakob Knudsen:
Saa hæv dig Skole, og frygt kun ej:
forældet aldrig blev Livets Tale,
før trættes hist ude af Dans og Leg
paa Fjordens Tiljer de Bølger svale.
Naar Hjertets Ager
Livsord modtager,
vi alt hernede det Foraar smager,
som ældes ej.

Efterhaanden skred Arbejdet stærkt frem. Til Stadighed var
der omkring en halv Snes Haandværkere her, og Sommer-Pigerne
var nu kommen, saa der var Folk paa Skolen.
Selvfølgelig var Pigerne ualmindelig nysgerrige, de skulde
spørge og kigge og hoppe og springe i Grusdyngerne.
Naa, Gruset tog jo heller ingen Skade.
Arbejdet gik med Liv og Lyst, men til Skt. Hans-Festen
naaede det nu slet ikke at blive færdigt, det havde maaske nok
om Vinteren været det lønlige Haab, men det gik ikke, dertil
var der for meget.
Rask skred det dog fremad; man kunde begynde at se en
Ende paa det, men da var der heller ikke længe til Afskedsfesten
med Pigerne, og det blev besluttet, at Indvielsesfesten skulde
være ved samme Lejlighed.
I kan tro, der var noget at bestille.
Murerne, Tømrerne, Malerne osv. sled i det, og Montøren
kravlede under Gulvene og huggede sig igennem Murværket for
at faa sine Rør lagt ned, for selvfølgelig skal der være indlagt
Centralvarme og Vand i en moderne Skole.

Til Vejrs.
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Lørdag den 24. August var en travl Dag.
Det var Ruskvejr, men Pigerne maatte alligevel ud og hjælpe
til at pudse op.
Og der skulde bages og koges — hu—hej, hvor det gik, for
man ventede mange Gæster.
Ejnar Pedersen gik rundt med Malerpotte og -Pensel og
hjalp til med at male Gelænder, og Lærer Laursen løb i lange
Gummistøvler og pustede som en Blæsebælg. Ikke én var ledig.
Men da den første Bil Indvielsesdagen den 25. August kørte
op foran Skolen, var det hele ogsaa næsten i Orden.
Det var bleven Tørvejr. — Det blæste, men Vejret kunde nok
bruges til at feste i.
Der var ventet mange, og det slog heller ikke fejl. 49 Biler
kørte efterhaanden op foran Skolens Døre, og 4—500 Mennesker
var snart samlet inde i Skolens Lokaler.
Iblandt de mange saas flere af Aarhus og Omegns Lærere.
De to nye Skolestuer og det store Forværelse var stuvende
fyldte, da Indvielsesfesten tog sin Begyndelse.
Forstander Ejnar Pedersen bød et hjerteligt Velkom
men til alle dem, der var mødt, og redegjorde for det store Ar
bejde, som her var foretaget. Rettede en Tak til alle, der havde
gjort det muligt, at Skolen nu var blevet udvidet.
Danmarks Ungdom har vist Skolen Tillid, og derfor er min
Hustru og jeg den saa inderlig taknemlig.
Tak til alle Skolens Venner her fra Egnen og ude omkring.
Først og sidst dog Tak til alle gode Gavers Giver.
Skolens Formand og nære Nabo, Gaardejer Anders Born
holt, fik derpaa Ordet. Han skildrede Skolens jævne og solide
Udvikling, siden den begyndte sin Virksomhed i 1921.
Han var glad ved, at Arbejdet var lykkedes, og fastslog, at
man havde haft det Held at faa et Forstanderpar, der opfattede
Arbejdet her paa Skolen som et Livskald. Derfor har Skolen
været i saa rig Udvikling, at en Udvidelse blev nødvendig.
Han takkede dem, der havde støttet Skolen, og takkede lige
ledes Haandværkerne, der havde gjort Arbejdet saa godt.
Gid en trofast Kreds af forstaaende Mænd og Kvinder sta
dig maa staa Vagt om Egaa Efterskole, for da er der sikret den
en god og lykkelig Fremtid!
Valgmenighedspræst Asger Højmark, Aarhus, talte om
Skolearbejdet, saaledes som det efter hans Opfattelse burde
forme sig for at blive til Gavn og Glæde for de unge.
Hans Foredrag findes andetsteds.
Sidste Taler var Provst Gad, Hornslet.
Han talte ud fra Sangen »Frihed er det bedste Ord« og viste,
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hvorledes Sangen har Ret, fordi Ordet Frihed dækker over Be
greberne Sandhed og Kærlighed.
Sandhed og Kærlighed er ét med Kristus og er netop til for
at frigøre. Gik derpaa over til at omtale de Opgaver, der ven
tede den frie Skole. De nye Skoletanker vil finde frem det dy
beste hos Eleverne. Gid det maa lykkes for Egaa Efterskole.
Endnu engang takkede Forstander Ejnar Pedersen for den Til
lid, der var vist hans Hustru og ham, takkede de mange Firmaer,
der havde leveret Materialer til rimelige Priser, og de mange
Haandværkere, der paa forskellig Vis har arbejdet ved Skolen
og har gjort Arbejdet saa smukt og godt.
Men Dagen var jo ogsaa Pigernes, og nu skulde de vise os,
hvad de havde lært.
I Spisestuen var der skriftlige Arbejder fremlagt, og for alles
Vedkommende vidnede de om Flid og Orden.
I Skolestuen blev man stillet over for deres Haandgerningsarbejder; dem tør jeg nu ellers ikke røre ved — dog skal jeg lige
nævne den smukke Haandmaling paa Tøj, der da ogsaa vakte
udelt Beundring.
Turen gik imidlertid op paa Sønderhøj, og saa kom der en
lille Times rask Gymnastik under Ledelse af Frk. A n t h o n i u s.
Det var en Fornøjelse at se, hvorledes det hele gik med Liv
og Lyst, og de optrædende høstede et velfortjent Bifald.
Kaffebordene var nu blevet dækket nede i de fleste af Sko
lens Stuer, og saa blev der ogsaa her taget fat med Liv og Lyst.

Fra Sønderhøj.
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Om Aftenen viste Pigerne os en Mængde smukke Folkedanse,
men Sanglegene gik vi Glip af, det var blevet for sent og for
koldt. 3 Dage efter sluttede Sommerskolen.
Nu mens disse Linier skrives, er Haandværkerne lige blevet
færdige her, og Skolen staar klar til at modtage de 60 Drenge,
der er indmeldt til Vinter.
For dem vil Efterskolen tage sig lidt anderledes ud, end den
■gjorde for de gamle Egaa-Elever.
Der er nu to dejlige Skolestuer, hvoraf den ene med Lethed
tager de første tres.
Den anden er noget mindre, vel knap saa stor som den gamle.
Til den store Skolestue er der af Indehaversken af Det Buchtrupske Annoncebureau skænket et nydeligt Kateter, udført af
Orgelfabrikant A. C. Zachariassen (»Kylle’s« Fader), Aarhus.
Den gamle Skolestue er lavet om til Sløjdværksted med Plads
til 30 Høvlebænke. Den gamle Spisestue beholder baade Titel
og Værdighed, men Køkkenet er nu nedenunder, og med Eleva
tor føres Maden op.
I Kælderen er der desuden Vaskerum, Kedelrum og Bade
værelse, hvor Eleverne kan faa kolde og varme Brusebade, alt
efter Behag. Med de nye Elevværelser er der nu bleven Plads
til 40 boende Elever paa Skolen.
Overalt er der Centralvarme, og man skal ikke længere ud til
Pumpen for at faa Vand; nu drejes der blot paa en Hane, saa
kommer det af sig selv, varmt eller koldt, som man ønsker det.
Der skal heller ikke længere hentes Vand ind til Køkkenpigerne,
saa er der nogen, som vil købe de store Transportspande, kan
det vist nok lade sig gøre.
Der er bygget nyt Cykleskur og Udhus, saa Skolen er alt i
alt tip-top moderne.
Grunden, hvorpaa Udhusene ligger, er skænket af Skolens
gode Nabo, Gaardejer Jens Busk, »Sølyst«.
Mange Hænder har i dette halve Aar været travlt beskæftiget
her. Arkitekt Madsen, Aarhus, tegnede Byggeplanen efter
Forhandling med Grd. P. Blaabjerg og Forstander Peder
sen, og derefter forelagdes Planen for Skolens Tillidsmand og
blev godkendt.
Murermester Svendsen, Egaa, har staaet for Murerar
bejdet.
Tømrer- og Snedkerarbejdet er udført af Tømrermester Helbo-Sørensen, Egaa. Indlæg af Centralvarme og Vand er udført
af Ingeniør H. P. Knudsen, Odense, og Blikkenslager- og
Malerarbejdet henholdsvis af Nygaard-Andersen, Egaa,
og Maler Nielsen, Haarup. Teglværksejer Skriver, Om*) De er sat derind.
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mestrup Teglværk, har leveret Stenene til billig Pris. Andels
cementfabrikken i Nr. Sundby har kun forlangt halv Pris for
Cementen, B arnow-Henriksens Trælastforretning,
Aarhus, har ligeledes leveret sine Sager til meget moderat Pris,
og endelig har A/S N. A. Christensen & Co., Nykøbing J.,
leveret et stort og særdeles godt Komfur til halv Pris.
Denne store Udvidelse af Skolen har kostet 33,000 Kr., hvoraf
ca. 5000 Kr. er indkommen som Gave.
I samme Forbindelse maa ogsaa nævnes, at Randers Amt har
vist den Velvilje at forhøje sit Tilskud til Skolen, saa det nu
aarligt er paa 400 Kr.
En dejlig Skole er der nu bleven her, og alle gamle EgaaElever maa, om ikke før saa dog til næste Elevmøde, tage en
Tur til Egaa.
Ove Nielsen.

St. Hansfesten.
Hver Sommer er der en stor Fest hernede paa Efterskolen,
og nogen Tid forinden bliver der sendt Indbydelseskort ud til
alle de gamle Elever. Vi Sommerelever havde rigtig travlt om
Lørdagen med at ordne det hele fint, da de gamle Elever nødig
skulde have Grund til at kritisere noget og sige, at vi ikke holdt
det saa fint, som de gjorde. Vi skulde jo ogsaa skrælle Kartofler
og Gulerødder, hakke Kød o. lign. Vi havde ogsaa Generalprøve
over de forskellige Ting, vi skulde forevise om Søndagen. Vi
skulde allesammen danse Folkedanse, og saa var der udvalgt
atten af de mest »feagtige« Piger til at lege Sanglege, men des
foruden skulde der opføres en Komedie. Det var Folkevisen:
»Der gik et Sagn i Lunden«. Hovedpersonen var en ung, dejlig
Prinsesse, der hed Sigrid. Hun gik altid med Øjnene vendt mod
Jorden, og til sidst sagde Kongen, at den, der kunde faa hende
faa hende til at slaa Øjnene op, skulde faa hende til Hustru. Nu
bejlede en Mængde Prinser og fornemme Riddere til hende, men
det var forgæves. Endelig kom en ung Bondesøn. Han havde en
smuk Stemme, og efter at han havde frelst hende fra en fæl
Klintekonge, der havde tyvstjaalet hende, samt fra en Elverfrue,
som havde lokket hende bort fra Kongeborgen og bortført hende
til Jættebo, gav hun ham sin Tro, og saaledes endte altsaa Kome
dien i Fryd og Gammen. Men vi var jo ikke hele Kunstnere og
kunde nok have Brug for alle de Øvelser, vi kunde faa. Det var
særlig galt med Bejlerscenen; den var ikke saa god, som den
kunde være. Den første Gang, vi skulde danse Folkedanse, var
der kommet en lille lyshaaret Mand med en Violinkasse under

49

Armen. Han spillede for os, og da vi bagefter fejrede en af Ele
vernes Fødselsdag med et Chokoladegilde, fik han en Kop med.
Vi plejer altid at have det gemytligt til de Gilder, men saa godt
som den Aften har vi dog ikke moret os, og det var, fordi han
sang anden Stemme til Sangen: »I Skyggen vi vanke«, og det
slap han just ikke godt fra. Men da vi Dagen efter kom ind for
at spise til Middag, blev vi ikke saa lidt overraskede. Han kom
nemlig ogsaa. Saa fortalte Pedersen, at det var en gammel EgaaElev, der nu var Vikar i Skæring Skole. Da han var gaaet, gik
der vilde Rygter om, at han skulde lære os nogle nye Sange. Det
viste sig ogsaa at være ganske rigtigt. Han kom siden to Gange
om Ugen og sang med os. Vi skulde saa synge nogle Sange for
det ærede Publikum til Elevmødet.
Da vi endelig var bleven færdige med det hele, vandrede vi
fire oppe fra »Bikuben« ned til Marie Villadsen, hvor vi skulde
sove et Par Nætter, fordi vi havde afstaaet vort Værelse til
nogle Fynboer. Vi sov godt hele Natten, naar vi fratager dem,
der havde været i Aarhus for at faa Haaret onduleret, de kunde
ikke sove af Skræk for, at Krøllerne skulde forsvinde inden Dag.
Da vi vaagnede Søndag Morgen, var vor første Tanke:

»Hvorledes er Vejret?« og vi ud af Sengen og hen at tage
Gardinet fra Vinduet. Men ak! Det var et rigtigt sørgeligt Syn,
vi saa. I Stedet for det ventede Solskinsvejr, saa vi kun graat i
graat. Baade Barometret og vort Humør faldt betydeligt, men
efterhaanden, som vi spiste vort Morgenmaaltid, klarede Humø
ret dog op. Vi begyndte at pynte Stuerne med Blomster og Bøge
grene, og da vi var færdige med det, saa det hele baade smukt
og festligt ud. Imedens var det holdt op med at regne, saa oppe
paa Sønderhøj, hvor Festen skulde afholdes, havde Lærerne
travlt med at pynte Scenen og Talerstolen med Blodbøg, de
havde hentet nede hos Bomholdt. Men da der saa igen kom en
Regnbyge, maatte de skynde sig ind, for at ikke de rene og ny
strøgne Manchetskjorter skulde blive krøllet og vaade. Klokken
i var alle vi Sommerpiger færdige; friserede og videre i den Dur.
Mange havde aldrig før haft Haaret sat op, men i Dagens høj
tidelige Anledning mødte de nu frem med Bukler og Snoninger,
saa de arme Stakler knap turde dreje Hovedet.
Naa, men nu kom en Bil fuld af Gæster og saa kom Læs efter
Læs af gamle Egaa-Drenge og -Piger. Der blev en Hvisken og
en Tisken, snart var det hele ét Postyr. Vi studerede dem meget
nøje og diskuterede om den og den: »Aa! — det er rigtignok en
pæn Kjole. —« »Vil I bare se, saadan et Slips« o. s. v. Hvad de
sagde om os, ved vi jo heldigvis ikke noget om; at det har været
saa smigrende altsammen, er ikke ganske afgjort. Da alle var for
samlede, travede vi i sluttet Trop med Skolens Fane i Spidsen
t
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ned til Forsamlingshuset. Dernede holdt Forstander Pedersen
en ganske kort Indledningstale, hvorefter han overlod Ordet til
den sønderjydske Vandrelærer Niels Kjems, der talte om
Arbejdet syd for Grænsen. Derefter blev der sunget et Par Sange,
og det har nok ikke været de ondulerede Piger alene, som ikke
havde faaet Søvn i Øjnene om Natten. En ung Mand stod i hvert
Fald op ad Væggen og sov. Ved Siden af ham stod hans Broder,
og ingen Roser uden Torne. Broderen stod og stak ham i Siden
med sin Albue og fik ham omsider vækket. Derefter talte Lands
tingsmand SteggerNielsentilos om Arbejdets Glæde. Han
var nemlig paa det strengeste bleven forbudt at tale Politik, ellers
var det nok blevet et Venstremøde i Stedet for saa godt et Fore
drag, som det var. Derefter sang vi, Sangkoret altsaa, nogle
Sange. Veje dirigerede os med nervøst rystende Hænder og lod
os ved Tegn og underlige Gerninger forstaa, hvornaar vi skulde
synge svagt, og hvornaar det skulde brage løs. Der er et gam
melt Ord, som siger: »Uden Mad og Drikke, duer Helten ikke!«
Vi vandrede derfor op paa Skolen for at faa noget Aftensmad.
Skønt vi havde faaet Halsen fuld af Støv ved at staa der og
synge, skulde de gamle Veteraner dog spise først. Men vor Tid
kom jo ogsaa, og det kan nok være, vi tog for os af Retterne.
Musikken spillede nu den ene Melodi efter den anden, ogsaa
medens vi paa vore Værelser klædte om til Ballet. Saa travede vi
paany ned i Forsamlingshuset, hvor vi dansede i tre Timer. Der
efter op paa Sønderhøj og vise Folkedanse og Sanglege. Men paa
Grund af det stærke Regnvejr kunde Skolens Lærerkræfter ikke
rigtig blive enige om, hvad der skulde ske. Efter nogen Snakken
frem og tilbage blev det bestemt, at vi først skulde fuldføre Pro
grammet om Mandagen. Tjæretønden var bleven tændt, og un
der Paraplyerne sang vi »Midsommervisen«. Men Musikken har
nok ikke ment, den passede saa godt, for pludselig gik den over
i »Det haver saa nyligen regnet«, og den passede ogsaa bedre til
Situationen. Saa gik Naboer og andre hjem, og vi gik ned i For
samlingshuset, hvor vi i Anledning af Regnen maatte danse til
Kl. 12%.
Omsider skulde vi dog i Seng, og vi fik Lov til at sove til Kl.
8 Mandag Morgen, og det gjorde vi ogsaa, som de lydige Børn
vi er. Saa var vi i Forsamlingshuset til fælles Kaffebord og Gene
ralforsamling. Vi sad nede ved Døren og iagttog, om nogen spiste
mere end de to Stykker Kage, der var beregnet til Mands, men
trods vore skarpe Øjne, saa vi ingen Grovædere. Der var saa
Generalforsamling, og hver Gang der kom et godt Forslag frem,
stemte vi halvtreds Piger paa det.
Da vi havde spist til Middag, skulde vi fuldføre Programmet
fra om Søndagen med at optræde i Forsamlingshuset.
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Der dansede vi Folkedanse, og det gik just ikke saa godt, som
det kunde have gjort. For det første dansede vi med en Mine,
som om vi var til vor egen Begravelse, og for det andet var der
mange af vi »Herrer«, der var ved at tabe vore Permissioner, og
det var jo bleven en værre Fiasko. Der var heller ikke Plads til
ret mange Løjer, saa lidt Plads der var mellem de ca. 200 Til
skuere. Ja, for os, der havde en stor Mund, var det da komplet
umuligt at smile, det kunde vi ikke faa Plads til.
Ved Firetiden holdt det op med at regne, og da vi havde spist,
kom vi endelig op paa Sønderhøj. Der legede vi Sanglege alle
sammen, og det morede vi os fortræffeligt med. Men alt faar
en Ende. Kl. 8 ringede Klokken til Aftensang.
Og efter et muntert »Paa Gensyn til næste Aar«, tog de gamle
Elever bort, og vi gik i Seng for at sove ovenpaa Anstrengelserne.
Sommerskolen 1929.
Ingeborg Sørensen.

4*
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Et Minde.
Den sidste Aften, vi halvtreds Piger fra Sommeren 1929 var
paa Skolen, havde vi et sørgmuntert Afskedsgilde.
I husker jo nok allesammen, hvor festligt det var til Choko
ladegilderne, fordi Bordene altid var pyntede saa pænt med Blom
ster. Den Aften var de endda ekstrafine, og da vi saa, hvor de
bugnede med Lagkage, kom vi til at tænke paa de slet ikke faa
Gange, vi havde forsyndet os mod Loven ved at komme for sent
til Timerne, ringe med Klokken og lave Uro efter Kl. 10. Det var
nemlig for de derved indkomne Bøder, at Gildet blev betalt, saa
der var ikke ret mange, som ikke havde givet sit lille Bidrag til
Festen. Vi kan heller ikke sige, vi var for beskedne til at tage for
os af Retterne — vi kilede godt løs paa Kagerne og fyldte vore
Kopper med Chokolade den ene Gang efter den anden, alt imens
vi i Stilhed fældte en Taare over, at det var sidste Gang, vi halv
treds var samlede om Chokoladebordet her.

Der var digtet en lille Sang i Dagens Anledning, og den maatte
nu give Udløsning for noget af den Taknemlighed, vi følte imod
Skolens faste Stok. Derefter læste Forstanderen et Par smaa
Digte for os og holdt en lille Tale, og saa sang vi, saa det run
gede, Skolens »Nationalsang«. Især lagde vi rigtig Kraft i det
sidste Vers.
Fælles Minder,som vi eje,
lyse paa vor Fremtidsvej!
Saa vi hildes
ej og skilles,
men gaar frem i samme Spor-------

Fru Pedersen foreslog nu, at vi skulde gaa op paa Sønderhøj
og »kigge Stjerner«, og det var vi naturligvis ikke kede af.
Nogle gamle Egaa-Drenge var gaaet i Forvejen derop, og saa
snart vi alle var samlede, fløj en Raket til Vejrs, i en stor Bue
blev den ved, indtil den sprang med et Knald og sendte en Regn
af Gnister ud. Nu kom den ene flottere end den anden; Sole, der
drejede sig rundt om sig selv, idet de udsendte en Mængde Stjer
ner; og til sidst en Ballonopstigning. Da det flotte Fyrværkeri
var forbi, gik vi en Tur til Stranden i det fine Sommervejr. —
Maanen spejlede sig i Vandet og viste den herligste Sølvbro over
Vigen, som den Aften havde Besøg af en Del af Flaaden. De
holdt Øvelse. Af og til afbrødes Stilheden af et ordentligt »Bum«
fra dem, efter at de først havde kastet deres skarpe Søgelys
rundt omkring.
Dette bidrog til, at nogle politisk interesserede kom i en livlig
Disput om Afrustning og den Slags.
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En herlig Aften, og Klokken blev virkelig 12, inden vi kom i
Seng, men vi havde jo ogsaa haft »vor Far og Mor« med.
Den næste Dag tyndede det saa lidt efter lidt ud i Flokken.
Det var haardt at skilles, men heldigvis har vi saa mange
gode Minder, og den sidste Aften er der vist ingen af os, der
glemmer.
Det var en festlig og god Afslutning paa de fire Maaneder,
som jo, til Trods for de mange Stile, gik som en Fest baade i
Arbejdet og Fritiden.
En Sommerpige fra 1929.

Saa syng da — .
Jeg skal skrive om en Oplevelse. Lad mig da fortælle om den
Oplevelse, det var for mig at være paa vor røde Borg i Sommer.
For 5 Aar siden, da jeg var »Dreng« paa Skolen, ønskede jeg
mig et Sommerophold der. Vinteropholdet havde været langt
over Forventning, og jeg gik derfor ud fra, at et Sommerophold
matte være endnu rigere paa Oplevelser. I Aar fik jeg mit Ønske
opfyldt.
Ved Pinsetid blev jeg spurgt, om jeg vilde hjælpe til med
at lære Pigerne nogle Sange og spille til Folkedanse, og da jeg
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mente, at jeg nok kunde spille saa meget Violin, at der kunde
danses dertil og gerne vilde prøve, hvordan et Pigehold var til
Sang, tog jeg med Tak mod Tilbudet. Helt dristig ved det var
jeg næppe. Jeg havde jo ikke den Erfaring, som vor Sang- og
Musiklærer paa Seminariet havde; men jeg havde hørt, hvad
han kunde faa et Kor til, og nu tilbød der sig en Lejlighed til selv
at prøve. Hvilken Ungersvend kan sige Nej til et saadant Tilbud?
Jeg tog derfor fat, og efterhaanden gik det op for mig, at
Sommeropholdet vilde blive en Oplevelse.

Grunden dertil var denne, at Pigerne tog fat med en Energi
og Lyst, som jeg kun har set Mage til hos »sløjdende« Drenge.
Forbavsende hurtigt lærtes nogle tostemmige Sange. I Løbet
af de 3 Uger, der var til St. Hans fik vi lært — saa nogenlunde —
de Sange, som vi ganske vist lidt halvgenerte kom frem med til
Festen. Siden hen kom der flere og flere Sange til, og stadig gik
det bedre og bedre. Hvem af os husker ikke den herlige Karlby
tur, hvor Pigerne »sang saa det klang over Mark over Vang« —
eller lad mig nævne et endnu bedre Eksempel.
Det var den Aften, Efterskolen havde Besøg af Kaløvigegnens unge. Ret sent paa Aftenen sang Pigerne. Jeg frem
hæver sang, fordi det er det kønneste, Pigerne har sunget i
Sommer, og jeg siger jer Tak derfor, Piger. Det er en af de
Stunder, jeg husker. Jeg var betaget af, hvor skønt »Natten er
saa stille« og »Stille, Hjerte, Sol gaar ned«, kunde lyde. Jeg
skriver saa dristigt dette; for jeg regner det nemlig for Piger
nes Fortjeneste, ikke for min egen.
Saa nærmede Kursuset sig sin Afslutning, og for at have en
rigtig flot Sang til Afslutningen tog vi fat paa den kvikke Sang
»Fold dig ud, vort gamle Mærke«. Jeg mente, den kunde bruges,
naar vi foldede vort »gamle« Mærke ud; men ingen Roser uden
Torne. Jeg fik ikke Lov at overvære Afslutningen, idet Arbejdet
kaldte paa mig i Lundtofte ved København. Men een Ting havde
jeg lært, at naar 35 unge Piger vil, saa kan de næsten det utrolige,
og hvad gjorde det saa, at der en enkelt Gang blev sunget galt,
eller at jeg af bare Ivrighed brugte begge Armene (og maaske
Benene med), som kun en rigtig Sprællemand kan gøre det; det
vakte kun Jubel, og godt Humør er en Livsbetingelse for, at
Sangen rigtigt kan udfolde sig.
Selv om det kun var Amatørarbejde, haaber jeg dog, at I
alle maa have faaet noget godt ud af det. Jeg haaber og tror, at
I derigennem har faaet Øret opladt for den Skønhed, Tone
verdenen rummer, saa at I senere, naar Lejlighed byder sig, er
parate til at melde jer ind i Sangforeninger (af hvilke der burde
være mange flere i vort Land), og er parate til at glæde andre
med den Sang, som I kan præstere. Jeg ved, hvad I kan, og der
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for jeg kan saa trøstig opfordre til det samme som en af vore
Sange, hver Gang det lyder:

»Saa syng da Danmark, lad Hjertet tale;
thi Hjertesproget er Vers og Sang,
og lære kan vi af Nattergale,
af Lærken over den danske Vang.« —
Hermed min bedste Hilsen til alle Egaaelever, især Holdene
i923—24 og Sommeren 1929.
Taarbæk Skole, Klampenborg.
Carl Juul Veje.

Et lille „Kig“ i vor Natur.
Et Par Mil Syd for Grænsen! — Til Tyskland — til Svejts —
eller Nord paa — til Norge, Sverrig — hvor lyder det eventyrligt
— lokkende; det drager os, naar blot vi har Tid og Raad. Jo, det
maa ogsaa være herligt, men hvor er der ikke ogsaa meget i vort
lille Fædreland, der er lige saa herligt — og det er vort! »Havets
Land«, saadan kaldet, fordi det fra Arilds Tid er Havet, der er
Skyld i, at det, vi nu kalder Danmark, er blevet bundet sammen,
som vi synes — uadskilleligt — vor »store« Halvø med sine 527
Øer.
Af Sted paa Cyklen — paa den kan man naa langt — ja, alle
Steder, — naar blot vi sejler over Vandet.
Hvem har maaske siddet i Klintekongens Hule efter en
Springtur fra Klitblok til Klitblok — og nydt Havets Snakken
med Rullestenene —
eller løbet fra Spids til Spids paa Møens 1 Mil lange Klint —
stadig højere og højere op — set tilbage — nej, var du ikke
højere oppe, da du stod dernede — og stadig højere — hvor
blændende hvidt Kridt skifter med skovbevokset Moræneler —
og vi kigger ned fra Dronningestolen og ser Vandet 128 m under
os — svimlende højt, synes vi, til at være i vort eget lille Land.
Eller Bornholm, »Østersøens Perle«, »du prude Vikingemø«
— klippefast, skovklædt. Gaa i en Baad ved det kendte Hammers
hus og sejl ud paa Østersøens — forhaabentlig smilende —
Vande, — og du vil se sære Ting — Klipper, der ligner Menne
sker, f. Eks. Jomfruen , som Bornholmerne kalder én — Klipper,
der ligner Dyr (Løvehovederne) — og pludselig vil Matrosen
styre lige mod Klippen — men der er et Hul i den, vi glider ind;
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kolde, mørke Vægge, der samler sig langt over vore Hoveder,
fugtige og klamme, som kunde det være i Kronborgs Kassemat
ter; man bliver saa lille — her er saa dystert; 30 m kan vi naa
ind, men vi maa baglæns ud, her er ikke Plads til at vende ...
og saa stikker vi tværs over Hammervandet; der er næsten ingen
Bølger, men vi faar os en dygtig Vippetur, for her er Under
strøm. Vi øjner en Række Huse, det er Boplads for Kristiansø’s
ca. 100 Mennesker. De bor paa en Klippe — har kun den Smule
Jord, som Soldaterne i sin Tid, for at faa noget at tage sig til,
sejlede derover — paa den gror en Smule Græs — knap nok til
i — een Ko, ja, de har kun haft 1, og den døde — paa Grund af
Længsel, siger nogle — af Mangel paa Græs, siger andre. Vi kan
gaa »omkring« Øen paa 3 Kvarter, kigger over til den endnu
mindre Frederiksø og den »ubeboede« Maageø — det er for
budt at komme der — det er Rugetid, og Maagerne maa ikke
forstyrres.
Vi lander i Gudhjem og »spadserer« til Rø — paa allé fire,
springer fra Klippestykke til Klippestykke ■—- op og ned — gør
en Tur ind i »den sorte Gryde«, skønt vi umulig kan komme
helt ren ud — dertil er der for snæver Plads — og det er Dan
mark! Vi undres, naar vi første Gang ser det — og dog er dette
kun »et lille Kig«. Vi Jyder kender bedst det smilende Kattegat,
Søer og Skove, om end vi langt mod Nord har noget haardt:
Bulbjerg med Limstenskeglen Skarreklit 100 m ude i Vandet__
Men tag det med Ro — giv endelig Tid, naar Feriedagene er
der, og Turen skal nydes — hvor den saa end gaar hen — giv
Tid og dvæl i Naturen; ja, baade her hjemme til daglig og ude
i det fremmede — lad Tankerne tage Flugt, for er der nogen
Steder, vi kan tænke og drømme i Ro, saa er det i den store,
stille Natur — — ja, drøm kun, sæt kun Maalet højt, men drøm
ikke saadan, at et Rap af Pisken ikke kan taales. —

»Thi for de Heste, der hverken taaler Spore eller Piske, er
Livet ikke let. For hver Smerte, der rammer dem, farer de af
Sted paa vilde Veje, mod gabende Afgrunde. Saa snart Vejen
er stenet, og Farten bliver tung, ved de ikke andet Raad end
vælte Læsset og fare af Sted i Galskab«« siger Selma Lagerlöff
om Gösta Berling.
Nej, Fantasien alene kan ikke bygge Slotte, der maa Vilje til
det — der maa Arbejde til — der maa Udholdenhed til — alt
skal vokse for os lidt efter lidt, og intet Sted finder vi det hele
saa godt udtrykt som i Naturen. Derfor, se dig ud en Sommer
dag — og giv dig Tid til at faa noget ud af den store, dejlige
Natur i vort lille, herlige Danmark!
Lad os lige tænke paa Efteraaret — Bladet gulner og falder
— tilintetgøres tilsyneladende — intet bliver tilbage — dog jo ...
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vi ved jo, at det er de grønne Bladkorn, der er de vigtigste i
Bladet, og de drages hvert Efteraar gennem Stilken ind i Træets
Grene — ind i Stammen — og gemmes .. . kun de gule og røde,
det mindre værdifulde, bliver og falder med Bladet.
Med det Billede for Øje synger vi glad med Aakjær:
Lad mig kun flagre hen som Blad i Høst,
naar du mit Land, min Stamme, frit maa leve ...
Venlig Hilsen
Klara Skovbo.

Europas Kultur.
Spørgsmaalet om den europæiske Kulturs Skæbne har i det
sidste Tiaar optaget mange Sind.
Især blandt de yngre mærkes det.
De er kommet til at tvivle om alt det gamle.
Verdenskrigens Rædsler blev for mange unge et Bevis for, at
det bestaaende aandelige og moralske Liv var forgiftet.
Og det er ikke blevet bedre.
Europa er for Øjeblikket en Forsamling af nøgne Sjæle. Det
politiske Liv er gennemsyret af Magtbegær. Forretningslivets
Mænd ser kun paa Fortjenesten i klingende Mønt. I det sel
skabelige Liv møder man kun Fornøjelse og Adspredelser, der
intet er værd.
Den golde Materialisme ligger som en klam Haand hen over
den europæiske Kultur.
Mærkeligt er det da ikke, at man hos den vaagnende Ungdom
møder Kritik og Utilfredshed, at den vender sig mod Tidens
Ledere, Tidens aandelige Førere; ja, selv hos mange ældre er
der sket en Frontforandring.
Man søger efter nye Former for Samfundenes og Folkenes
Liv; man ønsker at blive befriet for de overleverede Meninger,
som bar Verdenskrigens Frugter. Kursen skal lægges om.
Men Tidens rastløse Liv virker kvælende paa alt det aande
lige. Vandringen mod Livets Guldkalv er ikke uden svære Hin
dringer, der er vanskelige at overvinde, især naar der er Mangel
paa Klarhed og den rette Kampbegejstring.
Saadan er det da, at vi i Øjeblikket staar i det. Der er Opløs
ning og Nydannelse. De ældre staar vel nok forsigtige og tør
ikke rigtig være med i Kampen, fordi de ønsker at holde fast ved
det nedarvede, men hos de unge er der Gæring.
De Former, som Samfundene i Øjeblikket lever under, kan
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ikke længere give tilfredsstillende aandelig Næring for den op
voksende Ungdom.
Nu maa Grundlaget for det næste Slægtleds aandelige Liv
afgøres.
Men hvordan skal det ske?
Vi er nogle, der mener, at der maa ske en Revision af det
nationales Værdi.
Vi kender det fra vort eget Lands Historie og fra Verdens
krigen, hvorledes enhver Handling har været berettiget, blot
Nationens Navn lyste over den. Selv det at dræbe var fortjenstfuldt. blot det blev gjort for Nationen.

Vi kender det fra Litteraturen, hvorledes Nationalhad og Na
tionalegoisme klæber ved Folkene.
Nationen var hellig.
Selvfølgelig har det nationale Værdi, og det nationale er
berettiget, det maa vi endelig ikke glemme, men ved Siden af er
det begrænset.
Hadet mellem Folkene og Egenkærligheden maa forsvinde.
Begreberne godt og ondt, Ret og Uret er gyldige under alle
Forhold, de maa gælde for et Folk, som de gælder for det enkelte
Menneske.
Den Krigens Heroisme, der har behersket de foregaaende
Aarhundreders Historie, maa vi bort fra. I Stedet skal Ungdom
men samle sig om en Opbygning af det internationale Sammen
hold og Samarbejde.
Frihed og Selvstændighed skal bevares, men ikke ved Voldsdaad. Passiv Modstand staar uendelig højt over Voldshandlin
ger. Det vil maaske koste Lidelse, men intet stort naas uden
gennem Lidelse.
Inden for Kirken maa der ske en Ændring.
Ved sin Sammenkobling med Staten, den verdslige Magt,
kom Kirken i Afhængighedsforhold. Kirkens Mænd kom til at
faa Medansvar for Krigens Bagmænd.
Vel intet Sted gav det sig saa mærkelige Udtryk som i Tysk
land, men det saas dog i alle Lande.
De store frie Kirkesamfund i Amerika var Kæmpere for Fre
den, men Statskirkerne er dyb Bod skyldig; de glemte deres rette
Ærinde og velsignede i Stedet for Vaabnene og Krigen. Gud
forpagtedes ud som en Slags Overgeneral.
Kirken, som den i Øjeblikket er, beskytter ikke mod Had og
Fjendskab; den har spillet fallit paa de Omraader, der gælder
Forholdet mellem Nationerne og Samfundsklasserne.
Der maa ske en Rejsning af det religiøse Spørgsmaal.
Europa ved i Øjeblikket ikke, hvad religiøst Liv er, hvilken
Kraft det er.
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Europæerne har kun Respekt for Penge, Mammon er Tidens
Afgud, en moderne Svantevit, hellig og ukrænkelig.
Vi er bleven saa kloge og dygtige, mener vi da, men vi er ikke
blevet bedre Mennesker.
Det hele er saa brutalt og koldt, uden Aand.
Mennesket maa finde de evige Kilder, finde Gud selv, vort
Livs Midtpunkt skal være i Kristus.
Herhjemme staar Digteren Helge Rode med et aabent Blik
vendt imod det Hellige og det Allerhelligste og med vaagen Kri
tik overfor Religionens Foragtere. Hans fine religiøse Gemyt
kæmper- for at naa ind til det store centrale, Livets Midtpunkt.
Læs hans Bøger »Pladsen med de grønne Træer« og »Det
store Ja«, og man mærker, at for ham er Religionen en Følelses
sag, god og ophøjet som det bedste i Mennesket.
Og hvor har han ikke Ret!
Det gælder for de unge, der skal skabe den ny Tid, at de ved
Siden af den kloge Hjerne har et varmt Hjerte.
Det moderne Demokrati og den moderne Videnskab er mæg
tige Redskaber, der, brugt paa rette Maade, fører store og lyk
kelige Muligheder med sig.
Imidlertid kan Videnskaben ikke ene gøre det, fordi den hver
ken er moralsk eller umoralsk, men den store Opgave er at lade
Kristendommens Ild varme Hjerterne og dens Tugt rense os,
saa vi kan bruge Videnskabens Resultater til Gavn for os alle.
Ungdommens Maal er at finde den højeste Form for Væren,
at blive harmonisk og helstøbt i al sin Begrænsethed, at kende
sin Begrænsethed.
Ungdommen skal være med og gøre en Indsats for Frem
skridt og Fred, være skabende og opbyggende.
Ungdommen maa være positiv.
Saa vil den europæiske Kultur vide at vokse sig sund og
stærk, naar blot vi bøjer os for Aandens Storhed og aabner vort
Sind for Kraften ovenfra.
Hermed de venligste Hilsener til mine Kammerater fra Vin
teren 1923—24.
Ove Nielsen.

De unge Aar.
»Du er jo bleven helt voksen, min Dreng,« hører man under
tiden Folk sige til Børn i Overgangsalderen.
Legemet kan maaske have naaet sin fulde Udvikling, men
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Barnets Sind forandres ikke saaledes paa kort Tid. Det alminde
lige er, at der i Barnesindet foregaar en langsom og jævn Ud
vikling frem mod Modenhed. Et 14—15 Aars Barns Tankeliv er
som Regel præget af Barnlighed. Der har endnu ikke været sær
lig dybe Skuffelser, derimod er Sindet præget af den Sorgløshed,
der er bevaret, fordi Far og Mor tænkte og handlede for en og
ordnede alt paa bedste Maade. Derfor er Barnesindet frejdigt og
tillidsfuldt. Netop i sin Tillidsfuldhed har Barnet et stærkt Vaa
ben, idet selv slette Mennesker røres over den og ikke nænner
at gøre Barnet Sorg. Altsaa, den ganske unge møder med et
Fond af Livsglæde og Arbejdsiver. Der er høje Idealer og Trang
til at udføre store Bedrifter; dybe Længsler efter Frihed og alt
godt. I nogle Tilfælde kan Verden tage saa underligt imod saadanne Menneskebørn. Den siger undertiden: »Du er lidt for grøn
endnu, vi har ingen Brug for unge Brushoveder, slaa koldt Vand
i Blodet. Naar du saa er blevet lidt afkølet og bliver tempereret
og føjelig, kan vi tales ved.« Tilsyneladende er der sat en Stop
per for at naa frem til et højt Maal. Vi unge harmes over, at
alting skal gaa saa langsomt, vi har saa svært ved at vente, men
det gælder om, at vi ikke taber Maalet af Sigte, og at vi heller
ikke slaar alt for meget af paa Idealerne, selv om Vanskelighe
derne myldrer frem. Der er ogsaa meget større Glæde over at
være naaet frem til et stort Maal, hvis man har kæmpet derfor
og har givet noget af sig selv for at naa dertil, end hvis alt for
løb glat, og man faar sin Karakter styrket gennem Vanskelig
hederne. Dette gælder baade det økonomiske, det sociale og det
menneskekærlige.
Verden vil før eller senere bringe Ungdommen Skuffelser.
Vi maa efterhaanden sande Biskop Balles Ord om »Menneskene,
der ikke er saa gode, som de burde være«. Den Tillid, vi havde
som Børn, kan ikke bevares ubeskaaret, og det sørgelige er, at
naar nogle Mennesker skuffer os, kan vi saa let komme til at
dømme alle andre ud fra samme Synspunkt. Dette er uretfærdigt
og uklogt. Det gør ondt i en selv, men gaar jo ogsaa ud over
Omgivelserne, som maaske er uskyldige. Det kniber med at be
vare Frejdighed og Livsglæde, og der kan komme Tungsind,
maaske endog Bitterhed i Stedet. — Paa mange Maader kan man
faa Tilliden til Mennesker rokket. — Lærlingen, der den første
Dag af sin Chef faar Ordre til at rose en Vare over for Kun
derne, skønt han er klar over, at den ikke svarer dertil, vil i Be
gyndelsen kun ugerne lystre Ordre. At voksne Mennesker tør
give Ungdom det første Vink i Uærlighed! Maaske ender den
Dreng som Bedrager, hvis han ikke har Rygrad.
En Del af de Venskaber, man havde sluttet, maatte opløses,
fordi man alligevel ikke havde kendt hinanden tilstrækkeligt.
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Mange mener, at det er sundt, at Ungdommen møder Mod
gang, saa staar den mere hærdet over for Livets Kampe og kom
mer lettere igennem dem. Lykkelig er den, der kan taale at hærdes, uden at der gaar alt for meget i Stykker, saaledes at Troen
paa Mennesker trods alt bevares.
Man siger, at Ungdommen er kritisk, men lad os saa bruge
vor kritiske Sans paa rette Maade. F. Eks. naar vi vælger vore
Venner. Vi vil kun være Venner med dem, der er noget ved.
Det er ikke let at finde de rette, undertiden maatte man senere
revidere sine Anskuelser om Vennerne. — Lad os bruge Kritik
ken flittigt over for Læsning, Sange, Fornøjelser og Fritidsan
vendelse. Der ligger saa mange gode Bøger rede — rigtig god
og sund Ungdomslæsning. (Kender I noget til Gunner Engbergs
Bøger? læs dem.) Hvorfor skal vi saa læse noget Sprøjt? Uden
at vi tænker derover, kan daarlig Læsning faa sin Indflydelse
paa os, og i hvert Fald er Tiden spildt.
Nej, vi vil holde os til den gode Læsning og de gode Sange.
Vi vil ogsaa efterhaanden opdage mangfoldige fine og gode Men
nesker. Det gælder bare for os at vælge det rette og saa at være
stærk over for Fristelserne, naar de møder os. Vi maa gøre os
Umage for at se klart og være paa Vagt.
Der var mange herlige Glæder i Ungdomstiden — maaske og
saa noget mørkt. Vi behøver Livsmod i rigt Maal, og vi tror, at
ogsaa Egaa Efterskole har givet os noget af det i Eje, der bærer
os gennem Livets Tilskikkelser.
Syrene Mortensen.
Elev fra Sommeren 1922.

Fra Egaa Strand.
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Saa lige en Hilsen fra Havet, Skæring Strand. Det er jo
ganske vist ikke Egaa, men Havet er dog det samme. Her er
dejligt paa denne Septemberdag. Det er her altsammen, Mols
med sin afvekslende Natur, Moesgaard — og længere inde i
Landet Skødstrup og Vorre. I Synsranden en fin Røgstribe fra
en Damper. Det eneste, jeg hører, er Bølgernes Skvulpen —
det stedse urolige Hav. — Det er paa Tiden at vende hjemad,
Solen er i sin Nedgang, og mens mit Blik strejfer Skæring Hede,
vandrer jeg hjemad, nynnende paa »Stille Hjerte, Sol gaar ned
paa Heden«.
S. M.

Fra Elev til Elev.
Sigrun Bak, Skjød, har holdt Bryllup og bor i Nærheden
af Hadsten.
Erling Andersen, Sølvsten, Ove Nielsen Skæring,
og Ejnar A a e s, Høver, har taget Lærereksamen.
Jens Sørensen, Handest, er rejst til Canada.
Erling Pedersen, Efterskolen, opholder sig i Vinter i
Holland.
Jakob Bak, Bigum, studerer til Læge.
Til Vinterskolen er indmeldt 60 Elever. Som Lærer er an
taget Lærer ved Rens Efterskole Knud Hansen fra Fyn.
Elevmødet er flyttet fra Set. Hansdag til den 2. Søndag i Juli.
Husk det. Der udsendes ivrigt Brevkort herom til Elevforenin
gens Medlemmer.
I September modtager Skolen meget gerne mindre eller større
Bidrag til Egaa-Bogen. Tak til alle, der har sendt Bidrag.

Elevforeningens Generalforsamling.
Som sædvanlig afholdtes Generalforsamlingen Set. Hansdag.
Paa Grund af Formandens Fraværelse oplæste Henry Andersen
Aarsberetningen, og Kassereren fremlagde det reviderede Regn
skab. Begge Dele godkendtes.
Derefter var der Bestyrelsesvalg. Efter Tur afgik: Henry
Andersen, Ellen Helene Thomsen og Kjeld R a sm u s s e n, alle tre genvalgtes. Supleanter og Revisorer genvalg
tes ligeledes.
Efter Bestyrelsesvalget var der Forhandling om Udsendelse
af Indbydelseskort til Elevmødet. Flere syntes, det var unød
vendigt; men da det derefter blev vedtaget at udsætte Elevmødet
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til anden Søndag i Juli, da Vejret altid slaar fejl til Set. Hans,
er Indbydelsen nødvendig.
Ejnar Pedersen oplæste Breve og Hilsner fra gamle Elever
i Ind- og Udland, og opfordrede til at sende Stof til Elevbogen.

Bestyrelsen.

Elevforeningens Regnskab for Aaret 1928-29.
Indtægt
Kassebeholdning d. 24. Juni 1928 ....................
Renter i Landbosparekassen ............................
Kontingent, 328 Medlemmer .............................
Hefter solgt til Forstander Pedersen ...........
„
„
„ Vinterskolens Drenge .........
Udlæg af Porto godtgjort ..................................
Renter i Landbosparekassen .............................

121,75
13,42
656,00
50,00
27,00
140,40
2,88
1011,45

Kr.
-

616,75
36,75
165,50
24,95
25,95
141,55
1011,45

Kr.
Kr.

Kr.

Udgift
Stiftsbogtrykkeriel for Hefter .........................
—
for Indbydelseskort ....
Udlagt til Porto .......................................................
Opkrævninger, Konvolutter m. m. ..................
1 Sæt Fyrværkeri ..................................................
Kassebeholdning d. 24. Juni 1929.......................
Bynksmin.de, d. 24. Juni 1929.

J es Th o m s e n.

Regnskabet gennemset og fundet rigtigt.
Ove Nielsen.
R. F r i i s.

Elevfortegne] sen
(fortsat fra 1928).

Vinterskolen 192 8—2 g.

411. Erling Vestergaard Christensen, Ingeniør Christensen, Ødum
v. Hadsten St.
412. Ejnar Christian Sørensen, Gdr. S. Sørensen, Astrup v. Had
sten St.
413. Otto Sørensen, Smed Sørensen, Lisbjerg v. Lystrup St.
414. Vilhelm Hansen, Portør H. B. Hansen, Auning St.
415. Ejvind Norup Fjeldsøe, Murermester Fjeldsøe, Onsild St.
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4i6. Jens Marius Duwald, Skovfoged Duwald, GI. Estrup v. Auning St.
417. Poul M. R. Kvistgaard, Grd. Kvistgaard, Trige v. Hinnerup
St.
418. Eskild S. Blach, Grd. Blach, Halling Nedergaard v. Voldum.
419. Kristen Rasmussen, Gdr. S. M. Rasmussen, Hvolbæk.Skan
derborg.
420. Arne Nielsen, Gdr. Nielsen, Hagenbjerggaard v. Tranehuse
St.
421. Knud Sørensen, Grd. Johansen, Glenstrup v. Handest St.
422. Kjeld Laursen, Grd. Laursen, Skarresø v. Ryomgaard St.
423. Carl Lange Jensen, Gdr. Jens Jensen, Vejgaard, Hæstrup St.
424. Frede Sørensen, Tømrer A. Sørensen, Mejlby v. Hjortshøj
St.
425. Arne Brendstrup, Gdr. Brendstrup, Haar v. Hinnerup St.
426. Albert H. Th. Rasmussen, Gartner Rasmussens Enke, »Thyrislund« v. Rønde.
427. Anders Bager Jensen, Gdr. N. B. Jensen, Nimtofte St.
428. Jens Alfred Jensen, Gdr. Kr. Jensen, Kolind St.
429. Viggo Andersen, Gdr. A. Andersen, Vejlby v. Riisskov St.
430. Lars Bendt 0. Hansen, Gdr. V. Hansen, Kragelund v. Ør
bæk St., Fyen.
431. Johannes Petersen, Gdr. Petersen, »Eskemosegaard« v.
Slude St., Fyen.
432. Peter Petersen, Gdr. Petersen, »Eskemosegaard« v. Slude
St., Fyen.
433. Aage Barkholt Ovesen, Gdr. Ovesen, Haundrup v. Pederstrup St., Fyen.
434. Aage Bavarslund Rasmussen, Gdr. S. Rasmussen, Fastrup,
Skanderborg.
435. Reinholdt Pagter, Gdr. S. Pagter, Assentoft v. Volk Mølle
St.
436. Asger M. I. Th. Neergaard, Forpagter Neergaard, Marie
Magdalene v. Ryomgaard.
437. Niels Christian Knud Hansen, Proprietær Hansen, »Carlslyst«, Vinge v. Onsild St.
438. Arne Gert Nielsen, Gdr. Gert Nielsen, Mygind,, Randers.
439. Hans Willy Revsbech, Ane M. Revsbech, Ørsted.
440. Jens K. Th. Christiansen, Hmd. L. Christiansen, Lystrup M.,
Lystrup St.
441. Christian Brix Laursen, Fodermester Laursen, Skæring
Munkegaard, Hjortshøj.
442. Carl Peter Jensen, Fodermester Jensen, »Sølyst«, Egaa v.
Hjortshøj St.
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443- Ejnar Nielsen, Enke Dora Nielsen, Skæring Hede v. Hjorts
høj St.
444. Niels Hjorth Pedersen, Gdr. Hjorth Pedersen, Virring v.
Skanderborg.
445. Niels Bak, Gdr. Bak, Dalby v. Gjern St.
446. Tage Rasmussen, Gdr. Rasmussen, »Rishøj«, 0. Alling v.
Auning St.
447. Peter Johs. Valdemar Borchsenius, Lærer Th. Svendsen, Dr.
Margrethesvej 27, 2, Aarhus.
448. Hans Chr. Skovgaard, Gdr. Th. Skovgaard, Thestrup v.
Maarslet St.
449. Svend Aage B. Petersen, Rentier P. Petersen, Skibby v.
Ormslev St.
450. Carl Georg Nielsen, Gdr. Nielsen, Bakkegaarden v. Horn
slet St. f
451. Knud Erik Skovfoged, Arrestforvarer Skovfoged, Hornslet
St.
452. Evald Jensen, Teglværksbestyrer D. Jensen, Vraa v. Vraa
St.
453. Svend Aage Petersen, Gdr. H. P. Petersen, Farre v. Sporup
St.
454. Arne Meinert Mortensen, Gdr. M. Mortensen, Thorsager v.
Thorsager St.

Sommerskolen 1929.
455. Lilly Clara Johanne Jensen, Skovfoged Jensen, »Henriettesminde«, Lyngaa v. Hadsten St.
456. Lilly Nielsen, Gdr. A. Nielsen, Halling Vestergaard v. Voldum.
457. Ingeborg Marie Petersen, Gdr. Johs. Petersen, Klakring v.
Klakring St.
458. Dagny Jespersen Friis, Gdr. K. Friis, Vesterby v. Klakring
St.
459. Barbara Hougaard, Gdr. Hougaard, Lønagergaard v. Hald
St.
460. Solveig Holmen Nygaard, Bestyrer Nygaard, »Ulfshalegaard« v. Stege.
461. Ingrid Bent Andersen, Fiskeriejer Bent Andersen, »Skov
lide« v. Hørning St.
462. Ebba Høeg, Gdr. Høeg, »Nørskovgaard« v. Langaa St.
463. Kirsten Valborg Damgaard Sørensen, Gdr. Damgaard Sø
rensen, Gjesing v. Skanderborg.
464. Mette Marie Jensen, Murermester Jensen, Haarup v. Hjorts
høj St.
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465. Anna Margrethe Nielsen, Gdr. Nielsen, »Lykkesholm«,
Vorre v. Løgten St.
466. Gudrun Pihlkjær Jakobsen, Gdr. Jakobsen, »Søholt«, Vitved
v. Stilling St.
467. Karen Pedersen, Mejeribestyrer Pedersen, »Esbenhus« v.
Hjortshøj St.
468. Esther K. Greve, Gdr. P. Greve, »Kirstinelund«, Lindum v.
Onsild St.
469. Rigmor Nielsen, Gdr. Nielsen, »Andigaarden« v. Mørke St.
470. Agnete Jensen, Gdr. J. Jensen. Skæring v. Hjortshøj St.
471. Elisabeth Andersen, Gdr. A. Andersen, Skæring v. Hjorts
høj St.
472. Ellen Pedersen, Uddeler Pedersen, Rodskov v. Løgten St.
473. Elly Mikkelsen, Banearbejder Mikkelsen, Kankbølle v.
Hjortshøj St.
474. Ingeborg M. Albøge Sørensen, Lærer Sørensen, N. Borup
v. Randers.
475. Kristiane Pallesen Lykke, Købmand O. Lykke, GI. Rye Kro
v. Ry St.
476. Erna Andersen, Centralbestyrer Andersen, Virring v. Skan
derborg.
477. Karen Thygesen, Gdr. V. Thygesen, »Løgagergaard« v.
Funder St.
478. Clara Vegger, Gdr. A. Vegger, Bjergbygaard v. Spentrup St.
479. Agnes K. Bavarslund Rasmussen, Gdr. S. Rasmussen, Fa
strup v. Skanderborg.
480. Astrid Andersen Dørup, Lærer Dørup, Taars sdr. Skole v.
Taars St.
481. Esther Andersen Dørup, Lærer Dørup, Taars sdr. Skole v.
Taars St.
482. Anna Margrethe Holm, Gdr. N. Holm, »Sølvstengaard« v.
Hammel St.
483. Anna Kristine Dagny Jacobsen, Handelsmand Jacobsen,
Følle v. Rønde.
484. Lilly Andersen, Uddeler Andersen, Egaa v. Hjortshøj St.
485. Anna A. Helboe Sørensen, Murer Sørensen, Egaa Bro v.
Riisskov St.

486. Gerda Marie Nielsen, Slagter Nielsen, Skjødstrup v Skjødstrup St.
487. Agnes Jensen, Gdr. Jensen, »Nygaard«, Lyngaa v. Hadsten
St.
488. Agnete Vestergaard, Gdr. Vestergaard, Daugstrup v. Mørke
St.
48g. Anna Laursen, Gdr. J. Laursen, »Karensminde«, Søften v.
Hinnerup St.
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490. Margrethe Rasmussen, Gdr. Rasmussen, Karlby v. Hornslet
St.
491. Kirstine Møller, Gdr. J. Møller, Balle v. Løgten St.
492. Sofie Poulsen, Gdr. M. Poulsen, Mørke Mark v. Mørke St.
493. Edith Juul Rasmussen, Handelsmand Juul Rasmussen,
»Faurholt« v. Stilling St.
494. Edna Black-Hansen, Købmand K. Black-Hansen, Gram v.
Stilling St.
495. Anne Marie Høgh, Grd. A. Høgh, Karlby v. Hornslet St.
4. 96. Anna Metha Kr. Helboe, Smed Helboe, Hesselballe v.
Hjortshøj St.
497. Maren Nygaard Riis, P. A. Riis, Mellerup v. Randers.
498. Olga Inger Christensen, Dyrlæge Christensen, Borum v.
Mundelstrup St.
499. Signe Rasmussen, Gdr. Rasmussen, Karlby v. Hornslet St.
500. Marie Busk Therkildsen, Gdr. J. Busk, »Sølyst«, Egaa v.
Hjortshøj St.
501. Else Margrethe Emanuel, Skovfoged Emanuel, Fajstrup v.
Mundelstrup St.
502. Sigrid Bak, Gdr. Bak, Dalby v. Gern St.
503. Kirsten Mikkelsen, Gdr. H. Mikkelsen, Kvolbæk v. Hammel
St.
504. Agnes Ragnhild Thomsen, Gdr. Thomsen, »Tandholm«,
Borum v. Mundelstrup St.
505. Kathrine Gamborg Nielsen, Friskolelærer M. Nielsen, Søn
derup v. Støvring St.

Efterskolens Tillidsmænd.
Sogneraadsformand Anders Bornholt, Egaa, Formand.
Gaardejer Chr. Johnsen, Egaa.
Gaardejer Villads J. Villadsen, Egaa.
Gaardejer Niels Nielsen, Lisbjerg Terp.
Mølleejer P. Blaabjerg, Mygind, Voldum.
Gaardejer Einar Nielsen, Andigaarden, Mørke.

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.

Efter Badet.

Sn rigtig god ffulefilsen fra 3fjem til
SKjem.

cJngeßorg og Sjnar ^Pedersen.

