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Hjem til Jul!
Hjem til Jul — i selve Ordene ligger der Varme og
Fest, naar da den unge, der skal hjem til Jul, staar i det
rette og naturlige Forhold til sit Barndomshjem.
Allerede dette at skulle hjem — hjem til Ferie — er
festligt og kaster Glans over mange graa Hverdage forud
for Hjemrejsens lykkelige Time. Og saa hjem til Jul!
Ikke blot til Hjemmets Hygge og Kærlighed i al Almin
delighed, men til Hjemmet under Juletidens Tegn, hvor
alt, hvad et Hjem formaar at udstraale af Varme, gør
Stuerne dobbelt smukke, hvor alle Familiens Medlemmer
samles, hvor Juletræet er pyntet af Mor selv og ikke maa
ses, før Lysene tændes af Mors egen Haand, hvor hem
melige Pakker er gemt i aflaasede Dragkisteskuffer, hvor
Stuerne dufter af Julegran og Gaasesteg og Kagebagning
— ja sandelig, det er Fest at rejse hjem til Jul.
Fest — ja. Men har I unge, der læser disse Linier,
tænkt paa, at det ogsaa er en Opgave?
Maaske ikke — men saa kunde det være helt forstan
digt at overveje den Side af Sagen.
Den Opgave, der ligger for, naar den unge skal komme
vel igennem Julebesøgets Dage, hænger sammen med den
Vanskelighed, der — selv hvor der er et smukt Familie
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liv — er knyttet til Forholdet mellem Forældre og voksne
Børn. Dette Forhold stiller ikke saa faa Krav til For
ældrenes Visdom. De skulde gerne leve med deres store
Børn ud af et Kærlighedens Frisind, der giver de unge
tilstrækkeligt Raaderum, saa at Tillidsforholdet ikke bri
ster, samtidig med at Forældrenes Stilling som Forældre
ikke gaas for nær. Men Forholdet mellem Forældre og
voksne Børn stiller ogsaa Krav til de unges Hensynsfuld
hed og Kærlighed, saa at det lykkes dem at forene deres
naturlige Trang og Ret til Selvstændighed med et smukt
og fint Barneforhold til Far og Mor.
Og naar dette rette Barnesind skal udfolde sig under
Julebesøget hjemme — og under et saadant Julebesøg
skulde der da allermindst falde nogen Skygge over Hjernlivet — saa maa de unge ikke først og fremmest indstille
sig paa, hvad der nu i Julen skal gøres for dem af deres
Hjem, men først og fremmest paa dette: at bringe
Glæde hjem til dem derhjemme. Der skal nok være
tænkt paa jer unge i Anledning af Julen; det skal I
mærke hver Dag under Besøget. Ikke mindst har jeres
Mor haft travlt og været utrættelig for at lægge alt til
Rette. Men nu I? Bringer I den rette Julegave med?
Den rette Julegave er et godt Sind. Et rigtigt mildt
og kærligt Julesindelag maa I komme med. I maa ende
lig ikke glemme at faa sagt Tak. Thi Taknemmelighed
skal ikke blot føles; den skal udtales. Og den skal tillige
give sig Udslag i Handling. I unge maa kappes om at yde
en glad og villig Haandsrækning i Juledagenes Travlhed
med liggende Gæster og andre Besøg; og hvis de unge
Sønner giver en Haand med, naar Kaffebordet skal dækkes, og bagefter til Godnat deres Mor et Kys paa Panden
til Tak for Dagen — saa meget desto smukkere. Det pas
ser rigtig godt til den rigtige Julestemning.
At komme med det rigtige Julesind og være der
hjemme hele Tiden, lige til I siger Farvel og Tak paa
Jernbanestationen ved Afskeden, med dette gode og tak
nemmelige Sind, det er eders Opgave, 1 unge, naar I nu
skal hjem til Jul. Hvis I ikke faar den Opgave løst, er
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det i og for sig helt overflødigt, om I har Kufferten fuld
af Julegaver til dem derhjemme.
»Hjem til Jul« — ja, jeg tænker ogsaa paa noget andet
med den Overskrift over dette lille Stykke. Jeg tænker
paa dette at komme hjem til eders Barnetros Jul, til
eders Barnedages Besøg i Betlehem. Dér har I jo
været mange Gange i Barneaarene. Dér er alle kristne
Børn i Danmark ved Juletid, hvis de da har en kristen
Mor eller en ærlig kristen Lærer. Og det er Sagen: Kun,
hvor vi kristne Mennesker, der for længst ikke er Børn,
og hvor 1 unge, der jo heller ikke længer er smaa, kun,
hvor vi vender tilbage ved Juletid til Barnets Krybbe,
Englenes Julesalmer og nogle fattige, fromme Hyrders
Tilbedelse, kun dér er vi rigtig kommet »hjem til Jul«.
Ude fra Verden — hjem til Guds Menigheds Hjemliv —
hjem fra gudforladte Menneskers tomme Verdslighed og
indholdsløse Julefornøjelser, hjem fra Tvivlens Taageland og fra Vantroens Spottekor til den kristne Menig
heds Juleglæde over den Frelser, Gud gav al Verden i
Marias Søn.
Dette er i Sandhed at »komme hjem til Jul«. Jeg haa
ber for jer unge, at det ogsaa passer godt til eders Barn
domshjems Julefest, at Kirkegang og Julesalmer og Til
bedelse af Julens hellige Kongebarn er det egentlige i
eders Forældres Jul. Men skulde det end ikke være Til
fældet, saa er I jo netop ikke længere Børn af Aar, men
voksne unge, og saa maa 1 paa egen Haand drage »hjem
til Jul« — til Jul med Guds Folk. Og dersom en eller
anden blandt jer skulde være kommen bort fra eders
Barnedages lykkelige Tro paa Julens Evangelium og
skulde have forvildet sig ud i det fremmede, ud i Van
troens blomsterløse Ørken, da vilde jeg ønske jer — som
det bedste Juleønske, jeg véd — at komme hjem og
netop at komme hjem til Jul.
Saa kunde det for den Sags Skyld endda være lige
meget, selv om 1 ikke i den bogstavelige Betydning skal
hjem for at fejre Julefest med Far og Mor. Det vigtigste
— ja, det ene fornødne — for unge som for os alle er
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jo dog at modtage den Julegave, Gud alene skænker —
den virkelige Fred og den virkelige Glæde.
Det er da den vigtigste Opgave at løse, naar det bliver
Jul, at være paa Hjemvejen fra Verden til Betlehem og
at naa denne Hjemrejses Maal: Barnets Krybbe. Om
rigtig mange af jer unge er med dér, hvor et tusindtunget Kor takker Naadens Gud, da vilde det være skønt
for jer selv og en stor Glæde for jeres kristne Hjem og
— mærkeligt at sige — ogsaa en Glæde for Guds Engle.
Det ser jo nemlig ud til — efter hvad Jesus engang har
sagt — at Englene følger Menneskers Liv og Veje. Det
er aabenbart ikke blot i den hellige Julenat, at disse Guds
usynlige Tjenere havde Ærinde paa Jorden.
Glædelig Jul, 1 unge! Gid I alle maatte komme hjem
til Jul, baade I, der skal pakke Rejsekufferten, og I,
der ikke skal af Sted, hverken med Tog eller Bil eller
Damper!
Fr. Bruun-Rasmussen.

Lidt om Bjørnson.
1857 kom Bjørnsons »Synnøve Solbakkens, og saa var
han Digter. Det skete, som det altid sker, ved at Kræf
terne hos ham foldede sig ud, baade fordi de var der, og
fordi der kom noget udefra. Saadan gaar det Planten
hvert Foraar, dens egne Muligheder og Foraarets Varme
mødes, og den folder sig ud.
Bjørnson har selv nævnet, fra hvem han fik de gode
og nødvendige Paavirkninger udefra. Fra Henrik Werge
land og Grundtvig. Fra Henrik Wergeland, der gik med
Frø i Lommen paa sine Vandringer og saaede det ud, der
groede nok noget efter det. Det var noget for Bjørnson;
det gav ham Mod og Tro. Og Grundtvig. Bjørnson lærte
ham at kende under det Ophold i Danmark, hvoraf Syn
nøve Solbakken blev Frugten. Det, der drog Bjørnson til
Grundtvig og hans Kreds, siger han selv var tre Ting:
1) Grundtvigs Sang og Syner fra Livets Højder, 2) hans
vide rummelige Syn paa alt menneskeligt og 3) hans Syn
paa Historien som et Menneskeslægtens Levnedsløb i Lig
hed med det enkelte Menneskes. Dette Bjørnsons Ind
tryk fra Grundtvig kan samles i, at han blev greben rigtig
ind i Sjælen af det, der syntes ham stort hos Grundtvig,
og som var det, hans eget Sind kendte sig i Slægt med
og derfor maatte tiltales af.
Det ser vi bedst, naar vi prøver at skønne om, hvad
der var Kærnen i de Muligheder, der var hos Bjørnson,
og uden hvilke hverken Wergeland eller Grundtvig havde
formaaet noget. Ja, hvad var det i Bjørnsons eget Sind,
der gjorde, at Foraaret kom? Først nævner vi den barn
lige Undren i hans Natur. Jo mere vi ejer af den Undren,
jo mere Mulighed for at sejre i den Stund, da et Men
neske staar overfor det store Valg, om han skal undres
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eller forarges over Livet, eller rettere sagt, om Menneske
livet skal blive af ægte Værdi for os.
Bjørnson blev alle Dage et Menneske, der undredes
over Livet, men det blev han, fordi hans barnlige Undren
forenedes med Ærbødighed for det virkelig store, der
mødte ham paa hans Vej, og som han maatte tjene med
hele sin Sjæls Varme og Hjertelag. Dette har han tyde
ligt skildret i Dramaet »Kong Sverre«, hvor Inga skal for
tælle, hvorfor hun har forladt Slægtens Parti »Baglerne«
og fulgt »Birkebenerne«, Sverres Folk. Hun siger det
med de herlige Ord:
Fra jeg var Barn, har jeg hørt Sverre nævne,
med Had og Afsky for hans stolte Stævne,
men jeg har fulgt ham som en trodsig Fugl,
til Val og Uvejr over Sjø saa hul,
jeg bønfaldt for ham, naar det rigtig kneb,
og jubled for ham, naar de andre peb.

Derfor vil og maa hun følge ham og hans; thi saa
dybt har hans Storhed grebet hende, at hun maatte paa
Knæ i ærbødig Undren for ham, der af en pjaltet og
barbenet Flok i Ødemarken med Tusind spredte Viljer
havde samlet en Hær med én Vilje og ét Maal til Nor
ges Lykke og Gavn.
Saadan havde Bjørnson mødt Livet som det store
paa sin Vej og maatte tjene det, som det lyste for hans
Sind. Derfor kunde denne barnlige Undren og kønne
Ærbødighed for Livet og dets ægte Værdier kendes stærkt
i hans første Digtning.
Lad mig som Eksempel nævne »Arne«. I hans Livs
historie ser vi baade, hvad Wergeland og Grundtvig gav
Bjørnson, men vi ser allerklarest de Muligheder, han
mødte med, og den Støtte, de fandt hos ham i den barn
lige Undren og den rige Ærbødighed for det store, han
ejede.
Begyndelsen af »Arne« om Træerne, der klæder Fjel
det, er jo som en Videreførelse af Wergelands Vandrin
ger og Frøet, han saaede ud i Tro paa dets Grokraft.
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Men Vendepunktet i »Arne« er helt Bjørnsons eget.
Vendepunktet! Ja, saadan kalder jeg det Øjeblik, da der
sker noget i Arnes Liv, der gør, at nu er vi sikker paa,
Arne sejrer i Livets Strid, saa der kommer Sommer for
ham og den, han en skønne Dag vinder som sin Brud.
Vi husker Arnes Hjem med det tunge, hans Fars
Drik gemmer, og Digteren fortæller, hvordan den halv
voksne Dreng kommer ind under Faderens Paavirkning
og ind i et Liv, der ødelægger. Hvad der er gaaet i Styk
ker i Arnes Sind, vises os den Dag, Faderen ligger druk
ken paa Sengen, og Moderen — den stakkels forhutlede
Margit — gaar igennem Stuen, og Faderen faar Arne til
at bruge den komiske Evne til at tale efter andre, han
har, bruge den til at efterabe sin Mors tunge, grødede
Stemme. Lidt efter mødes de to, Mor og Søn, ude bag
Laden, der siges ikke meget, det gør der ikke, naar Men
nesker oplever det store. Arne beder kun sin Moder synge
den Sang for ham, hun ofte sang, da han var Barn, og
hun nynner:
»Herre, tag i din stærke Haand Barnet, der leger
ved Stranden«.
Imens sidder Arne der og oplever det store midt i
det dagligdags, det store og dog saa naturlige, hvilken
Strøm af varm ægte Kærlighed, der kan gaa fra Hjerte
til Hjerte, fra en stakkels Mor til hendes egen Dreng.
Her bøjer Arne sig i ærbødig Undren for det store, der
hedder Mors og Søns Kærlighed til hinanden, og fra det
Øjeblik denne Undren over det virkelig store har taget
ham, fra det Øjeblik er han reddet fra den daarlige Paa
virkning, og vi forstaar, at nu vil han sejre og fange en
Sommer ind i sit Sind.
Men denne Skildring har Digteren kunnet give, fordi
han selv som Inga har mødt det store og bøjet sig der
for i ærbødig Undren og derfor ved noget om, hvad Magt
i Livet, der ligger gemt i det barnliges Sejr.
Og saa er der Skildringen af Arnes og Elis Kærlig
hedshistorie. Den giver et stærkt Udtryk for, hvad Bjørn
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son lærte hos Grundtvig og smeltede sammen med sit
eget Sind. Den Historie er saa skøn og fin, fyldt med
Norges Sommernatur, at man læser den atter og atter,
og den fortjener at læses af vor Tids unge, der ikke kan
undgaa at møde de mange tarvelige Forsøg paa at give
det sjælelige en ringere Plads i Forholdet mellem Mand
og Kvinde; her er Lægedom for syge Sind, der er saaret
paa det Omraade og haardt trænger til at se Kærlig
hedens Herlighed, hvor der er noget af Trofasthedens
Alvor og Renhed over den.
Ogsaa de dejlige Sange, der fødes af Kærlighedens
Lykkefølelse, som nu den, hvor Arne takker igennem
Haabet om, hvad Kærligheden kan bringe ham og hende.
Den har allerede gjort, at

»Livsgangens Sorg og Glæde
har faldt livsalig som Sol og Væde
paa Sjælens bølgende Foraar sträng«.

Den har givet ham »Frændskab med alt, som længes«,
og han tror, den vil give ham
»Magt til at naa de andre,
saa jeg fra Vejen, jeg faar at vandre,
kan glæde nogle en enkelt Gang«.
Saadan er en Kærlighed i Vækst; den forvandler Da
gens Liv til Betingelse for Vækst, den gør, at vi ikke
standser for tidlig; der lyder et stadig fremad fra den,
og saa det nænsomme, kønne Udtryk om en enkelt Gang
at glæde dem, man gaar forbi paa Livets Vandring.
I 1932 bliver det 100 Aar, siden Bjørnson fødtes. Jeg
vil gerne have det lidt, jeg her har skrevet, betragtet
som en Opmuntring til gamle Egaa-Elever og andre unge,
saa de giver sig til at læse Bjørnsons første Fortællin
ger om og om igen; thi Tiden har vist, at disse Fortæl
linger danner Kærnen i det blivende af hans Digtning,
naturligvis hvor hans Sange lyder sammen med.
Asger Højmark.

Paa hjemlig Grund.
Det var en Søndag Morgen, et Par Forældre vilde i
Kirke, og de vikle saa gerne have deres lange Dreng med;
men det havde han ingen Lyst til; han vilde hellere blive
alene hjemme med fuld Frihed til at foretage sig, hvad
han vilde — ogsaa til at gøre gale Streger, for det havde
han nu mest Lyst til.
Forældrene læste Drengens Tanker; inden de gik, gav
de ham derfor Paalæg om dog i det mindste at læse en
Prædiken hjemme, den var paa 14 Sider, og det blev sagt
Drengen, at han skulde overhøres i den Prædiken, naar
Forældrene kom hjem.
Det var ikke just, hvad Drengen havde mest Lyst til.
Han blev ene, fandt det klogest at begynde med at være
lydig og gav sig i Lag med den lange Prædiken. Snart
faldt han dog i Søvn — det forstaar sig.
Drengen glider ind i Drømmenes vidunderlige Ver
den. Han ser i Drømme, at Familiens gamle ærværdige
Dragkiste, der altid stod lukket og laaset, nu var aabnet,
og en lille Mandsling, en Nisse, rodede rundt deri. Det
kunde Drengen ikke finde sig i, han sprang op og vilde
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smække Laaget i, men faar i det samme en Ørefigen,
der ganske forvandlede ham.
Han opdager nu først rigtig Forvandlingen, da han
staar ude i Gaarden og bliver opmærksom paa, at den
lille tamme Gase faar Rejsenykker og vil stikke bort med
en Flok Vildgæs, som netop fløj over Gaarden.
Drengen kaster sig over Gasen for at holde den ved
Jorden, men opdager nu, at hans Kræfter slet ikke slaar
til, han drages med Gasen op i Luften og maa, for ikke
at falde ned, kravle om paa Gasens Ryg, og herfra ser
han sit Barndomshjem med alt det hjemlige forsvinde.
Niels Holgersen har mistet sin Menneskelighed, er
forvandlet til en lille Tommeltot, kun en Haandsbred høj.
Saadan fortæller Selma Lagerlöf.
Kærnen i denne Fortælling, dette, at et Menneske kan
komme for Skade at miste sin Menneskelighed, er meget
gammel.
Sagen gaar igen i mangfoldige Variationer i Eventyr
og Sagn, i Prosa og Poesi.
Som oftest er det overnaturlige Magter — nogle kommer til Mennesket udefra, andre indefra -— som vil for
vandle Mennesker til f. Eks. Dyr, Træer eller Sten, under
alle Omstændigheder til noget helt andet end det, de op
rindelig var. Det sker som oftest let og smertefrit, hvor
imod det koster Offei- og Vovemod, hvis Menneskelig
heden skal genvindes.
Det synes, som om ingen Alder er sikret mod dette
Hekseri.
Børn
kan komme ud for en saa forfærdelig Forvandling, at
Far og Mor slet ikke kender deres eget Barn, og saa er
Hjemmets Lykke borte.
Vore Oldeforældre tillod aldrig, at det spæde, udøbte
Barn sov i en mørk Stue, der skulde være Lys, ellers
risikerede man, at Troldpak stjal det lille Menneskebarn
og lagde en Troldunge, en hæslig Skifting, i Stedet, og
da var gode Raad dyre!
Naar et Par unge, lykkelige Forældre favner deres
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førstefødte, mærker de maaske først for Alvor, hvor vid
underligt Menneskelivet er. Det lille, spæde Barn er saa
hjælpeløst som noget. Alligevel, det er Forældrenes Ung
domsdrøm legemliggjort, det yngste Skud paa Slægtens
gamle Stamtræ. Et hjælpeløst Barn, men med en Verden
af Muligheder, af hvilke nogle skal leve, andre skal dø,
men hvilke? Skal det lille Menneskebarn faa Lov at vokse
til i Alder og Visdom ad menneskelig Bane gennem det
timelige til det evige? Eller, vil det før eller senere miste
sin Menneskelighed i Verdens Kogleri?
Hvad Forskel der er paa Mennesker og Trolde, har
Henrik Ibsen klart og kort udtrykt saaledes:

Derude under det skinnende Hvælv
mellem Mænd det hedder: Mand, vær dig selv!
Herinde hos os mellem Troldenes Flok
det hedder: Trold, vær dig selv — nok!
I Paludan Müllers berømte Digterværk Adam Homo
møder vi en god og kærlig Moder, der gerne vil lære sin
Dreng, hvad det i Grunden er at være, at være Menneske.
Hun søger at aabne hans Blik for den levende Natur,
og sidst giver hun sit Syn paa Sagen Udtryk i de kendte
Linier:
Naar dig, min lille Dreng, jeg har paa Armen
og beder i den samme Stund en Bøn
for dig og for mig selv og mine kære,
da bedst jeg føler, hvad det er at være.

Den Moder gav ikke sin Søn Sten for Brød; alligevel
maatte hun opleve at se ham under en Forvandling, hvor
ved hans bedre Jeg kom i Fare.
Og senere blev han netop Typen paa et karaktersvagt
Overflademenneske i de saakaldte højere Kredse.
Barndommen lover undertiden mere, end den voksne
Alder kan indfri. Men lykkelige er de Forældre, der kan
bevare deres Børns sunde og friske Natur med Glimt af
menneskelig Adel i deres Færd. Naar vi møder saadanne
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Børn og unge, da synger det i os om de ædles Æt, der
aldrig dør ud.
Det er dog nok især overfor
Ungdommen,
at Verdens Kogleri driver sit Spil. Alle har set den nykonfirmerede Yngling forvandlet til en fin og flot Herre
med Manerer og Levemaade i de voksnes Stil. Hvor er
da den friske og naturlige Dreng blevet af?
Naturlige unge Piger er det en Fryd at møde, men
kommer de under den Forvandling, der allerede, mens
de er i Overgangsalderen, gør dem til »Damer«, er de ikke
just morsomme.
Men der kan komme Skaar af langt alvorligere Art
i de unges Menneskelighed.
Flere af vore middelalderlige Folkeviser handler der
om. For Eks. Visen om Harpens Kraft, i hvilken der
meldes om Kampen ved »Blidebro«, hvor tre unge Piger
— Hr. Villemands Brud og hendes Søstre to — er blevet
Troldens Bytte. Men hjulpet af Sangens og Musikkens
herlige Kræfter slaar Villemand Harpen i Harme — sin
Brud ud af Troldens Arme.
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Det kan altsaa lade sig gøre at bryde Troldenes Magt,
men det er Heltedaad.
Dette fremgaar endnu tydeligere af Visen om Jom
fruen i Fugleham, hvor Ungersvenden Nilaus Erlandsson
maa ofre sig selv — sit eget Hjerte — for at frelse sin
Fæstemø, som er forvandlet til en Fugl og maa flakke
rundt i den vildene Skov, indtil Ungersvenden

skar Braaden af sit Bryst,
hængte den paa Lindekviste.

Da fløj Fuglen ned, tog den blodige Braad og blev
saa til den skønneste Jomfru, der monne paa Jorden gaa.
At Børn eller unge fortrylles og faar en anden Skik
kelse end deres egen, er det middelalderlige Udtryk for,
at de kommer udenfor eller helt bort fra sig selv. Det
er Billedtale; men der ligger Virkelighed under.
Middelalderens Trolde spøger endnu; de har skiftet
Ham, men ikke Karakter. I ydre Henseende har de fulgt
ganske godt med i Udviklingen, idet de, om man saa maa
sige, har aflagt Kløer, Horn og Hale og har dermed faaet
en ikke ringe Lighed med moderne Mennesker, hvorfor
de ogsaa er betydelig vanskeligere at kende og tage sig
i Vare for.
Det maa Nutiden bekende.
Og dog er det Kogleri, der kommer udefra, ikke det
værste. Henrik Ibsen saa Faren fra en helt anden Kant,
da han skrev:
At leve — er Krig med Trolde
i Hjertets og Hjernens Hvælv!
Her er det sagt, at der er noget i den menneskelige
Natur, der ligefrem er i Pagt med det Onde, og Kampen
paa denne indre Valplads er nok altid sværere end paa
den udenfor.
Men lad os huske, at fra hvilken Kant end Kogleriet
rykker frem, kommer det stedse i det samme Ærinde:
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at rane et Stykke Menneskelighed, og den, der lader sig
overliste, vil nok før eller senere faa at føle, at han eller
hun da var nær ved Blidebro.
Men det er ikke blot Børn og unge, der kan komme
ud for de Magter, der angriber det sande menneskelige.
Ogsaa i
Manddommen
kan Virkningerne spores.
Da den unge Oehlenschläger stod ovre paa Langeland
i en bølgende Kornmark og priste Kornblomsternes Ynde,
svarede Blomsterne, at de kendte en Mand med et helt
andet Syn. For ham var Blomsterne kun unyttigt Ukrudt,
for
— alt nyttigt maa
gennem Munden gaa,
det er hans Princip.
Med andre Ord, Digteren har præsenteret os for —ikke et Menneske, men en forgjort Stakkel, en hel- eller
halvvissen Materialist. Hvem ved, om han dog ikke in
derst længes efter at blive Menneske igen?
Som før berørt, karakteristisk for alt Hekseri, der
angriber Mennesker — gammeldags saavel som moderne
— er, at det begynder med at lokke sit Bytte bort fra
den hjemlige Grund. Dette er saare naturligt; thi inden
for Hjemmets Kreds er der gerne nogle gode og stærke
Magter, der værner Mennesket.
Derfor gaar Kogleriet ud paa at løsne, svække eller
helt afbryde Forbindelsen med Hjemmet — helst baade
i Haandens og Aandens Verden.
Ja, helst skal Mennesket lokkes helt bort fra sig selv,
da har Kogleriet frit Spil.
Det spores ogsaa i vort Samfundsliv.
Nutiden er slet ikke ugunstig for den Taktik.
Det enkelte Hjems Indflydelse paa Børn og unge er
svækket paa mange Maader, ogsaa ved offentlige Foran
staltninger. Følgelig har Hjemmet ikke mere det Tag i
Slægten, som det før har haft.
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Og tænker vi paa vort Folkehjem, gamle Danmark,
da er der netop med Nutidens stærke Fremhævelse af
det Mellemfolkelige, det Internationale, en alvorlig Fare
for, at vore nationale Farver skal blegne i International
ismens Sol. Nu som aldrig før bliver Nationernes Hjem
stavnsfølelse sat paa Prøve.
Der har været Tider, hvor det var en given Sag, at
den stærkeste var den, der stod alene, stod som Kaptajn
paa sin egen Skude med Himlens Stjerner over sig og
det dybe Hav underneden — stod med det fulde Ansvar
for alle de ombordværende og uden nogen Forbindelse
med den øvrige Verden.
Da var der ikke den fjerneste Tvivl om, hvor Ansvaret
laa, Ansvaret for, at den rette Kurs blev holdt.
Men dette Billede passer ikke nu som Udtryk for vort
Samfundsliv.
Nutidens Løsen er Samarbejde, Kooperation, den
stærkeste er nu den, der kan møde i Spidsen for den
største og stærkeste Organisation — tror man da.
»Men,« siger en af Tidens Filosoffer — Professor
Grønbeck — -»Kooperationens Svaghed bestaar i, at den
har ingen Sjæl------- at den søger at sætte Egoismen paa
Aktier og gøre den anonym.«
I disse ofte verdensomspændende Kooperationer her
sker Flertalsmajestæten nogenlunde suverænt, ofte i
Kraft af sin Evne til at forvandle Mænd og Kvinder til
blot og bart Medlemmer i det store Forehavende. Saa
fordeles Ansvaret, bliver langt lettere at bære for den
enkelte, ja saa let, at Medlemmerne i Grunden slet intet
Ansvar føler. De er forvandlet, den enkelte bliver borte
i Mængden. Medlemmer kan være ansvarsløse; men et
Menneske, der er sig selv, slipper aldrig fri af sit Ansvar.
Det største og haardeste Angreb paa Menneskeheden
i nyere Tid var Verdenskrigen. Den viste en Forvandling
af Mennesker saa grufuld, som ingen havde tænkt sig
Muligheden af.
Intet Under, at den Slægt, der overlevede, saavel som
den Ungdom, der er vokset op lige efter Katastrofen,
Egaa-Bogen.

2
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kastede sig fortvivlet ud i Moder Naturs Arme, klyngede
sig i Rædsel mod Naturens Bryst og bad:
Lær os dog at blive Mennesker igen!
Store Skarer af vandrende Ungdom, især i Tyskland,
søgte og søger ud i Naturen, og Moder Natur deler med
dem det bedste, hun har: Blomster, Fuglesang, duftende
Kløvermarker, Skovensomhed, vide Udsyn fra de store
Højder; eller Naturen byder paa et forfriskende Bad i
salte Vover, mens Sommersolen giver Varme og kalder
Livets Farve frem paa blege Aasyn.
Ungdom fra forskellige Lande sætter hverandre
Stævne ude i Naturen og forsikrer hverandre om, at de
vil aldrig mere Krig. Ikke uniformerede Soldater, men
Medmennesker og Venner vil de være.
Moder Natur er aldrig karrig; hun giver glad og gerne
det bedste, hun har. Men naar hendes Børn — Nutidens
Slægter — anraaber hende om at give dem deres Men
neskelighed tilbage, da svarer Naturen med et dybt Suk,
et Suk lig det, der lød, da Naturens Gud Pan døde.
Thi Naturen ejer ingen Tryllekvist, der kan forløse
Slægten af dens Nød — og sikre den mod onde Magters
Kogleri.
Hjælpen maa søges ad anden Vej.
Et Menneske maa være sig selv, en Trold sig selv
nok, som det før er nævnt.
Men kommer et Menneske rigtig ind paa at lære sig
selv at kende — og før kan det jo vanskeligt blive sig
selv — vil det som oftest inderst inde i Dybet af sin Sjæl,
mellem en Verden af knuste Haab og bristede Idealer,
mærke en vidunderlig, hellig Skælven, en Længsel efter
noget helt, noget uforgængeligt, det faste Punkt i Til
værelsen.
Denne Skælven i Sjæledybet er Menneskets Adels
mærke, og saa længe den lever, kan Alverdens Kogleri
aldrig lokke Mennesket helt bort fra sig selv.
Denne Hjertets Stemme hvisker dybt og inderligt om,
hvad det er at være Menneske, at det er selve Livet her
og hisset.
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Mennesket er et Vidunder stort,
Billed af Gud i det høje.
Han kan forstaa, hvad Gud har gjort,
over det alt sig fornøje.
Han kan tæmme med Kunst og Vid
Bjørn og Løve som Lam og Kid
og strides med Vind og Vove.
Grundtvig.

I den Tone er der Bud om, hvad et Menneske er, naar
det ret er sig selv. Og hvor den Tone klinger i Sjælens
Dyb, vil Verdens Kogleri aldrig faa Overmagten; thi den
minder Mennesket om dets Ophav, kalder det ind paa
hjemlig Grund, aandelig talt.
Det er saa godt at komme hjem, især for den, der
har været langt ude, og det er særlig godt at komme
hjem til sig selv for den, der har prøvet at være uden
for sig selv, og hvem har ikke det? Paa hjemlig Grund
er Mennesket rodfæstet, her faar Slægtens bedste Tradi
tioner Mund og Mæle, og her svækkes Kogleriets Magt.
Den Tid, vi gennemlever nu, er fuld af Uro og Spæn
ding paa mange Omraader.
»Noget Nyt der er i Gære, det selv Tosser kan for
stad«. Mange ængstes for, hvad Fremtiden vil bringe.
Men den, der er ret hjemme hos sig selv, er paa hjem
lig Grund i Aandens Verden, vil ængstes mindre; thi han
ved, at intet Nyt under Solen kan give ham en sikrere
Hjælp i Kampen for sin Menneskelighed end det gamle
Evangelium »om Guds Rige, der giver Mennesker det
højeste ved at kræve det højeste, Mennesker formaar«,
at give sig selv.
Til evigt Liv en sælsom Lyst
fra Vuggen bølged os i Bryst.
O, dan vort Hjerte i din Haand
til Bolig for din Helligaand,
saa det i Jesus-Navnet døbt
fra Død sig føler dyrekøbt.
Grundtvig.

Ejnar Pedersen.

En Sverigesrejse.
I straalende Solskin og stille Vejr gaar Turen fra Fre
derikshavn over Kattegat ind mellem Gøteborgkystens
mange Øer, Holme og Skær. Man faar straks et stærkt
Indtryk af, at Landet her er meget vidt forskelligt fra
Danmark; kun hist og her ses en grøn Plet, ellers er det
hele bare mørkegraa Granitklipper. Øerne er for de fle
stes Vedkommende ubeboede, men til Gengæld er de rigt
forsynede med Fyr og Sømærker, der fortæller den sø
farende, at her skal der udvises den allerstørste For
sigtighed, hvis han vil undgaa de mange farlige Skær.
En Mængde Skibe er for ind- og udgaaende, for Gøte
borg er næst efter København den største Søhandelsby
i Norden, den er Landets Ansigt mod Vest ud til den
store Verden, en spillevende, moderne Eksporthavn, der
sender sine Skibe ud over hele Kloden.
Gøteborg ligner i mangt og meget København og vir
ker i det hele taget hjemlig paa en dansk Turist. Hav
nens brogede Liv udfolder sig midt ind gennem Byen,
og gamle Kanaler snor sig gennem Byens Centrum, akku
rat ligesom i Danmarks Hovedstad.
Mit Besøg i Gøteborg strakte sig kun over et Døgn,
men hvis man har Tid, bør man blive der i flere Dage,
for at man skal kunne naa at faa det hele at se. Her er
Forretningsliv og Fabriksliv, kulturelle og sociale Institu
tioner, Torve og Pladser, Parker og Anlæg. Ja, man føler
sig virkelig ikke saa lidt imponeret af Byen ved Gøteelven, der udelukkende selv har skabt alt dette og i det
hele klarer sit økonomiske Liv uden mindste Hjælp fra
Staten.
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Fra Gøteborg valgte jeg at sejle gennem de midt
svenske Søer og Gøtekanalen over til Stockholm. Det er
en herlig Tur, og i de 57 Timer, den varer, faar man et
uforglemmeligt Billede af Midtsveriges vidunderlige og
storslaaede Natur.
Størst Forventning stiller man i Forvejen til Troll
hättan og bliver heller ikke skuffet. Betaget staar man
og ser paa, hvorledes Vandet ubændigt styrter skum
mende og brusende ned mellem Klipperne, men med den
Opdragelse, som vor tekniske Tidsalder giver os, føler
man sig maaske alligevel mest imponeret, naar man ser,
hvorledes de dygtige svenske Ingeniører har taget Vandet
i deres Tjeneste og skabt en af Europas største Kraft
stationer.
Mens Aftenen skrider frem, gaar Sejladsen ud over
Vänern. Man ransager sin historiske Viden og mindes
pludselig Sagnet om, hvorledes Gudinden Gefion pløjede
Sjælland ud her midt i Sveriges Hjerte, saa denne Sø
blev til. Aftentaagen begynder at melde sig og lægger
sig som et Slør hen over Vandet, men inden Mørke og
Taage skjuler det hele, faar vi dog Kinnekullens mørke
Kegle at se nede mod Syd.
Paa den anden Side af Vänern begynder den egent
lige Gøtekanal med de mange Sluser. Kanalen gaar frem
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gennem en Allé af Træer, som pryder Kanalbankerne;
bagved ligger Engstrækninger, der atter igen har de store
Fyrreskove som Baggrund. Med yderste Forsigtighed pas
serer Skibet den snævre Kanal, der mange Steder er saa
smal, al man kan naa at plukke Kviste og Blade af Træ
erne.
Hvert Øjeblik skal man igennem en Sluse, og i Be
gyndelsen synes man ogsaa, at det er morsomt og interes
sant at se paa, hvorledes Vandet vælder fra den ene Sluse
ind i den anden, medens Skibet hæver eller sænker sig,
men til sidst ønsker vi dem langt væk, fordi der er for
mange af dem; paa hele Turen er der 75 Sluser, og det
tager ca. 10 Minutter ved hver for at komme igennem.
I Vadstena har vi et længere Ophold, saa der bliver
Lejlighed til at se den hellige Birgittes gamle ærværdige
Klosterkirke og det smukke Slot, Vasaborgen, bygget af
den her i Danmark saa godt kendte Gustav Vasa.
Efter to Døgns Sejltur kom vi saa en Dag ved Mid
dagstid ud i Østersøen, men Vejrguderne, der ellers ind
til da havde været os ret venligsindede, skiftede pludse
lig om, og i de tre Timer, vi sejlede herude, blev der bragt
adskillige Ofre for at formilde Gudernes Vrede; nærmere
Omtale behøver jeg vist ikke at give slig en Situation.
Humøret vendte først tilbage, da vi gennem Søder-
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tälje Kanal naaede ind til Mälarens mere rolige Vande.
Ved Aftenstid sejlede vi ind til Stockholm. Mälarens og
Østersøens Dronning, Rejsens foreløbige Maal var naaet.
En vidunderlig Beliggenhed har Sveriges Hovedstad her
mellem Mälaren og Østersøen. Rundt omkring ligger
Bjerghøjder og mægtige Naaleskove, og som glitrende
Baand snor Vandet sig ind mellem de Øer og Holme,
hvorpaa Byen er bygget. Særlig betaget bliver man,
naar man en Aftenstund staar oppe paa en af Høj
derne udenfor Byen og ser, hvorledes de Tusinder af Lys
spejler sig i Vandet.
Der er Flugt og Fart over Nutidens Stockholm med
de brede, lige Storstadsgader og Boulevarder. Skyskra
bere, som vi slet ikke kender dem her i Danmark, skyder
rask mod Himlen, og den funktionalistiske Byggemetode
(Lagkagehuse) har i stor Stil holdt sit Indtog i Byen.
Hermed skal ikke siges, at Stockholm er blottet for
det fine Præg af gammel Kultur og Historie. Byen er
nemlig en lykkelig Blanding af gammelt og nyt.
Ude paa Riddarholmen møder vi Middelalderens
Stockholm med dets trange Gyder og Stræder, dets bratte
Klippesider midt mellem Bebyggelsen, dets mørke Hvæl
vinger og gammeldags Huse. Her ligger ogsaa det pragt
fulde Stockholms Slot og Riddarholmskyrkan med de
mange Kongebegravelser.
Paa Djurgården har Byen søgt at skabe sig et Tivoli,
»Gröna Lunds Tivoli«; det kan ikke maale sig med det
københavnske, men er dog efterhaanden blevet Stock
holmernes aftenlige Samlingssted. Herude ligger ogsaa
Nordiska Museet og Friluftmuseet Skansen. Skansen er
noget i Stil med »Den gamle By« i Aarhus, idet man her
træffer en betydelig Samling af gamle svenske Huse og
Bøndergaarde, et herligt Kulturminde over forsvundne og
forsvindende Byggeskikke.
Min videre Farten om i Sverige gik pr. Cykel. Først
en lille Sviptur til Upsala og derfra tilbage ned gennem
Smaaland og Skaane til Lund og Malmø.
Det, vi Danske især kender Upsala for, er dens Histo-
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rie og den smukke Domkirke, men det, der i vore Dage
giver den sit Præg, er Studenterne. I 450 Aar har Byen
været Universitetsby, og det er Universitetets friske og
glade Ungdom, der sætter Liv i Gadebilledet. Det maa
ogsaa siges, at denne fornøjelige Ungdom danner en hen
rivende Modsætning til alt det, det ældgamle Upsala
ellers har at vise sine Gæster: en 700aarig Domkirke, et
450aarigt Universitet og et Bibliotek, hvis største Skat
er en gotisk Bibel fra det 4. eller 5. Aarhundrede.
Mig bragte Upsala desuden et yderligere Minde, idet
jeg kom til at overvære den svenske Ærkebiskop Nathan
Söderbloms Bisættelse heroppe, en Begivenhed, der havde
kaldt Tusinder af Mennesker til den gamle Domkirke.
Overalt i Byens stejle Gader var der sort af Mennesker,
for den Mand, der her skulde stedes til Hvile, var ikke
alene Sveriges Ærkebiskop, men han var en Mand, der
mer end nogen anden var gaaet i Kampen for alt godt.
Han kæmpede for Fredstanken og for Broderskabets Idé,
og jeg tror ikke, at det er for meget, naar jeg siger, at
han var Nordens betydeligste Kirkeskikkelse siden Ans
gars Dage.
)
*
Smaaland er maaske det mest afvekslende af Sveri
ges Landskaber, og paa de fire—fem Dage, Cykleturen
*) Mon dog? Red.
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hernede varede, blev jeg budt paa næsten alle Landskabs
former. Her er Agerland, Moser og Heder, Skove, Bjerge,
Søer og Elve, og der er smaa middelalderlige Landsbyer
Side om Side med hastigtvoksende Industribyer, prægede
af Fart og Fremskridt.
Her er Norrköping og Linköping, .Jönköping med de
verdensberømte Tændstikker og Husquarna med Nor
dens eneste Symaskinefabrik. Men i Smaaland er det dog
først og sidst den skønne Natur, man fæster sig ved.
Aldrig glemmer jeg Turen langs med Vättern, til den
ene Side Vätterns klare Vand og til den anden Side bratte
Bjergskraaninger. Her i disse herlige Omgivelser lig
ger Nordpolforskeren André’s Fødeby, det lille idylliske
Gränna. Eller jeg kan nævne Turen ned ad den ejen
dommelige Bjergvej Ådalvågen, der snor sig ned ad
Bjergsiden til Husquarna.
Overgangen fra Smaaland til Skaane mærkes ikke
med det samme, først nede i Nærheden af Lund bemær
ker man Forandringen fra Naaleskov til Løvskov, fra
klippesprængte Heder til frodigt Agerland. Man føler sig
straks som paa hjemlig Grund, dette her ligner Danmark
med de mange Korn- og Roemarker.
Hernede i Sydskaane ligger de store Herregaarde fra
Dansker-Tiden, og Egnen her er lige saa dansk som
Gaardenes Bygmestre, hvis Navne endnu staar at læse
over Portalerne.
Der er vide, aabne Marker med frodig Muld, lyse Bøge
skove og hvide Landsbykirker, men drager man nordpaa,
møder man snart Stenmasserne og de mørke Fyrreskove,
vilde Kløfter og Bjergsøer. Skaane er en eneste Bryd
ning mellem disse vidt forskellige Naturer.
Midt i Skaane ligger den gamle, fornemme By Lund,
den anden store svenske Universitets- og Domkirkeby.
Vidt ud over Skaane ses Domkirken med de to Taarne,
der efter Sagnet blev bygget af Trolden Finn for Mun
ken St. Laurentius’ »Øjne baade«, og nede i Kirkens Krypt
ser man endnu Troldefamilien staa som Stenstøtter.
En stille, solrig Eftermiddag gik jeg om Bord i
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Malmø—København-Færgen, og beriget med nye Minder
forlod jeg vort skønne Naboland, lovende mig selv, at
det ikke skulde blive sidste Gang, jeg var der.
Ove Nielsen,
Kommunelærer i Aarhus,
El e vfo r en i ngen s Kasserer.

Vær med!
Mine bedste Hilsener til alle I gamle Egaa-Drenge og
-Piger med Tak for alt godt, vi har haft med hverandre
i den Tid, vi var sammen. Mine Tanker gaar tit paa
Langfart til Vintrenes travle Drengeflok og til Somre
nes glade og friske Pigeskare, og som Tiden gaar, føjer
alt sig sammen til en Krans af gode og lyse Minder, som
gemmes hen til Værn og Hjælp i Modgangs Timer.
Maa jeg ønske noget for jer, og det er jo efter gam
mel Tale saaledes, at dem, man sætter Pris paa og hol
der af, ønsker man for, da skal det være dette, at I,
hvordan det saa end gaar, om I skal sejle jer Fremtids
færd i Magsvejr eller — og vor Tid synes jo kun at have
den Udvej for Ungdommen — med Stormvejr og Mod
vind imod jer, aldrig taber Modet, aldrig fortvivler, for
at bruge Morten Pontoppidans Ord, men stadig stævner
frisk og frejdig fremad.
Der er netop nu Fare for, at Modvind og Modgang
kan blive vor Ungdom saa stærk, at den i Mismod vil
lægge Hænderne i Skødet, gøre Viggo Hørups paa anden
Vis sørgelig berømte Ord: »Hvad kan det nytte« til sine
og give helt op. Og — vil mange sige — der kan være
god Grund dertil. For hver Dag, der gaar, ser vi det store
Ragnarok, Verdenskrigens Forbandelse, brede sig mere
og mere — ogsaa herhjemme — med sin Arbejdsløshed,
Fattigdom og Elendighed. Vi ser Far og Mor kæmpe en
haard Strid for at holde det, der er dem kært, Hjemmet,
som de i Fællesskab har bygget op gennem Afsavn og
Stræben, oven Vande under de økonomisk set snart utaalelige Forhold, vi har, men hvor meget der end kæmpes,
saa hjælper det dog lige meget.
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Jo, saadan set er der virkelig god Grund til at lade
Mismod raade og lade alt gaa sin skæve Gang.
Men det gaar bare ikke; thi Stilstand og Opgiven er
Dødens Vej og Sejr i mere end én Forstand. Standser
vi op i vort Arbejde og lader Modgangen faa Overhaand,
da er det snart ude med os, og ligesom der lød et »finis
polonia« for mange Aar siden over det polske Folk, saaledes vil der lyde et Finis over os og over vort Folk og
Land.
Men det er netop det, der ikke maa ske, og det vil
ikke ske, hvis ikke dansk Ungdom giver sig i Mismodets
Vold; thi Danmarks Ungdom er Danmarks Fremtid, og
kender jeg den ret, da er den sig her sit Ansvar bevidst.
Der er endnu Vej at finde ud af det Uføre, vi er i,
om ogsaa den er lang og trang. Vejen er Sammenholdet,
og fatter vi alle som én det, da er den trods Skær og
bidende Modgang dog farbar. Men ét maa vi, løfte i Flok,
lære af Fortællingen om den gamle Bonde, der paa sit
Dødsleje gennem Eksemplet med Egekvistene viste sine
Sønner Sammenholdets Magt og Styrke.
Er vi alle med her og er enige om at sætte Skulder
mod Skulder og hver tage sin Del af Fællesarbejdet, da
vil det trods alt lykkes os og gennem os vort Folk at
»bære vor gamle Moder ind i Dagen ny«, gennem trange
Kaar til Lykke og Fremgang.
Og det er den største og herligste Opgave, vor Tids
danske Ungdom — ogsaa I — kan faa.

P. F. A. Laursen,
Lærer.

Gymnastik.
Da Gymnastikken optager ikke saa faa af Efterskolens
Timer, synes jeg, det vilde være paa sin Plads at ofre
den et Par Ord her, og jeg vil da først holde mig til Ar
bejdet her paa Skolen. Jeg kan kun tale med om Vinter
skolen, og for dens Vedkommende staar Gymnastikken
jo øverst paa Timeplanen. Eleverne er delt i to Hold,
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som hver faar 50 Minutters Gymnastik daglig, og det er
efter min Mening en udmærket Ordning at begynde Da
gen med et Arbejde, der kan fordrive hver Smule Morgengnavenhed og kan give hver Mand et Humør, et Vel
være og en Arbejdslyst, der ikke kan købes for blanke
Kroner.
Dog er der gerne én Ting, der generer, nemlig Mor
genkulden; det er ikke altid lige hyggeligt at lade de
lange Bukser i Stikken, naar Vinduerne er »laadne«, og
Termometeret viser 5—6 Grader under Stregen, men ved
Hjælp af megen Motionsgymnastik gaar det, og det gør
ikke saa meget, selv om man maa ofre et Kvarter paa
at faa Varmen i Kroppen, idet vi kan sige som KruschenManden: »Det er den lille, daglige Dosis, der gør det!«
Thi naar der blot kan blive en halv Time daglig til rigtig
virkningsfuld Gymnastik, giver det efterhaanden et Re
sultat, som ligger langt over, hvad der kan naaes ved
det Par Timer om Ugen, man ellers i Almindelighed maa
nøjes med, idet Eleverne bedre husker Øvelserne, og
Træningen holder sig fra Dag til Dag. Nu er der jo ellers
den store Forskel paa et Gymnastikhold paa en Skole
og et Gymnastikforeningshold, at de sidste møder af fri
Vilje, medens det for de fleste Skolers Vedkommende er
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tvungent, og man maa derfor tænke paa de Elever, som
ikke møder med speciel Gymnastik-Interesse, og gøre
Dagsøvelserne livligere ved at indflette Ting som Stafet
løb, Tovtrækning, Boldspil, Trillebør, Livtag eller bygge
Pyramider; det er noget, som har alles Interesse og netop
derfor udmærket.
I det hele taget er Gymnastiksalen et Sted, hvor man
aldrig maa glemme det gamle Ord: »Lysten driver Vær
ket«, og derfor kan jeg ikke andet end være glad over,
at jeg sidste Vinter ved Juletid paa Elevernes egen Op
fordring kunde starte et frivilligt Hold Søndag Formid
dag. Der mødte ca. 20 Mand; vi fortsatte til hen mod
Skolens Slutning, og det blev ikke de daarligste Timer.
Paa denne fornøjelige Maade gled vi mod Vinterskolens
Slutning, og der blev trænet paa Kraft med den afslut
tende Opvisning for Øje, og vi naaede lige til General
prøven. Da lød der et Tordenskrald — Difteritis — og
i Løbet af kort Tid var Efterskolen øde og forladt. Det
var for nogles Vedkommende en Skuffelse, at vi ikke
kom til at vise, hvilke Resultater der var naaet; men det
betød i Grunden ikke saa meget, det virkelig store Spørgsmaal var: Vil Eleverne fortsætte nu efter Afslutningen?
Vil de søge lil Gymnastikforeningerne rundt om i Kred
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sene? Ganske vist har de »lagt Bund« her paa Skolen i
en Alder, da de netop trænger til det, men det er ikke
nok. Jeg har holdt Øje med dem, der blev her paa Egnen,
og de har været flinke til at møde; blot det gælder over
hele Linien, er det »allright«.
Lad mig da slutte med et Par Linier til I Drenge fra
1930—31. Tak for godt Kammeratskab og Samarbejde;
det har været mig til stor Glæde og Udbytte, og jeg haa
ber og. tror, at I heller ikke har været kede af det; at I
har haft godt af det, véd jeg. Husk nu at troppe op i jer
Kreds, naar der kaldes paa jer, det er et ærligt Arbejde
værd at holde Kroppen i Orden trods det daglige Slid.
Lev vel, til vi ses igen!
Thorvald Zacharias.

Tidens Ungdom.
Det hænder ikke saa sjældent, at Nutidens Ungdom
bliver gjort til Genstand for Kritik.
Det gaar jo nemlig gerne saadan, at i en mørk og
trang Tid — hvad det jo unægteligt er i Øjeblikket —
ses der efter, om der muligvis i den nærmeste Fremtid
skulde være Haab om, at Tingene vil vende sig til det
bedre, om der skulde være et og andet, der kunde give
Haab om lidt lysere Tider.
Tiden er af Lave, siger man, og det behøver man ikke
at være særlig dybsindig for at opdage. Det ryster slemt
i det gamle Hus, som Forfædrene har bygget efter deres
Forskrifter og deres Tanker og Ideer, Pudsen falder af
Væggene somme Steder, og vi kan se Leret indenfor. Ja,
det var nok ikke helt godt, indrømmes der, men nu maa
vi se at faa det i Stand, nu maa Ungdommen tage fat
og vise, om den duer til noget, og saa begynder man at
undersøge og vurdere Ungdommen, at kritisere den.
En Fars og en Mors Lys er — eller skulde jo da gerne
være det — Børnene. Der blev jo nok, efterhaanden som
Tiden gik, en Del Opgaver, som Far og Mor ikke mag
tede, eller som de maaske synes kunde være løst paa en
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bedre Maade, og saa haaber de paa, at I maa faa Evner
og Held til at gøre jeres Gerning bedre, til at gøre jeres
Tid lysere; og Far og Mor undersøger — saadan i det
stille — hvad der kan ventes af jer. En Far og Mor er
vel ikke helt upartiske Dommere, og andre, der mener
at have større Kendskab og mere Overblik, optræder som
Ungdommens Kritikere.
Den Undersøgelse, som maa gaa forud for en Kritik,
kan ske paa mange Maader, som jeg ikke her skal komme
ind paa, da det ikke er det, der interesserer, men Re
sultatet. Jeg kan nævne i denne Forbindelse — ja, det
véd I maaske — at der er noget, der hedder psykotekniske Undersøgelser, hvor man — tænker jeg — ligefrem
kan faa at vide, om man i det hele taget egner sig til
noget. Naa, endnu kommer vi jo ikke alle gennem den
Skærsild; det var maaske ogsaa for let at faa Sagen af
gjort.
Men hvad siger de saa, de, der mener sig kompetente
til at dømme om Ungdommens Muligheder eller Umulig
heder? Ja, heldigvis er deres Resultater vidt forskellige.
Nogle mener, at Nutidens Ungdom kun har Jazz, Sport
og Motorcykler i Tankerne. Andre, at I er gode nok. En
hver, der har med Ungdom at gøre, gør sig vel sine Tan
ker om den.
Jeg talte i Sommer med en ældre Lærer, der havde
undervist i over 20 Aar ved tekniske Skoler, saa lidt For
stand maatte han have paa Ungdom; han sagde omtrent
saadan: »Heldigvis lader det til, at det mere end tidligere
er ved at gaa op for Tidens unge, at vil de naa frem til
en lille solbeskinnet Plet i Livet, saa kommer de der ikke
sovende.«
Det var hans Opfattelse eller Kritik, om jeg maa sige,
og jeg kom til at tænke paa denne Udtalelse, da For
stander Pedersen en Dag i Oktober fortalte, at det kneb
med at skaffe Plads til alle de Drenge, der vilde paa
Skolen i Vinter.
Det fortæller lidt om, at det nok ikke alene er Byernes
unge, der er klar over, at det gælder om at »hænge i«.
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Det gælder om at dygtiggøre sig. Jeg tænker, alle I, der
mødtes og mødes her paa Skolen, har været inde paa
de samme Tanker. Vel sagtens har det ogsaa været Fars
og Mors Tanke. Og de har tænkt, om jeg saa maa sige,
ligesom at give jer en god Start paa jeres Ungdoms Løbe
bane. At en god Start er meget værd, véd 1 alle; men —
for at blive i Billedet — sætter man ikke sin Energi ind
paa fortsat Fremgang, nytter det ikke, om Starten aldrig
har været saa god. Derfor gælder det om stadig at gøre
Fremgang, og det gamle Ord om, at den, der vil være
noget, han maa lære noget, staar stadig ved Magt. Men
man behøver ikke altid at gaa i Skole for at lære noget.
Den, der har aabne Sanser, kan altid lære noget, hvor
han færdes.
Lad mig gengive den lille Historie om den unge Mand,
der kom op til Tietgen for at søge Plads. »Kan De
Fransk?« spurgte Tietgen. »Nej,« kom det lidt forsagt.
»Kan De Tysk?« — »Nej.« — »Kan De Engelsk da?«
Atter et ængsteligt Nej. »Hvad i Alverden kan De da?«
fo’r Tietgen op. Den unge Fyr tav lidt, saa sagde han:
»I Grunden ingen Ting, Hr. Etatsraad, men jeg kan lære
det altsammen!«
Tietgen saa nøje paa ham et Øjeblik og sagde saa
kort og godt: »De er antaget.«
)
*
I vil maaske sige, at det er en af disse Solstraalehistorier; men de har ikke meget med Virkeligheden at
gøre. Det er nok muligt, at de er sjældne i Nutiden, og
at der ikke findes saa mange Tietgen’er, den er dog en
Illustration til den gamle engelske Talemaade, at »hvor
der er en Vilje, der er en Vej«.
»At ville, det er Sagen
i smaat saavel som stort«.
Derfor: benyt Tiden og vis, at du vil noget.
Det skal være mit Raad og min Hilsen til alle I unge,
som jeg fik Glæden af at være sammen med paa Egaa
Efterskole.
Knud Hansen,
Lærer.
*) Frit gengivet. Red.
Egaa-Bogen.
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Fra Elev til Elev.
1921

1931.

Et mærkeår for mig er året 1921. Jeg var da blevet så stor,
at jeg skulde »flyve fra reden«, jeg var den gang 16 år. Min bror
skulde konfirmeres om efteråret, og der var da ikke brug for os
begge to hjemme, nu skulde jeg jo så et sted hen.
Der blev talt om, at jeg skulde se at få plads på Samsø;
men når jeg skulde hjemmefra, syntes jeg, at jeg vilde længere
bort for at se andre egne og skikke. Imidlertid var jeg nu på en
måde ikke så begejstret for at komme til at tjene så langt borte,
og det var mine forældre heller ikke, vi vidste jo ikke, om jeg
ikke kom til at længes efter det kære hjem. Men så engang om
kring ved høst kom min tante med »Bavne n«, hvori der stod,
at der skulde oprettes en efterskole i E g å ved Aarhus, og
både mine forældre og jeg syntes, at det kunde blive rart at
komme der en vinter, det vilde ikke blive så brat en overgang
at komme hjemmefra, som hvis jeg lige skulde ud at tjene.
Det kom da i orden, at jeg skulde være elev på Egå efter
skole — og godt, at det blev sådan.
Tiden gik, og vi nåede den tredie November, jeg måtte af
sted til det ukendte. Det var lidt svært at få sagt farvel til de
kære derhjemme, vi havde jo aldrig været så langt borte fra
hverandre i længere tid.
Jeg kom også godt til Egå, og det varede heller ikke længe,
før jeg følte mig hjemme der. Ejnar Pedersen havde, da
han sendte skoleplanen, skrevet, at han og hans kone nok skulde
se at gøre det så hjemligt og så godt for os unge, som de for
måede, og det gjorde de også tilfulde, de havde altid et smil og
et venligt ord til os.
Selv om de ydre forhold på Egå efterskole den første vinter
var mere beskedne, end de mu er, så var det for mig en herlig
vinter, blot gik tiden alt for hurtig; men selv om tiden er borte,
så er minderne endnu tilbage.
Mindet lader som ingenting
er dog et lønligt kildespring.

Sangen har en egen evne til at kalde minderne frem i ens
sind, og særlig er der én sang i højskolesangbogen, der for mig,
og jeg tænker også, den for flere gamle egåelever kan drage
minderne fra Egå frem; når jeg blot hører melodien til den, duk
ker det ene minde op efter det andet; de fleste har jo nok gæt
tet, at det er sangen: »Åndesyn fra gamle dage«, jeg
tænker på, den blev altid sunget med en særlig kraft på Egå
efterskole.
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I de ti år, der nu er gået, siden jeg kom til Egå, har jeg jo
oplevet en del, og jeg kan ikke her komme ind på enkelthederne,
blot vil jeg i store træk fortælle lidt af det.
Da vi havde sagt farvel til Egå, rejste jeg hjem til Samsø
igen og var så hjemme om sommeren. Til november rejste jeg
atter til Jylland, denne gang var det til Hornsletegnen, hvor jeg
havde fået plads på en meget veldrevet gård, hvor jeg lærte og
så en del; men da jeg havde været der et år, rejste jeg hjem igen.
Nu skulde min bror ud, det var jo rart, at vi kunde skiftes til
at være hjemme, for »ude er godt, men hjemme bedst«.
Så gik der atter et år, og det blev november igen, altså 1924,
jeg havde fået lov til at rejse på højskole, jeg havde valgt V al
lekilde; det blev også en dejlig vinter for mig, rig på oplevel
ser og indtryk. Vi var godt hundrede elever, deriblandt en ægte
japaner.
Fra højskolen fik jeg plads som forkarl på en gård på den
udtørrede Lammefjord ved Fårevejle. Der, hvor der før
i tiden sejlede skibe, går nu plov og harve. Der var jeg saa som
meren 1925, og der var det, at jeg traf min tilkommende som
tyveårig datter på gården.
November 1925 rejste jeg igen til Samsø og var atter hjemme
et år, hvorefter Jeg var et år på Fyen i Øster Åby ved
Svendborg, også som forkarl på en veldreven gård. Om
sommeren havde min kæreste også plads på den egn, så vi havde
mange dejlige udflugter sammen i det smukke Sydfyn.
Så gik det igen til Samsø et år, derpå en vinters kursus på
Vestsjællands landbrugsskole ved H ø n g for at få
teoretisk indsigt i landbruget. For nu også at se noget frøavl,
det havde der nemlig ikke været meget af, hvor jeg hidtil havde
haft pladser, tog jeg en tur til Asnæs i Odsherred som
meren 1929 på en gård, hvor der var frøavl af forskellig slags.
Derefter var jeg så hjemme om vinteren, og i foråret 1930
begyndte jeg at se på ejendomme, nu syntes min kæreste og jeg,
at vi vilde have noget for os selv. Det er nu ikke morsomt ar
bejde at se på ejendomme; det meste, der er til salg, er gam
melt og forsømt og alligevel dyrt; men så engang i juni måned
fik jeg brev fra min kæreste, at nu var der en gård i S a n d b y
ved Holbæk til salg, grunden til, at den skulde sælges var, at
manden, der ejede den, var syg. Jeg rejste da over for at se den,
og syntes rigtig godt om den, prisen var også rimelig efter tiden,
der var jo ingen, der kunde vide den gang, at alting sådan vilde
falde i pris.
Der var selvfølgelig noget at udsætte også på den Gård, men
det blev da til, at vi købte den og overtog den straks.
Her er 46 tdr. land god jord, gode bygninger, til dels nye, god
besætning og godt med maskiner.
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Der var jo den fordel ved denne gård, at den ikke var lavet
til med salg for øje, men passet godt. Vi har da heller ikke for
trudt, at det blev den gård, vi fik.
Vi holdt så bryllup d. 18. juli i øsende regnvejr. Det er nu
alligevel rart at have sin egen bedrift at gå og tumle med.
Jeg vil slutte dette lille tilbageblik med ønsket om, at Egå
efterskole også i fremtiden må samle unge fra hele landet, som
den nu i de ti forløbne år har gjort, og at forstanderparret endnu
i mange år må have lov at virke der.
Fælles minder, som vi eje,
lyse på vor fremtids veje.
Venlig hilsen
Astrid og Jens Øster,
Østergård ved Sandby i September 1931.

Egaa Efterskole holder som bekendt 10 Aars Jubilæum i Aar.
og jeg vil da gerne som en af de første Elever sende Skolen en
Hilsen og Tak for, hvad jeg har faaet dér. Vi er sikkert alle enige
om, at det var en god Tid, vi tilbragte paa Skolen, og vi fik meget
dér, som vi senere i Livet havde baade Gavn og Glæde af. Det
stadig stigende Elevantal og Udvidelsen af Skolen viser jo ogsaa, at det er et godt Sted for de unge at komme. Jeg vil ønske
for Egaa Efterskole, at den stadig maa blive ved at gaa godt, og
at den, trods de sløje Tider, maa blive ved at have fuldt Hus. Et
saadant Ophold fortryder man ikke.
Hilsen til alle mine Kammerater.

Sv. Andersen Kradbjerg.
Elev Vinteren 1921—22.

En Vinterdag paa Efterskole.
Morgenen begynder med, at man hører Klokken ringe kraf
tigt og længe. Saa er der ingen Pardon, vi maa op. Dog bliver vi
gerne liggende 5 Minutter efter, at Klokken har ringet; men naar
vi saa endelig kommer op, bliver der Fart paa. I et Par Sokker
og et Par Bukser og saa til at rede Seng. Dynerne luftsvømmer,
og Lagener glattes med en fabelagtig Hastighed. Saa ned at
vaskes, og er man heldig, kan man maaske i den vilde Trængsel
redde sig et Vaskefad, er man ikke, kan det vare længe. Naar vi
saa har faaet os vasket, gaar det i skarp Trav hen over Loftet,
ind i Værelset, hvor vi faar os tørret. Midt under dette kan det
ske, at Klokken ringer til Spisning, og nu bliver her ekstra smaatravlt. Saa maa man ofte trække i Blusen eller kæmme Haar,
medens vi løber til Spisestuen. Naar vi kommer ind i denne, har
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de særlig morgenduelige Herrer allerede sat sig til Bordet. Naar
saa enten Forstanderen eller hans Kone kommer, bliver der sagt:
»Værs’god!« og derpaa gaar det løs paa Kokkepigens fortræffe
lige Grød. Snart efter skurrer Skeerne mod Tallerkenerne, og der
indtages nye Portioner. Derefter faar vi Kaffe og Smørrebrød.
Saa holdes der Morgenandagt, og saa suser et Hold til Gymna
stik, medens de tilbageblevne atter deles i to Hold, som saa kom
mer til Dansk hos Hansen og Laursen. Snart efter skrat
ter Pennen lystigt paa Papiret, alt imens der falder Stikpiller til
de Herrer, som eventuelt har »lavet Fest« om Aftenen og derfor
er lidt overanstrengte og som Følge heraf ogsaa lidt søvnige.
Naar Timen er forbi, skal vi til Gymnastik og de første til Dansk.
Snart efter er vi i fuld Gang med de staaende Øvelser, og der
efter har vi Spring. Her udspilles mange morsomme Scener, og
ofte ser man en komme humpende, tagende sig til Bagdelen efter
et mislykket Kraftspring. Efter endt Gymnastik synges der en
Sang, hvorpaa der trædes af. Saa klæder man sig paa og gaar
eller cykler til Skolen igen.
Saa skal vi til Regning, hvad der i og for sig er svært mor
somt. Efter dette er der Foredragstime til Middag. Naar Klok
ken saa lyder, styrter vi ind til de dækkede Borde. Saa sidder vi
gerne i stor Spænding, mens Brevene bliver delt rundt, om der
dog ikke skulde være et til én selv. Saa indtages Middagsmaden,
og derpaa er der Middagshvile. Den benyttes paa forskellige
Maader. Nogle gaar i Brugsforeningen for at besørge de nød
vendige Indkøb, nogle børster Tøj, og andre ligger paa Sengen
lige saa lange, som de er.
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Kl. 1,15 ringes der igen til Time, og nu staar den enten paa
Fysik, Sløjdtegning eller Bogføring. Naar dette er endt, faar vi
Eftermiddagskaffe. De, der kommer først ind i Spisestuen, ser
gerne deres Snit til at bytte Kaffebrødet om saaledes, at de selv
ikke faar det mindste Stykke, og er der et Stykke for meget, saa
skal det nok blive spist. Efter Kaffe skal et Hold til Sløjd og
et andet til Læsning, Skrivning, Tegning eller Engelsk. Inde fra
Sløjdsalen høres Høvles Hvislen, Saves Skurren og af og til en
Strofe af f. Eks. »Tre raske Prinser«. Saa gaar Timerne, og Klok
ken bliver fem. Da har vi en Time fri, som vi gerne gaar Tur
eller arbejder i. Kl. 6 ringer det til Aftensmad. Efter Spisningen
er der ca.
Times Ophold, hvorefter vi har Forberedelse, i
hvilken vi maa bestille, hvad vi vil, og der er jo nok: Stil, Regne
stykker, Tegning, eller man kan læse en eller anden Bog o. lign.
Derefter er der igen et Ophold, og da er der mange, der slaas
for Sjov. Ofte ser man en stakkels Synder komme farende med
en Fjende i Hælene af sig. Straks efter høres Bump og Klask,
samt Synderens gentagne Forsikringer om, at han skal nok være
saa »gjæw, saa gjæw«. Saadan gaar den Time gerne, og lidt før
Kl. g er der som Regel Oplæsning eller Lysbilleder.
Kl. 9% synges der Aftensang, hvorpaa der bliver sagt »God
nat«. Pigerne begynder saa at gøre rent, nu og da hjulpet af
nogle galante Ungersvende. De fleste Gutter gaar nu i Seng
under mere eller mindre Stilhed. Det hænder nemlig, at ens Dyne
ublidt bliver revet af, og det skal selvfølgelig hævnes og helst,
inden Læreren kommer for at inspicere. Snart efter er der Ro,
og saa er Dagen endt.
Erling Holm.

Fastelavnsfest paa Efterskolen.
Den ordinære Vinterfest paa Egaa Efterskole blev afholdt den
21. Februar. Den blev imødeset med spændt Forventning af vi
Elever, der med Interesse fulgte de forskellige Forberedelser.
Fredag og Lørdag gik med Forberedelser til den paa den
sidste Dags Aften berammede Fest. Denne, der ellers plejede at
blive afholdt i Egaa Forsamlingshus, skulde i Aar gaa for sig
paa selve Skolen. Festsalen skulde være Skolens største Klasse
værelse, og dette blev derfor ryddet for sit Bohave af Borde og
Bænke. I den ene Ende blev en midlertidig Scene opstillet. Vor
Sløjdlærer Hansen med samt sine Hjælpere — nogle af Sko
lens Elever — balancerede højt over andre dødeliges Hoveder
paa vippende Borde og Bænke for at smække Stænger og Kulis
ser op. Resten af Lokalet blev fyldt med Bænke, hentet nede fra
det lokale Forsamlingshus.
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Sløjdsalen blev indrettet til en midlertidig Restauration. Høvl
bænkene blev dækket med Brædder, og herover blev bredt Duge,
saa kunde det ikke blive bedre. Overalt blev der oppe under Lof
tet anbragt Guirlander, og nede i Køkkenregionerne blev der bagt
paa Kraft.
Lørdag Eftermiddag holdt Skolens Dilettanter Generalprøve
for vi Elever og nogle Børn nede fra Egaa. Der skulde nemlig —
Traditionen tro — som
en Indledning til Festen
opføres en lille Komedie
af nogle af Eleverne.
Kl. 5 spiste vi et bedre
Aftensmaaltid, og derpaa
forsvandt de fleste af os
op paa vore Værelser for
at komme i Stadsen.
Ved 8-Tiden begyndte
Gæsterne at ankomme;
det var alle gamle Ele
ver, og der var ca. 175
mødt frem.
Vi blev nu allesammen
placerede i »Teatret« for
som Indledning at se Ko
medien »A b e k a 11 e n«.
Denne blev spillet ud
mærket, og de fleste Di
lettanter høstede da ogsaa stærkt Bifald. Særlig
maa fremhæves Erling
Holm, der udførte en gammel Frøkens Rolle særdeles godt.
Derefter blev oplæst en Revy over forskellige i Vinterens Løb
forefaldne Begivenheder. Nogle af Eleverne, der syntes, at man
havde omtalt dem lovlig hensynsløst, blev lidt fortørnede, men
de var jo nødsaget til at finde sig i det. — Nu blev Salen ryddet;
Scenen blev taget ned og de fleste Bænke baaret ud, kun nogle
faa Stykker blev tilbage af Hensyn til eventuelle Bænkevarmere.
Nu kunde Dansen tage sin Begyndelse, og det var Meningen, at
Valsen skulde trædes baade i den store Skolestue og i den ryd
dede Spisestue; Musikken fik derfor sin Plads i Forhallen midt
imellem de to Danselokaler.
Dette gik dog mindre godt; man kunde næsten ikke høre Mu
sikken hverken det ene eller det andet Sted. Musikerne flyttede
derfor senere ind i Skolestuen, og nu gik det storartet, selv om
det kneb med Pladsen; vi var stuvede sammen som Sild i en
Tønde. Jeg tror nok, at alle morede sig, og hvis det — særlig i
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Begyndelsen — kneb med at holde Tempoet oppe, saa kom vor
ungdommelige Forstander, og ved at dreje en hurtig Galop rundt
i Salen fik hans snart de
søvnige gjort vaagne.
Ud paa Aftenen blev
vi budt ned i Sløjdværk
stedet for at drikke
Kaffe. Det passede os
svært godt, da vi var
bievne lidt tørre i Hal
sen, saa Fru Peder
sens Kaffe og Kager
fandt god Afsætning.
Efter denne Opstram
mer gik Dansen endnu
livligere, og Gulvet var
tæt pakket med dan
sende. — Men præcis
Kl. 2 holdt Musikken
inde; saa var man jo
nødt til at standse den
kære Dans. Inden vi
drog bort, sagde For
standeren et Par Ord til
os; han takkede Gæster
ne, fordi de var mødt saa talrigt op, og der sluttedes med en
Aftensang.
Nu fik Gæsterne travlt med at komme hjem, man sagde Far
vel og Tak, og det var sikkert ikke tomme Ord, i hvert Fald
havde man Grund til at mene det. De ventende Biler fyldtes snart
og gled derefter bort. Kun to Gæster blev tilbage; de skulde
overnatte her paa Skolen.
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Inden vi kunde gaa i Seng, skulde dog alle Skole- og Spise
stueborde paa Plads. Det var et ret brydsomt Arbejde; men saa
var vi jo fri for det om Søndagen. Kl. 3 kom vi endelig i Seng
for at hvile ud ovenpaa Festens Anstrengelser og mangeartede
Indtryk.
Jeg tror nok, at alle var enige om, at det var en morsom Fest,
som vi vil mindes med Glæde.
Asger B. Pedersen.

Elevmødet 1931.
Som det da regnede, 14 Dage i Træk, og vi 45 Piger paa Egaa
Efterskole var saa bange for, at det ogsaa vilde regne de Dage,
den store aarlige Elevfest skulde holdes.
De nærmeste Dage forud havde der været Travlhed overalt
paa Skolen. Torsdag Morgen forkyndte Grisens høje Vræl, at den
nu maatte lade sit unge Liv for at skaffe Flæskesteg paa Bordet
til de mange Gæster, vi ventede.
Paa Sønderhøj blev der opstillet et stort Telt, og herinde øve
des Folkedans et Par Aftener før Festen. Hver Morgen trænede
vi til den Gymnastikfremvisning, der skulde præsteres. Kort for
talt: Elevfesten stod paa Dagsordenen fra Morgen til Aften 3—4
Dage forud.
Første Festdag.
Lørdag d. 11. Juli oprandt. Vi hoppede ud af Sengen og kig
gede efter Vejret. Graat i graat alle Vegne, men det regnede dog
ikke, og op paa Dagen blev det klarere. Ved Frokostbordet blev
vi 45 inddelt i forskellige Hold, der skiftevis skulde varte op de
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to Festdage. Saa gik vi i Gang med at skure og skrubbe paa vore
Værelser; rent skulde der være, og pudset blev der alle Vegne,
saa det skinnede. Blomster blev sat op her og dér. Ja, om Efter
middagen hentede vi en Mængde Blomster fra Mark og Have, og
af dem bandtes lange Guirlander, der blev hængt op i Skolestuen
og i Teltet. Borde blev dækket, og nede i Køkkenet var der Travl
hed uden Lige, Kartofler skrælledes, Frikadeller stegtes, og Ar
bejdet gik overalt med Liv og Lyst. Sidst paa Eftermiddagen var
netop alt klart — uden netop os selv.
Naa, vi maatte saa have en Omgang Vand og Sæbe og saa i
Stadstøjet. Gæsterne kunde være her naar som helst, og de skulde
dog gerne have et godt Første-Indtryk af den gamle Skoles nu
værende Besætning.
Om de fik det, ja sikkert; det var i hvert Fald en Flok nyvaskede og net paaklædte unge Piger, der med alt andet end lige
gyldige Blikke modtog de fremmede — de mange unge Mennesker
fra nær og fjern, der nu strømmede til. Der var Gæster fra saa
fjerne Egne som Sjælland, Fyn og Vendsyssel.
Vi samledes saa til Aftensmad i Spisestuen og i den store
Skolestue. Forstander Pedersen bød hjertelig velkommen, og
saa lød Sangen frisk og glad fra de unge Struber. Som Gæsterne
dog kunde spise. Baade de ny Kartofler og Frikadellerne havde
god Efterspørgsel. Men det gik ogsaa ved Musik. Udenfor Vin
duerne, i Haven, stod Elgaards Orkester og spillede nogle
af vore kønne nationale Melodier.
Efter Aftensbordet samledes alle foran Skolen, hvor de ord
nede sig i Kolonner til March, og med Skolens Fane og Musik
i Spidsen drog Forsamlingen ad Vejen udenom Skolens Have
og svingede ind paa Sønderhøj, hvor alle forsvandt i det
store Telt.
Et Øjeblik efter blev Fanen sendt ned i Haven, hvor 42 Piger
stod i Gymnastikdragter klar til Gymnastikfremvisning. Vi kom
saa under Solveig Bordings Ledelse marcherende ind i
Teltet, sang Jylland mellem tvende Have, og saa gik
det løs med Gymnastik en god halv Time. Kan man dømme efter
Bifaldet, der lød, kedede Forsamlingen sig ikke, og vi selv havde
Indtrykket af, at det gik rigtig godt.
Fra Kl. 8 til 11 fik vi saa Lov at danse i Teltet. Musikken
var god og Feststemningen høj. Det er nu især morsomt at
danse i saa godt Selskab. Gik man udenfor Teltet, opdagede man,
at det store Hegn mellem Haven og Idrætspladsen var oplyst
med kulørte Lamper. Ved n-Tiden sluttedes af i Teltet, og hele
Skaren gik ned i Haven, hvor vi spillede en lille Komedie: »D er
gik et Sagn i Lunde n«.
Haven var ogsaa festlig oplyst, Vejret var lidt køligt, men
tørt, saa de ca. 300 Tilskuere kunde følge Friluftsforestillingen
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uforstyrret. Lige før Midnatsklokken slog, afbrændtes et festligt
Fyrværkeri. Den ene Raket efter den anden — somme Tider
flere samtidig — susede op i Luften, hvorfra de saa dryssede
ned som Stjerner i alle Farver. Ildhjul snurrede rundt og op
lyste hele Festpladsen, Kanonslag drønede, Ungdommens Jubel
og glade Stemmer blandede sig dermed, indtil den sidste Ild
trold havde lukket sit Øje — saa endelig laa den kære Sønderhøj igen hen i Fred.
F est-Deltagerne
var nu bænkede om
Fru Pedersens
dejlige Jordbærgrød.
Saa lød der en
Aftensang, og kort
efter var de »gamle
Drenge«
gemt
i
»Familiesengen« paa
Forpagter P.B rand
strups Høloft; mens
alle Pigerne fik en
større eller mindre
Brøkdel af en Seng.
Anden Festdag.
Søndagen oprandt
med det herligste
Sommervejr, nogen
kunde ønske. Vi drak
Morgenkaffe
paa
Skolen og drog der
efter alle til Mor
gengudstjeneste
i
Egaa
Sognekirke,
hvor Pastor Bals
lev fra Aarhus prædikede, og vor egen Forstander var Degn.
Vi var saa mange, som Kirken kunde rumme, næsten udeluk
kende unge.
Det var en god Stund.
Op paa Formiddagen samledes vi atter i Teltet paa Sønderhøj. Ved fælles Kaffebord holdtes Elevforeningens Generalfor
samling. Her førtes en livlig Diskussion om Dans m. m. Ende
lig var der Bestyrelsesvalg og Fremlæggelse af Regnskab, og
saa kaldte Klokken sammen til Middagsbord.
Efter Middagen vandrede hele Flokken til Stranden, nogle
for at bade, andre for at nyde Strandlivet paa det tørre.
Ja, det er herligt med den Strand her ved Egaa Efterskole.
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Der gik forøvrigt Rygter om, at Pedersen havde anbefalet
denne Strandtur, fordi han gerne vilde have sig en lille Middags
lur, og det undte vi ham ogsaa.
Kl. 3 serveredes Eftermiddagskaffen ude paa Plænerne i Ha
ven, og her udfoldede der sig et festligt og fornøjeligt Liv.
Saa lød Klokken igen, og denne Gang kaldte den sammen
til offentligt Møde paa Sønderhøj. Her talte først Forfatteren
Richardt Gandrup og derefter Forstander Pedersen.
Talerstolen var flyttet udenfor Teltet, hvor ogsaa de fleste Til
hørere havde lejret sig i det grønne Græs.
Umiddelbart efter Mødet mødte vi 42 i »Nationaldragter« og
dansede saa en Del gamle Folkedanse, som vi har lært i Som
mer. Det lod til, at Tilskuerne morede sig godt, men vi anstrengte
os ogsaa i den Grad, at der næppe var en tør Stump Tøj paa
os, da det hele var forbi.
Ved Syvtiden spistes der til Aften, og derefter morede hele
Flokken sig med gode gamle Sanglege i det fri.
Endelig samledes vi alle endnu en Gang i den store Skole
stue og helt ude i Forstuen, og saa takkede Forstander Peder
sen alle de gamle Egaa-Drenge og -Piger, fordi de var mødt
og havde bidraget til at gøre Festen saa god. Han ønskede os
alle Velsignelse over vor Fremtid, og saa lød Afskedssangen.
Elevmødet 1931 var forbi. Gid det næste maa blive lige saa
godt.
L i s D e i n.
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Egaa Efterskole.
1921 - 3/11 - 1931.
Den 3. November i Aar er det ti Aar siden, vor Skole
virksomhed her i Egaa blev begyndt.
Det vil derfor være naturligt her at fremdrage enkelte
Træk vedrørende Skolens Oprindelse og senere Udvik
ling indtil denne Dag.
Det var ved Pinsetide 1921, at vi gennem Pastor Høj
mark, Aarhus, blev gjort opmærksom paa, at der her
i Byen var Tanker fremme om Rejsning af en Skole for
den yngste Ungdom.
Fra Egaa var Pastor Højmark opfordret til at være
med at finde en Lærerfamilie, som eventuelt vilde paa
tage sig at lede en saadan Ungdomsskole.
Nu opfordrede Præsten os til at gøre en Tur til Egaa
for at se paa Forholdene og eventuelt optage en For
handling med Beboerne om Sagen. Vi var ikke helt uden
Erfaring med Hensyn til Ungdomsskole-Arbejdet, idet vi
havde haft Aftenskole i mange Aar, ligesom vi havde
medvirket ved en privat og et Par kommunale UngdomsDagskoler. — Men vi havde ikke prøvet at lede en selv
stændig Ungdomsskole, og dertil kunde vi nok have Lyst,
dersom det ellers kunde føje sig paa naturlig Maade.
Pastor Højmark sørgede nu for, at det første Møde
mellem Egaaboerne og os kom i Stand.
Det var aftalt, at E. P. paa nærmere fastsat Tid
skulde møde paa Højskolehjemmet i Aarhus, hvorfra der
saa vilde gaa Vogn til Egaa.
E. P. mødte — men paa forkert Sted. Ukendt med
Lokaliteterne i Aarhus satte han sig ind paa det nu
nedlagte Højskolehotel ved den gamle Banegaard.
Men da Ventetiden her blev ham for lang, opdagede
han Fejltagelsen, og kort efter rullede en Vogn ud fra
Højskolehjemmet i Klostergade med Værten Jens Han
sen og Hustru og E. P. om Bord og med Kurs efter Egaa.
Den Køretur glemmer vi ikke — og da særlig det
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Øjeblik, da vi fra Vejlby Bakke mødte det herlige Ud
syn mod Nord: Aarhus-Bugten, Mols og Helgenæs, Kaløvig med Egnene deromkring til Bakkedraget i Vest ved
Lisbjerg. Landsby ved Landsby, og flere høje, hvide
Kirketaarne hævede sig op over de skønne frugtbare og
sommerklædte Egne.
Jens Hansen kendte det hele ud og ind og fortalte
saa kønt derom.
Det blev dog for os Kirketaarnet i Egaa, der ligesom
midtsamlede det hele. Højt og frimodigt hævede det sig
over den lille Landsby, som den laa dér i Fred for saavel Storbyens som Stationsbyens rastløse Færd.
Ja, hvem kunde vide, om dér ikke var Stedet for en
god Ungdomsskole.
Jens Hansens skulde paa Besøg hos Familien Blaabjerg paa Sølyst, og E. P. stod derfor af ved Egaavejen
og gik ind til Byen for at melde sig hos en Gaardejer
Anders Bomholt, som Aftalen var.
En Times Tid senere stod Bomholt og E. P. oppe paa
Sønderhøj og saa paa Omgivelserne. I Sandhed: en køn
og venlig Natur omgav Stedet; og saa Havet saa nær.
Dampere gik ud og ind af Aarhus Havn; hist og her
lyste hvide Sejl over de blaa Vande.
Bomholt kom med en stilfærdig Bemærkning om, at
det vilde være en smuk Ramme om et Ungdomsvirke.
E. P. spurgte saa noget om, hvorledes Tanken om
en saadan Skole egentlig var kommen frem her. Svaret
gik ud paa, at en Dag, da Bomholt gik i sin Mark, kom
den Tanke frem hos ham, at da han selv var ung, blev
der sørget godt for hans Udvikling. Han havde gaaet i
Friskole, kom paa Højskole o. s. v. Nu var han selv
Mand i Gaarden, og dermed fulgte ogsaa et Ansvar over
for den Ungdom, der nu voksede frem.
En Egaagaard var et Par Maaneder i Forvejen ud
stykket, og dens rummelige og solide Stuehus med til
hørende stor Have kunde nu købes for omved 20.000 Kr.,
og det var den Ejendom, man havde tænkt at indrette
til Skole.
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Bornholt havde i nogen Tid drøftet Sagen med sine
Standsfæller, Naboer og Venner. De sympatiserede med
Sagen og havde allerede vist deres Interesse for den ved
at tegne sig for større eller mindre Beløb, tilsammen henimod 20.000 Kr., til Foretagendets Gennemførelse, og
Tegningen var sket under den Forudsætning, at Pengene
ikke skulde forrentes eller tilbagebetales, saafremt Pla
nen blev realiseret.
Man havde tænkt sig, at den eventuelle Leder af Sko
len kunde faa Valget imellem at tjene for fast Løn eller
ogsaa overtage Skolen som Ejendom og drive den for
egen Regning og Risiko. Det sidste saa man helst.
Nu forstod E. P., at der var Mening i Tingene. Købe
summen var jo nogenlunde sikret, og dette viste virkelig
en Interesse, som ikke var helt almindelig.
Men Ejendommens Omdannelse til Skole vilde nogen
lunde koste ligesaa meget.
Her var jo meget at betænke, og man maatte nu se
Tiden an, derfor blev der intet bestemt under E. P.s før
ste Besøg i Egaa.
Længere hen paa Sommeren ordnede Egaaboerne et
lille Møde ved Stranden, og her holdt E. P. sin første
Tale i Egaa. Den handlede om vore gamle Kirkeklokker.
Samme Dag købtes den førnævnte Ejendom for
20.000 Kr. med det Formaal at indrette den til Skole.
Interessentskabet »Egaa Efterskole« blev dannet og
fik valgt en Bestyrelse.
Med Undtagelse af Gaardejer Edvard Thomsen,
Bynksminde, der senere er død, beklæder de først valgte
Mænd deres Tillidsposter den Dag i Dag. I Thomsens
Sted indvalgtes Gaardejer Einar Nielsen, Andi ved Mørke.
Med denne Bestyrelse førtes Forhandlingerne saa
videre i Sommeren 1921, og det resulterede i, at E. P.
og Hustru blev antaget som Skoleledere og fik Skøde paa
Ejendommen ved Sønderhøj med Forpligtelse til at holde
Ungdomsskole i hvert Fald om Vinteren.
Det tegnede Beløb blev stillet til Raadighed, og derEgaa-Bogen.
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udover paatog Interessentskabet sig intet økonomisk An
svar for Skolen.
I Oktober flyttede vi saa ind her i Egaa, og den 3.
November aabnedes den ny Skole med 30 Elever. Et
Par af disse »Veteraner« skriver foran om deres Ophold
her, og vi sender alle disse vore første Elever her en
frisk Hilsen.
De to første Vintre var her Fællesskole for Piger og
Drenge; vi mente, det var nødvendigt for at faa en pas
sende Flok. Men allerede i Sommeren 1922 vovede vi dog
at indbyde til særskilt Pigeskole i 4 Maaneder. Der mødte
lige 10 Elever.
Til Trods for, at Skolens Lokaler var smaa og primi
tive, og vi kun havde det allernødvendigste Skoleudstyr,
gik det hele dog nogenlunde. Vor første Lærer, Sørensen,
der nu i flere Aar har siddet som velagtet Kommunelæ
rer i Gatten, hjalp os saa godt i Gang. Vi begriber nu
ikke, at den Mand kunde overkomme alt det, han da
havde med at gøre her. Han sparede sandelig ikke sig
selv, og saa havde han et velsignet Humør.
I Aarene, der fulgte, steg Elevantallet roligt og jævnt.
Vi har i de svundne 10 Aar ialt haft 707 Elever paa 5
eller 4 Mdr.s Kursus. Og til det kommende Vinterkursus
1931—32 har Skolen modtaget det største Antal Fore
spørgsler, den nogen Sinde før har kendt, nemlig 72;
de første 60 Elever skaffede vi Plads til, og Resten fore
slog vi saa at vente til næste Aar.
I Efteraaret 1928 paabegyndtes en meget betydelig
Udvidelse af Skolens Bygninger; denne fuldførtes Aaret
efter og kostede i alt 41.000 Kr.
Ved et Bestyrelsesmøde, der holdtes paa Skolen i Sep
tember d. A., oplystes det, at det alt i alt har kostet 95.000
Kr. at bringe Skolen i den Stand, hvori den nu forefindes.
Naar Gadden desuagtet ikke er større end almindeligt,
skyldes det god økonomisk Støtte fra mange forskellige
Sider i Forbindelse med en fornuftig Administration.
Men hvordan vi under de saare vanskelige økonomi
ske Forhold, der nu er inde over vort Folk, skal faa taget
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det sidste Tag med Sten og Kalk og skaffe vore Elever
den gode Gymnastiksal, som baade de og vi stadig læn
ges efter — ja, dér ser vi ingen Udvej i Øjeblikket.
Men der er desværre saa mange, der under langt svæ
rere Forhold ingen Udvej øjner. Men disse Nedgangstider
— hvor svære de end kan være — har nok deres Mission.
Sejer henter den, der Styrke ta’r af Nederlag!
Til førnævnte Bestyrelsesmøde i September var alle
Medlemmer mødt — ogsaa Konerne og Edvard Thomsens
Enke var med. Ved denne Lejlighed tog Skolens Foto
graf omstaaende Billede af hele Selskabet.
Paa Tiaarsdagen for Skolens Stiftelse sender vi vor
bedste Hilsen til de mange Hjem, fjern og nær, som har
betroet os deres unge. Interessentskabet og Bestyrelsen
og flere endda fortjener Paaskønnelse og Tak for solid
økonomisk Støtte og godt Samarbejde hidtil.
Det samme gælder Randers Amtsraad, Skoledirektio
nen og forskellige Sogneraad her paa Egnen.
Fra flere Præste- og Lærerhjem har Skolen faaet
værdifuld Støtte. Vi tænker i denne Forbindelse ogsaa
paa Sognepræst Mikkelsen og Hustru, forhen Hjortshøj,
nu Felsted, der hjalp os saa godt de første Aar, og paa
Pastor Højmark og Hustru, Aarhus, der gennem Aarene
har hjulpet os, og som fremdeles er trofaste overfor Ar
bejdet her.
Endelig gaar der taknemlige Tanker til den øvrige
ikke helt lille Stab af faste Medarbejdere, Skolen har
haft i kortere eller længere Tid, Lærere og Lærerinder
saavel som Køkkenpersonale. Vi mindes dem alle med
Glæde og Tak.
Den af dem, der har holdt Stillingen længst og har
den fremdeles, er vor gode og trofaste Lærer Laursen,
der nu i den kommende Vinter begynder paa det sjette
Aars Tjeneste her.
For os, der har faaet Lov at forestaa Virksomheden,
har denne nu givet 10 gode Arbejdsaar.
Maatte Værket lykkes fremdeles.
Følgende kønne Sang af Mads Nielsen udtrykker no4’
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get af det, der dybest ligger os paa Sinde, og derfor vil
vi gerne sende den ud med Hilsen og Tak til alle vore
forhenværende Elever og Skolens Venner. Flokken er ble
ven stor, og vi kan, som Aarene gaar, ikke følge den en
kelte paa hans eller hendes videre Færd, som vi gerne
vilde. Men vi glemmer ikke en eneste af dem.
Hver Dag er en sjælden Gave,
en skinnende Mulighed.
Hver Dag er paany en Naade,
som sænker sig over dig ned.

Hver Dag er igen et Ansvar,
et nyt og et vældigt Krav.
Hver Aften staar hvide Stjerner
og spørger dig, hvad du gav.
Hver Aften staar hvide Stjerner
og glimter i Himmerigs By.
Hver Morgen gaar Gud over Landet
og vækker din Vilje paany.
Ejnar Pedersen.
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Forskelligt.
Til Elevmødet i Sommer var der som sædvanlig indløbet
mange Hilsener fra tidligere Elever, der af en eller anden Grund
ikke kunde være til Stede. Vi nævner: Johanne Rasmus
sen (Hvolbæk), nu Sygeplejeelev paa Aarhus Kommunehospi
tal, Ellen Helene Thomsen (»Bynksminde«), der i Som
mer har opholdt sig i Zürich i Svejts, Christiane Lykke
(Silkeborg), der tjener i Løkken, Paula Helboe (Hesselballe), nu Bjørnø v. Faaborg, Johanne Skovgaard (Tran
bjerg), nu Gislev, Fyn, Anna Madsen (Kvolbæk), Rødding
Højskole, Agnes Olsen (Skæring) og Dagny Nielsen
(Kankbølle), Antvorskov Højskole, Signe og Grethe Ras
mussen (Karlby), Humble Præstegaard, Langeland, Dagny
og Marie Bomholt (Skødstrup), Rungsted, samt Skolens
tidligere Lærerinde, Frk. Anthonius, der i Sommer har været
Lærerinde ved Bornholms Højskole. Ogsaa fra Henriette
Bak hørte vi. — Tak. Tak.

Ogsaa i Aar har Døden gjort sin Høst af gamle Egaaeleverder er altid noget vemodigt, naar unge, haabefulde Mænd og
Kvinder kaldes bort, og i Aar føltes Vemoden maaske endnu
stærkere, idet de Familier og de Hjem, der blev ramte, allerede
i Forvejen var haardt prøvede.
Midt i Maj døde Aage Bay, Bjergby ved Randers; han
var eneste Barn, og som Følge heraf følte hans Forældre Sor
gen og Savnet særlig haardt og tungt. Han begravedes d. 20. Maj
fra Borup Sognekirke. Forinden afholdtes en kort Sørgehøjtide
lighed i Hjemmet, hvor Lærerne fra Bjergby og Borup talte. I
Kirken talte Pastor Nissen, Borup, og Ejnar Pedersen,
Egaa. 6 Egaa-Kammerater fra 1924—25 bar deres Kammerats
Kiste til Graven. Senere samledes de ikke faa tidligere Egaa
elever, der var til Stede, i Præstegaardshaven paa Pastor Nissens
Opfordring, og endelig sluttedes af hos Sigurd Grann, der
inviterede paa Kaffe i sin Bagerforretning i Randers.
Sidst i Juni modtog vi Budskabet om Peter Fiils Død. Peter
F i i 1 var ligesom Aage Bay Elev fra 1924—25, og ogsaa her føl
tes Savnet dybt, fordi han var eneste Søn, og fordi hans Hjem
i længere Tid havde været haardt ramt af Sygdom. Hans Fader
var saaledes, kort Tid før Peter blev syg, kommet hjem efter et
toaarigt Ophold paa Sygehus i Aarhus. Nu maatte Sønnen af
Sted. I Begyndelsen havde han godt Haab om at komme hjem
igen og glædede sig til at naa hjem til sin Fars Fødselsdag den
27. Juni. Men netop Natten til denne Dag blev han meget syg
og maatte paa Operationsbordet. Operationen forløb heldigt, men
der stødte andet til, og Lægerne gav intet Haab. Paa sin Faders
Fødselsdag døde han, godt 25 Aar gammel. Han begravedes under
stor Deltagelse — ogsaa her var flere gamle Egaakammerater
til Stede — paa Haldum Kirkegaard ved Hadsten den 2. Juli.

Siden sidste Egaa-Bog gik i Trykken, har bl. a. følgende
gamle Egaa-Drenge og -Piger holdt Bryllup og bosat sig:
Peter Rasmussen, Borup (1923—24), gift i Novbr. 1930.
Niels Garn Jensen, Foldby (1924—25), gift 10. Febr. med
Dagmar Levinsen, Norring, bor i Foldby v. Hinnerup.
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Ellen Sørensen, Egaa (1925), gift 3. Marts med Lau
rids Rasmussen, bor i Hjortshøj.
Else Overgaard, Balle (1925), gift 10. April med Tage
Smedegaard, Malling, bor i Balle Kildegaard v. Odder.
Laurids Andersen, Lystrup (1923—24), gift 20. Maj med
Gudrun Andersen, Lisbjerg Terp, bor paa Lystrup Afholdshotel.
Hakon Christensen, Røgen (1923—24). gift 21. Maj
med Mary Charlotte Julstrøm Jensen, Voergaard i
Østvendsyssel, bor ved Hammel.
Jes Thomsen, »Bynksminde«, Skæring (1921—22), og vor
Elevforenings tidligere Formand, Maren Elisabeth Mad
sen, Aarhus (1924), holdt Bryllup Pinsedag d. 23. Maj. Bopæl:
»Bynksminde« v. Hjortshøj.
Andrea Nielsen, Englyst, Søften (1923), gift 26. Maj
med Dooitze Tilma fra Holland, bor i Norring v. Hinnerup.
Ingeborg Snog, Todbjerg (1925), gift 2. Juni med Jens
Jensen, Haarup, bor i Sabro v. Mundelstrup.
Bertha Thomsen, Kankbølle (1922), gift 3. Juni med
Jens Munk, Mollerup, bor i Lystrup.
Ellen Sandballe, Mejlby (1925), gift i Sommeren 1931
med Jørgen Kramer, bor i Aalestrup.
Anders Hjortshøj Jensen, Haarup (1923—24), gift
30. Juni med Marie Sørensen, Elev.
Mary Clausen, Begtrup (1926), gift i Sommeren 1931.
Kjeld Rasmussen, Kankbølle (1922—23), gift i Somme
ren 1931.
Anna Jacobsen, Vitved (1927), gift i Oktober 1931.
Husflidslærer N. S. A. Jensen, Fredericia, som siden Vinte
ren 1930 har ledet korte Kursus i Husflid for vore Elever, købte
i September Vejstrup Højskole paa Fyen og blev d. 15. Oktober
gift med Husholdningslærerinde Frk. Else Svendsen, Kø
benhavn.
Ogsaa Frk. Dagmar Pedersen, Stenderup i Sønderjyl
land, der vil være de to sidste Sommerhold velkendt, er nu gift
og bor paa Hadstenegnen.
Til Lykke!
Fra Canada har vi modtaget Hilsen fra Jens Nyskov Sø
rensen (1926—27). Han er veltilfreds med at være paa den
anden Side »Dammen«, skønt Forholdene for Tiden ikke er de
allerbedste dér. Han beder hilse Kammeraterne fra sin Aargang.
Hans Adresse er: Jens Nyskov Sørensen, c/o Henry Lange,
548 Main Street, Moncton, N. B. Canada.
Som Tilslutning til Jens Sørensens friske og fornøjelige Brev
vil vi gerne her meddele et lille Træk, som viser, hvad der langt
borte i det fremmede kan sysselsætte vore Gutters Tanker, naar
de gaar ensomt ved deres daglige Gerning, borte fra Danmark
og hvad Dansk er.
En Mor viste for en Tid siden Ejnar Pedersen et Brev,
som hendes store Dreng, en gammel Egaaelev, lad os kalde ham
Gunnar, havde sendt hjem fra Amerika. Udtrykkene i Brevet
var ægte og gode; men mest dybtfølte var vel de Tanker, som
han gennem en dansk Digters Ord sendte hjem:
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Det Sprog var vor Trøst i Nøden,
naar Smerten ledte om Ord;
det skal os følge i Døden,
hvad saa end vi talte paa Jord.

Mens Atlanterhavet synger
sin evige Verdenssang,
vi sender Danmark en Hilsen
af Hjertets dybeste Trang.
Det var sjælden de daarligste af den danske Ungdom, der
drog paa Udfærd.

Endvidere har vi for nylig haft Brev fra Arne M. Mor
tensen, Thorsager, der beder hilse Kammeraterne fra Vinte
ren 1928—29.

Skolen er statsanerkendt og modtager Tilskud af

Staten i Lighed med de øvrige Efterskoler.
Endvidere modtager Skolen Tilskud fra Randers Amt
og fra følgende Kommuner:
Hasle—Skejby—Lisbjerg, Vejlby, Elsted, Todbjerg—
Mejlby, Skødstrup og Hjortshøj—Egaa.
Selv om det ikke er større Beløb, det her drejer sig
om, ligger der i disse Bevillinger en Anerkendelse af Sko
lens Virksomhed, og derfor er vi taknemlige.

1 det forløbne Aar har Skolen været besøgt af ialt
96 Elever paa 4 eller 5 Mdr.s Kursus. De var hjemme
hørende saaledes:
30 fra Randers Amt,
36 - Aarhus Amt,
15 - Skanderborg Amt,
3 - Sorø Amt,
3 - Viborg Amt,
3 - Hjørring Amt,
2 - Ringkøbing Amt,
1 - Aalborg Amt,
1 - Thisted Amt,
1 - Odense Amt,
1 - København.
lAlevmødet 1932 holdes den anden Søndag i Juli,
d. v. s. Lørdag den 9. og Søndag den 10. Juli. Husk ende
lig at melde Deltagelse i god Tid forud. Medtag Tæpper
og mød saa lige saa talstærke som før. Og de, der ikke

kan komme, sender os en Hilsen, vi kan bringe Kamme
raterne.
For at spare Porto udsendes Egaa-Bogen i Aar med
Postgiroblanket i Stedet for Postopkrævning. Blanketten
sendes tilbage med Betalingen snarest belejligt, senest
den 15. December 1931. Beløb, der da ikke er indgaaet,
tages pr. Postopkrævning. Elever, der ønsker sig udmeldt
af Elevforeningen, sender omgaaende Bogen tilbage.

V i takkel- alle, der har ydet skriftlige Bidrag til EgaaBogen — en særlig Tak til den nye Biskop over Aarhus
Stift, fordi han har glædet os med en Julehilsen. Lige
ledes er det os en Glæde, at vor trofaste Medhjælper gen
nem Aarene, Pastor Højmark, har skrevet om Bjørnson.
Oprindelig havde vi ellers tænkt, at Egaa-Bogen væ
sentlig skulde skrives af gamle Elever. Men efter de gjorte
Erfaringer er vi ikke helt sikre paa, at dette lader sig
gennemføre. Vi opfordrer dog alle vore gamle Elever til
at hjælpe os dermed. Send kortere eller længere Bidrag
i September.
Vi vil saa gerne høre fra jer alle, naar Lejlighed gives.

U et har glædet E. P. at modtage mange gode Hilse
ner den 11. September. Tak baade for dem og andre
Elevbreve.

Elevforeningens Generalforsamling.
Egaa Efterskoles aarlige Generalforsamling afholdtes
den 12. Juli 1931. Formanden oplæste Aarsberetningen,
og det reviderede Regnskab blev fremlagt. Begge Dele
godkendtes.
Af Bestyrelsen afgik efter Tur Henry Andersen, Vejl
by, Ellen Helene Thomsen, Skæring, og Kjeld Rasmus
sen, Kankbølle. I deres Sted valgtes: Karen Pedersen,
»Esbenhus«, Mejlby, Ragnhild Madsen, Aarhus, og Svend
Lund Nielsen, Grottrup. Suppleanter er fra Valget 1930:
Peter Storm, Skørring, fra Valget 1931: Gerda Snog, Tod-
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bjerg. Revisorer: Henry Andersen, Vejlby, og Jes Thom
sen, Skæring.

Elevforeningens Regnskab
for Aaret 1930—1931.
Indtægt:
Kassebeholdning d. 12.Juli 1930 .............. 268,97 Kr.
Renter i Landbosparekassen .....................
10,76 Kontingent .................................................... 1156,00 Modtaget af Forstander E. Pedersen for
Egaabøger ..............................................
15,00 1450,73 Kr.
Udgift:
Trykning af Egaabøger ............................. 475,00 Kr.
Klichéer fra A. Hammerschmidt .............
86,25 Frimærker, Opkrævning, Konvolutter, m. m. 234,40 Indbydelseskort ...........................................
35,75 Indsat i Egaafondet .................................... 250,00 Hjælp til Elever Sommeren 1931 ............. 150,00 En Krans .....................................................
19,00 Fyrværkeri ...................................................
50,00 Omforandring af Egaamærket .................
10,00 Forskelligt ....................................................
16,40 Kassebeholdning .......................................... 123,93 1450,73 Kr.
Aarhus, d. 9. Juli 1931.
Ove Nielsen.

Regnskabet gennemset og fundet rigtigt, 11. Juli 1931.
Henry Andersen.
Jes Thomsen.

„Egaafondet“s Regnskab.
Kassebeholdning d. 17. Oktbr. 1930 ......... 70,00 Kr.
Bidrag fra Elevforeningen ......................... 250,00 Renter i Landbosparekassen ......................
4,86 324,86 Kr.
Aarhus d. 10. Juli 1931.
Ove Nielsen.

Ovenstaaende Regnskab gennemset og fundet rigtigt,
d. 11. Juli 1931.
Henry Andersen.
Ejnar Pedersen.
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Vedtægter
for

Egaa Efterskoles Elevforening.
§ 1. Foreningens Formaal er: a) at knytte og vedlige
holde Forbindelsen mellem Egaa Efterskole og dens Ele
ver og imellem disse indbyrdes; b) at støtte Egaa Efter
skole paa bedst mulig Maade, saa denne frie Ungdoms
skole kan vinde Indgang i stedse større Kredse og ved
blivende arbejde frit og uafhængigt.
§ 2. Medlem af Foreningen kan enhver blive, der som
Lærer (Lærerinde) eller Elev har opholdt sig paa Egaa
Efterskole. Medlemsbidraget er 2 Kr. aarlig. Det indbe
tales ved Postopkrævning i December Maaned.
§ 3. Til at lede Foreningen vælges en Bestyrelse paa
7 Medlemmer. Disse varetager Foreningens Anliggender
i Samraad med Skolens Lærerkræfter, der uden Valg
indtræder i Bestyrelsen. Valget gælder fra Elevmøde til
Elevmøde. Genvalg kan finde Sted. Bestyrelsen vælger
selv Formand, Næstformand og Kasserer.
§ 4. Generalforsamling afholdes ved hvert Elevmøde.
Her foretages følgende: 1) Formanden giver en Oversigt
over Foreningens hele Virksomhed siden sidste Elev
møde, 2) Kassereren fremlægger det reviderede Regn
skab, 3) Der vælges Bestyrelse samt 2 Revisorer, 4) Even
tuelle fornødne Bestemmelser Foreningen vedrørende
behandles.
§ 5. Alle Beslutninger, saavel i Bestyrelsen som ved
Generalforsamlingen, afgøres ved almindelig Stemme
flerhed. Ændringer i disse Vedtægter kan dog kun ske,
saafremt 2/s af de paa en Generalforsamling afgivne Stem
mer slutter sig dertil. Opløsning af Foreningen kan kun
finde Sted, naar det paa to Generalforsamlinger med
mindst et Aars Mellemrum vedtages hver Gang med
mindst 2/s af de afgivne Stemmer.
Saaledes vedtaget af Generalforsamlingen 24. Juni 1924.
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Skolens Tillidsmænd:
Sogneraadsformand Anders Bomholt, Egaa, Formand.
Gaardejer Chr. Johnsen, Egaa.
Gaardejer Villads J. Villads en, Egaa.
Gaardejer Niels Nielsen, Lisbjerg Terp.
Mølleejer Peter Blaabjerg, Mygind Mølle, Voldum.
Gaardejer Ejnar Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Gaardejer P. Holme Villadsen, Egaa.

Elevforeningens Bestyrelse:
Maltha Jensen, Helagergaard, Audi v. Mørke, Formand.
Ove Nielsen, Tværgade 3, Aarhus, Kasserer.
Elisabeth Andersen, Skæring, Hjortshøj.
Laurids Andersen, Lystrup Af holdshotel, Lystrup.
Karen Pedersen, »Esbenhus« Mejeri, Haarup, Hjortshøj.
Svend Lund Nielsen, »Grottruplund«, Hjortshøj.
Ragnhild Madsen, Heibergsgade 26, Aarhus.
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Ele vfortegnelsen
(fortsat fra 1930).
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642.
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644.

Vinterskolen. 193 o—3 1.
Tage Moe Andersen, Gdr. Andersen, »Kærhave«, Allingaabro.
Jens Enevold Andersen, Gdr. Andersen, Hjelmager, Løgten.
Vagn Bent Andersen, Fiskeriejer B. Andersen, »Skovlide«,
Hørning.
Fritz Arvid Vesty Andersen, Vognmand Andersen, Knebel.
Niels Aage Vestergaard Christensen, Ingeniør Christensen,
Ødum, Hadsten.
Michael Christensen, Gdr. C. Christensen, Graa Mølle, Lis
bjerg, Aarhus.
Anker Christensen, Gdr. C. Christensen, Graa Mølle, Lis
bjerg, Aarhus.
Wagner la Cour, Direktør la Cour, Pindstrup.
Axel Danielsen, Gdr. Danielsen, Esig, Rønde.
Harald Hansen, Gdr. Hansen, »Olsgaard«, Virring, Skander
borg.
Carl Johannes Hansen, Fodermester Hansen, »Hjortshøj
lund«, Hjortshøj.
Hans Pedersen Helbo, Lærer Helbo, Framlev, Harlev.
Erling Holm, Gdr. A. Holm, »Bendixminde«, Odder.
Richard Hvejsel, Gdr. Hvejsel, Lisbjerg, Aarhus.
Harry Lahrmann Hansen, Fru Harriet Hansen, Sønderup,
Slagelse.
Svend Oluf Greve, Gdr. P. Greve, Lindum, Onsild.
Søren Helkjær Jensen, Forpagter Helkjær Jensen, Grund
før, Hinnerup.
Marinus Peter Villadsen Jørgensen, Gdr. Jørgensen, Kank
bølle, Hjortshøj.
Henning Julius Michelsen Kanne, Gdr. Kanne, Rohdegaard,
Galten.
Jens Vagn Michelsen Kanne, Gdr. Kanne, Rohdegaard,
Galten.
Søren Krause Korsbæk, Lærer Korsbæk, Faarup, Mundel
strup.
Kristian Hyltoft Kristensen, Centralbestyrerinde Christen
sen, Hvolbæk, Skanderborg.
Harald Christian Krogh, Fru Krogh, Rørthvej 11, Odder.
. Axel Schmidt Lassen, Gdr. M. Lassen, Skørring, Galten.
. Gustav Sigfred Laursen, Gdr. Laursen, »Lynggaarden«,
Knebel.
. Adolf Robert Mogensen, Gdr. Mogensen, »Houmarksgaarden«, Hinnerup.
Frode Mohr, Gdr. Mohr, Harlev, Harlev.
Arne Nielsen, Gdr. Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Chresten Gammelgaard Nielsen, Gdr. S. Rasmussen, Farre,
Sporup.
Aage Nielsen, Gdr. F. Nielsen, Grundfør, Hinnerup.
Jens Jørgen Nielsen, Sekretær Nielsen, »Frihed«, Aabyhøj,
Aarhus.
Svend Søndergaard Nielsen, Snedker Nielsen, Saaderup, Ul
lerslev, Fyn.
Hans Overgaard, Gdr. K. Overgaard, Skibby, Ormslev.
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645- Herluf Petersen, Gdr. Petersen, »Havrevang«, Sdr. Harritslev, Hjørring.
646. Asger Brødsted Pedersen, Gdr. Jacob Pedersen, Skjørring,
Mørke.
647. Søren Ludvig Pedersen, Enke Lene Pedersen, Hylke.
648. Svend Evald Pedersen, Gdr. H. P. Pedersen, Egaa Mark,
Lystrup.
64g. Vagn Pedersen, Hmd. C. Pedersen, Svinsager, Skanderborg.
650. Frede Janke Rasmussen, Snedker Rasmussen, Egaa Bro,
Riisskov.
651. Hans Werner Rasmussen, Gdr. Rasmussen, Testrup, Maarslet.
652. Johannes Rasmussen, Gdr. I. Rasmussen, Ustrup, Hylke.
653. Otto Rasmussen, Gdr. Rasmussen, Gylling.
654. Svend Aage Thyrisen Rasmussen, Enke Bertha Rasmussen,
Følle, Rønde.
655. Jens Carl Skriver Rasmussen, Gdr. A. Rasmussen, Søften,
Hinnerup.
656. Vagn Aage Skou, Lotterikollektør Skou, Pontoppidansgade 2, Aarhus.
657. Carsten Sørensen, Fru Karen Johansen, Glenstrup, Handest.
658. Frede Rasmus Tholstrup, Gdr. H. P. Tholstrup, Kankbølle,
Hjortshøj.
659. Jens Sigvald Jensen Thygesen, Gdr. Thygesen, Bjødstrup,
Rønde.
660. Niels Erling Hjort Vidkjær, Gdr. O. Vidkjær, Borup, Helge
næs, Knebel.
661. Hans Sørensen, Gdr. A. Sørensen, Eskerod, Hornslet.
662. Jørgen Edward Dahl, Gdr. Dahl, Sejerslev, Nykøbing Mors.
Sommerskolen 1931.
663. Ellen Andersen, Uddeler Nørgaard Jensen, Frederiks.
664. Nanna Brandstrup Andersen, Gdr. R. Brandstrup, Lisbjerg
Terp, Lystrup.
665. Sylvia Cathrine Burkal, Murermester Burkal, Mundelstrup.
666. Inger Buttenschøn, Købmand Buttenschøn, Lystrup.
667. Anna Christensen, Købmand H. Christensen, GI. Rye, Ry.
668. Anna Margrethe Christensen, Fru Fabrikant Christensen,
Ikast.
669. Herdis Christensen, Fabrikant Christensen, Viby, Viby St.
670. Anna Elisabeth Dein, Gdr. Dein, »Oustruplund«, Røgen,
Sporup.
671. Johanne Marie Filskov, Pastor Filskov, GI. Rye, Ry.
672. Oda Dagny Fiil, Gdr. N. Fiil, Haldum, Hinnerup.
673. Karen Guldmann, Repræsentant Guldmann, Elsted, Lystrup.
674. Ellen Margrethe Jørgensen Hansen, Gdr. Hansen, Skaftelev,
Slagelse.
675. Amalie Harriet Hansen, Gdr. L. Hansen, Sønderup, Slagelse.
676. Gerda Baes Hansen, Murer B. Hansen, Brabrand.
677. Erna Kristensen Helboe, Smed Helboe, Hesselballe, Hjorts
høj.
678. Anna Høeg, Gdr. Høeg, Nørskovgaard, Langaa.
679. Dagny Jacobsen, Hmd. A. Jacobsen, Børglum, Vraa.
680. Else Jacobsen, Viktualiehandlerske Jacobsen, Amagerbro
gade 168, København.
681. Cecilie Friis Jensen, Rentier Rasmussen, »Vesta«, Auning.
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707.

Edith Eline Jensen, Gdr. M. Jensen, Edslev, Hørning.
Elisabeth Jensen, Teglværksejer D. Jensen, Vraa.
Margrethe Stejlgaard Jensen, Gdr. Jensen, Asferg, Faarup.
Marie Kristiane Kirkegaard, Gdr. Kirkegaard, Mjesing,
Skanderborg.
Ellen Margrethe Knudsen, Gdr. Knudsen, Egaa, Hjortshøj.
Inger Harritz Larsen, Tømrermester Larsen, Nr. Allé 81,
Aarhus.
Annelise Brix Laursen, Fodermester Laursen, Skæring,
Hjortshøj.
Margrethe Nørrelund Laursen, Gdr. Laursen Vig, Eriksminde, Boulstrup.
Gerda Røjgaard Mikkelsen, Gdr. Mikkelsen, Balle, Odder.
Karen Madsen, Uddeler Madsen, Vitved, Stilling.
Anna Aase Nielsen, Lærer Nielsen, Jexen, Stilling.
Gerda Nielsen, Gdr. P. Chr. Nielsen, Farre, Sporup.
Herdis Nielsen, Gdr. Nielsen, »Søndergaard«, Lystrup.
Ingeborg Nielsen, Gdr. Ejnar Nielsen, Andi, Mørke.
Anna Nørtoft, Gdr. Nørtoft Thomsen, Ikast.
Gerda Elisabeth Dietz Olsen, Plantør Olsen, Gjerrild.
Birthe Pedersen, Vognmand M. Pedersen, Fredensgade 27,
Aarhus.
Christiane Mark Pedersen, Gdr. Pedersen, »Astrupgaard«,
Giver, Støvring.
Inger Hedegaard Pedersen, Gdr. Pedersen, »Kragkærgaard«,
Ørting.
Oda Margrethe Pedersen, Arbejdsmand Pedersen, Kvorning,
Hammershøj.
Alfi Gerda Lyngdahl Rasmussen, Rentier Rasmussen, Jexen,
Stilling.
Karen Rasmussen, Gdr. Rasmussen, »Bakkegaarden«, GI.
Rye, Ry.
Anna Petrea Skou Sørensen, Smed Sørensen, Kradbjerg,
Løgten.
Jenny Margrethe Hougaard Sørensen, Gdr. K. Sørensen,
Thorsager.
Anna Margrethe Thygesen, Gdr. Thygesen, Draaby, Ebel
toft.
Edith Holme Villadsen, Gdr. P. H. Villadsen, Egaa, Hjorts
høj.

