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Det barnlige Smil.
Paa Sygehuset laa en lille Dreng, som var meget
syg og havde store Smerter. Sygeplejersken kom hen til
ham og sagde:
»Hvad skal jeg dog gøre for dig, min lille Dreng?«
»Le til mig!« svarede Drengen.
Det er en Historie fra Virkeligheden, gengivet her,
som vi selv har modtaget den. En rigtig Solstraalehistorie, javel, men den har noget at sige os —: især nu op
mod Jul.
Naar den lille syge Dreng kunde finde paa at bede
sine Omgivelser om et Smil, et stort, lyst og venligt Smil,
som det viser sig, naar vore Venner ler til os, har det
nok sin Forklaring deri, at han før har mødt dette Smil
og erfaret noget om, hvad det var værd. Naturligvis har
han mødt det dér, hvor vi alle mødte det første Gang:
hos vor egen kære Mor. Mors Smil var jo den allerførste
Solstraale paa vor Livsvej. Hvor var hun utrættelig,
denne Mor.
Gang paa Gang — ved Nat og ved Dag — sad hun
hos eller med sit lille spæde Barn og kunde aldrig blive
træt af at smile til det. Ja, selv om Smilet nu og da
maatte bryde sig Vej gennem Taarer, frem maatte det,
fordi det var Udtryk for den dybe, inderlige Moderglæde.
Der kunde gaa Uger og Maaneder, og saa en skønne
Dag blev den kære Mors Smil besvaret. Det lille Barn
har opfattet det og smiler igen til Mor — for første
Gang. Forbindelsen mellem de to er i Orden, og hvad
det er værd, ja, det en nok egentlig en Mors Hemmelig
hed.
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Klynke og klage kan vi alle fra Fødselen af, det be
høver ikke at læres.
Helt anderledes med at smile og le.
Der er ikke saa helt faa Mennesker, der aldrig faar
lært at le eller blot at vise et venligt Smil.
Forsøger de derpaa, gaar det i »Pjok« for dem, bliver
til Grin eller til en fjoget Latter, der er til at ræddes for.
Det er i Grunden stor Synd for Mor, der saa ofte maa
høre sine store Drenge og Piger le paa en underlig frem
med Manér, der aldeles ikke har noget med det barnlige
at gøre. Mon det ikke kommer af, at Mors Smil aldrig
er gaaet dem rigtig i Blodet og blevet Natur for dem?
Eller har disse unge maaske i lovlig høj Grad søgt deres
Glæder udenfor den hjemlige Kreds?
Det hører med til Herligheden ved at være Ungdoms
lærer, at vi daglig er omgivet af virkelig glad og smilende
Ungdom, der endnu kan le paa den barnlige og kilde
friske Maade.
Pigernes Latter og lyse Haar,
Leg, som faar aldrig Ende,
Øjnene blaa som Vand i Vaar
mildt om et enigt Danmark spaar.
Tøger Larsen.

Der sidder i Nutiden rundt om baade paa Land og i
By mange Mennesker med Bekymring i Sind, fordi Tiden
i økonomisk Henseende er saa vanskelig. Ingen ordentlig
Pris paa vore ellers højt anerkendte Landbrugsproduk
ter, følgelig smaa eller ingen Indtægter paa Landet. Og
i Byerne kaster Arbejdsløshedens mørke Spøgelse sin
Skygge over saa mange Hjem. Jo, der er mere end nok,
der slider paa Humøret i disse Tider. Men slides Humøret
op, hvad da? Saa er Situationen først rigtig fortvivlet.
Derfor maa enhver, der endnu formaar at smile lyst og
varmt, vise det, just nu.
»Ja, men det er saa svært at synge, naar man ikke er
glad,« sagde Lærken, da den en Vinterdag sad som Fange
i Muldvarpens Jordhule.
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Hertil er at sige, at vi er jo Mennesker og ikke Lær
ker. Til os vil der nu om nogle Dage komme en Tone fra
Himlen, der melder
JUL!
I Julen vil en himmelsk Glæde være Jordens Gæst.
Lad den da ogsaa blive en rigtig kær Gæst rundt om i
danske Hjem, en Gæst, der kan »styrke vor Tro, oplive
vort Haab og gøre den indbyrdes Kærlighed brændende
i vore Hjerter«.
I Julesangen klinger en Stemme med, der spaar, at
vi skal faa Lov at se »Guds milde Ansigt«, og at »Tonen
fra Himlen« aldrig skal forstumme »i Sjælens glade Pil
grimssang«.
Tænk, om denne Juleglæde kunde holde os rigtig
fast i sin Favn, da vilde det barnlige Smil gennembryde
selv det tætteste Mørke i og om os. Ja, men der er jo
intet, Julens Engle hellere vil; det er jo netop derfor,
de kommer. De kommer virkelig med det, som vort
Hjerte trænger saa haardt til og længes efter: Guds
Fred og den himmelske Glæde.
Men naar den gode Gud har sendt sin Engel i det
Ærinde, og vi venter den, længes efter den, saa k o mm e r der et velsignet Møde i Stand. Det er saa sikkert,
som noget kan være. Naar Gu d vil, og vi v i l,
hvem eller hvad skulde da kunne hindre
Guds Sendebud i at na a sit Maal? Og kom
mer dette Møde i Stand, da vil vi faa en herlig Jul, thi
da vil vi erfare, at Glæden ikke længer er en flygtig Gæst,
der nok vil være hos os i lyse Stunder, men som smutter
bort, saasnart Modgang er paa Trapperne. Nej, Glæden
bliver da af evig Art, bliver bestandig som den trofaste
Ven, og da vil det barnlige Smil lyse i og om os, selv
midt i det værste Mørke.
Hvad siger ikke Digteren:
Kan du gennem din Strid og din Daad
redde det barnlige Smil til det sidste,
da har du Regnbue over din Graad,
da har du Glorie over din Kiste.
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Fra vore Gudstjenester i Kirkerne kender vi en gam
mel israelitisk Bøn, der lyder saaledes:
Herren lade lyse sit A a s y n o v e r os!
Det er jo Gud Faders Barmhjertighed, at han, skønt
vi har syndet imod ham, alligevel vil lade sit Ansigt lyse
over os — alligevel vil se mildt til os og dermed gøre os
glade og trøstige.
Ja, kære Venner — gamle Elever — hvor I nu færdes,
og hvordan eders Kaar end er, lad os forenes i det Ønske,
at vi alle maa gaa Julen i Møde med Bøn om, at Guds
milde Ansigt ogsaa denne Jul og i det ny Aar maa lyse
over os, over vore Hjem, vor Slægt og vore Venner, ja,
over enhver, der føler sig ensom og forsagt.
Med den Bøn i vor Sjæl vil det barnlige Smil aldrig
helt svinde bort for os, thi vi er da ved selve Glædens
Kilde, som den er vist os i det vidunderlige Juleevan
gelium.
O, vær da velkommen Jesu sød!
Om dig saa ville vi kvæde;
Velkommen Guds Trøst i al vor Nød,
Velkommen vor Juleglæde!
Velkommen med din velsignede Fred
For Gamle og saa for spæde.
Landstad.

Ejnar Pedersen.

Lidt om Steen Blicher.
Det var (ten 11. Oktober 150 Aar, siden han blev født,
ham som vi Jyder nu rigtig føler som en af vore egne,
hvis Historier staar vort Hjerte nær, og hvis Sange vi
nynner paa.
Der er to Ting hos ham, vi straks er opmærksom paa.
Den ene er hans Kærlighed til og Forstaaelse af den gamle
jydske Bondekultur, den er saa værdifuld for ham, den
lyser gennem hans mange Skildringer fra de jydske Egne,
der blev hans. Men han ikke blot værdsætter og elsker
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dette herlige gamle, han vil baade bevare den og bygge
videre derpaa. Han vil bygge Kærlighed til Fødelandet
derpaa, og dette jævne Udtryk i Tidens Sprog betyder for
Blicher noget solidt og ægte, som hans Liv bekræftede,
baade naar vi tænker paa hans mange Forslag til økono
misk Fremgang for Befolkningen i Viborg og Randers
Amter, og naar vi tænker paa Himmelbj ergfester ne til
Folkets Oplysning og Oplivelse. Ja, det samlede, naar han
efter sin haarde Sygdom i 1837 udtaler, at af alt jordisk
er Kærlighed til Fædrelandet og Arbejde for dets Gen
fødelse det største for ham, i det Arbejde gav han sig helt
hen, det blev hans Trøst og Glæde, og Gang efter Gang
nævnte han under Arbejdet Maalet som Danmarks Gen
fødelse til et kraftigt, selvbevidst Folkeliv. Og dermed
fastholdt Blicher paa sine gamle Dage Forbindelsen med
sit Ungdomshaab, da han i »Natten paa Jellingehøje« saa
ud over sit Land med den grønne Skov, den klare Bæk
og det sortladne Hav, allerherligst over »Du min brune
Hede«, og lod Fædrelandets Natur tale til sig om den Op
gave, han skulde give til Ungdommen, de danske Drenge,
som han kaldte den: »Danske Dreng, se dine Fædres
Daad, lad dit Hjerte svulmende sig hæve, lær af dem at
trodse Dødens Braad, lær af dem for Fødeland at leve!«.
Det var den ene Side hos Blicher: Ud fra hans Kærlighed
til den gamle, jydske Bondekultur at bygge nyt og varigt
paa den, saa den kunde leve i kommende Slægter til det
fælles Fædrelands Tarv.
Det andet, der kendetegner Blichers Liv og Digtning,
er hans Tungsind. Det laa vel dybt i hans Natur som saa
tit hos jydske Mennesker, men hans Livs Gang ogsaa ved
hans egne Fejl forstærkede dette Anlæg og gjorde det saa
stærkt, at han Livet langt maatte kæmpe derimod, om han
skulde fylde sin Plads og gøre Gavns Gerning. Tungsind
kan jo svække Kraften i os og gøre uskikket til Livets
Arbejde, men det kan, hvor det holdes paa rette Plads,
hjælpe til at bevare Alvor og Ansvar overfor Livet og hin
dre det Letsind, som saa tit er der Side om Side med det
tunge, og som jo ikke er mindre farligt for Livskraft og
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Sjælesundhed. Men det beror altsaa paa, om man kæmper
mod Faren, der lurer bag Tungsindet og finder den Hjælp,
der er at finde. Men hvor Mennesker som nu Sten Blicher
maa kæmpe et Liv igennem mod Tungsindet i deres egen
Sjæl, hvor er saa den nødvendige Hjælp at finde, nød
vendig hvis de ikke skal bukke under for Tungsindet,
men gøre Livets Gerning dybt og inderligt som Blicher.
Der er 4 Ting, der kan trøste og hjælpe. Munterhed
og Fornøjelser, dernæst Arbejde og Fordybelse i Naturen
og religiøs Tro.
Blicher søgte Hjælp i alt dette forskellige og blev styr
ket derved. Hvem kan læse om hans L’hombrespil og
Smaasnak ved Spillet uden at skønne, hvor nødvendig den
Fornøjelse var for ham, og sammen med Jagt og Jagt
gilder gav den Sindets Frigørelse om end kun for Øje
blikke, som hans forpinte Sind trængte til og læske
des ved, saa han kunde synge om Mads Doss og Mæth
Kølvraa og smile med sit lune, jydske Smil.
Men denne Trøst fik heldigvis kun sin Plads og fulgtes
af en Given sig hen i Arbejdet, saadan som jeg ovenfor
har nævnt det, i dettes dobbelte Skikkelse til økonomisk
Fremgang og aandelig og folkelig Oplivelse. Og det forstaar vi, hvor Optagetheden af de Planer og Ideer, saa
mangfoldige og rige, at vi som ved Himmelbjergplanerne
undertiden smiler ad dem, at de fyldte for ham, gjorde
Dagligdagen levende og gav Livets Trøst, naar han stod
overfor det store Savn indenfor sin Dør. Det var vældigt,
hvad han kunde overkomme, men netop fordi han lagde
sin Sjæl deri, blev det noget, der fyldte til Hjælp og Trøst,
som Arbejdet saa tit har gjort for mange i Livets Strid.
Og Samlivet med Naturen. Saadan kender vi ham jo
bedst, med Bøssen paa Nakken over Moser og Kær; men
hvad han fik ud af disse Vandringer, kan vi læse os til i
Trækfuglene, om Lyngspurven i Enebærbusken, om Sva
len og dem allesammen, hans fjedrede Venner, der lyste
op omkring ham og gør hans Klage saa levende og men
neskelig, naar han synes, han skulde kunne tage det
som dem, dette med Livets korte, dunkle Nu. Allerbedst
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aner vi hans Samfølelse med Naturen i Morgenscenen ved
Vilsted Sø. Hør, hvor jævnt og malende: »Dagen skimter
— Morgenstjernen glimter — mildt i Øst — Bølgen triller
— rislende og spiller — med dens hlege Skær paa Søens
Bryst« — »Vinden lufter — spreder Taagens Dufter — i
sin Flugt — Sivets Susen — Møllebækkens Brusen —
kommer ovre fra den fjerne Bugt« — »Lærken gynger —
højt i Sky og synger — Morgensang — Solen smiler —
Fiskerbaaden piler — gennem Siv mod Søens blanke
Vang« — »Solen stiger i sin Glans og higer — op ad Him
lens Sal — Stig, o Hjerte — did og lad din Smerte —
slumre her i Jordens Taagedal«.
I denne Morgenstemning fra Vesthimmerlands vide
Udsigter har vi hele Blichers Fortrolighed med Naturen,
og hvad dens Liv for ham bliver Udtryk for. Det samme
finder vi i hans Naturskildringer paa Prosa, naar han for
tæller om sine Vandringer langs hele Jyllands Vestkyst,
thi altid finder han bag Naturen Udtryk for sin Forstaaelse af Mennesker og af sit eget Sind.
Men allerbedst blev for Sten Blicher Trøsten og Hjæl
pen, han fandt i sin kristne Tro; den var det dog, der blev
det egentlige i Trøsten, hans Hjerte maatte eje. Den ligger
der som Baggrunden i en Landsbydegns Dagbog, Mortens
Liv var fuld af det tunge og uforstaaelige, men da han
sidder som gammel Degn i Foulum, kan han alligevel
trøste sig ved, at Guds Miskundhed varer fra Evighed til
Evighed. Og naar »Sig nærmer Tiden« er bleven en afholdt
Sang for mange, er det jo baade fordi, der for alle alvor
lige Mennesker er noget af det tunge, der skal gennemkæmpes, om vort Livs Sundhed skal bevares. Men den er
ogsaa blevet os kær, fordi den fortæller om, hvor Trøsten
og Haabet var at finde for Livsfangen, hvis Sang vi lytter
til. Og manglede hans kristne Tro Grundtvigs lyse og
stærke Frejdighed, saa Blicher knækkede for tidlig, mens
den jævnaldrende Grundtvig havde 24 virksomme Aar til
bage, saa var Blichers kristne Tro dog saa ægte og sand
dru.
Og det er netop dette ægte og sanddru, der var over
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den gamle Digter, vi holder saa meget af, og som vi sy
nes, vi finder igen i hans Digtning med dens Menneske
skildring og med dens Haab, der stadig baner sig Vej
frem tit gennem Moser og taagede Egne; men saadan at
det ender med Haab: »Kom, Sydvest, som Frosten tvin
ger, kom med dine Taagevinger, kom og løs den bundne
Jord«.
Asger Højmark.

Ved Korsvejen.
Ungdomstid er Gæringstid,
da Liv skal klares gennem Strid,
til det en Sommer føder.
Hostrup.

Vi gennemlever en mærkelig Tid, der ikke i nogen
Henseende synes at være normal. Verdensbarometeret
staar paa Foranderligt, og derfor er Tiden med dens
mange alvorlige Problemer under Debat baade her og
der. Mer eller mindre betydelige »Vismænd« taler og
skriver om gennemgribende Forandringer af indlevede
Forhold og Ideer, og nogle spaar, at alt det gamle skal
ødes, og noget helt nyt fødes.
Uro, Gæring og Krise overalt og alle — økonomisk,
politisk og kirkeligt — saadan er Tiden; og vi er Tidens
Børn. Nutiden er nu engang vor Tid, og selv om den for
Øjeblikket staar paa »Højkant«, maa vi tage den, som
den er — det hjælper ej at klynke —, og saa maa enhver
gøre sit bedste for at faa Skuden paa ret Køl igen, saavidt det staar i Menneskers Magt.
De søvante ved, at naar Søen er høj, og Skibet vugger,
maa Mandskabet være paa Post, og Passagererne helst
forholde sig rolige. Lykkelig den, der i Tide faar klynget
sig til noget fast og solidt, saa han kan beholde sin Fat
ning.
Ja, Ro og Besindelse maa der til under den ofte haarde
Sejlads — i Krisetiden. Men Spørgsmaalet ér da, om vi
kan faa Tag i det faste og solide, der kan yde Støtte og
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give Tryghed selv i det værste Vejr; noget, der kan holde
selv midt i en Verden i Skred.
Hvordan finder vi det faste Punkt? Saadan spørger
mange, især blandt den ansvarsbevidste Ungdom, der
snart skal tage den næste Tørn.
Det er, som Livet har standset os i vor hurtige Frem
rykning, standset os ved et Knudepunkt eller en Korsvej,
hvor vi har at besinde os paa, hvor vi i Grunden er kom
men hen, og hvor vi skal finde Vejen fremad for at naa
det Maal, vi higer imod.
Under dette Synspunkt er de følgende Overvejelser
skrevet — ingen maa tage det for mer eller mindre, end
det er: et Vennebrev, især til vore gamle Elever og deres
Hjem — med Tanker til Overvejelse.
I en Verdenskrise, der bringer saa meget til at vakle
og vige, vil vi her gerne holde os til noget af det, vi mener
der staar nogenlunde fast, noget, der bliver tilbage, selv
naar Tidens vældige Bølge har skyllet saa meget bort af
det, der maa og skal forsvinde.
Først et Blik ud i Naturen:
Det er Efteraar, Høsten er bjerget, og en Del Sæd til
ny Høst er lagt i Mulde; ja, Vintersæden er allerede grøn
og viser nok saa frimodigt Haabets Farve derude over
de graa Pløjemarker — saadan som Slægt efter Slægt
har set det gennem Aartusinder.
Om Tiderne var lyse eller mørke, onde eller gode, den
danske Bondemand saaede sin Sæd — ofte med Suk i
sin Sjæl og ringe Haab, fordi han kun havde ringe Ud
sigt til at kunne faa Lov at høste eller til at beholde sin
Høst, — men han saaede endda, ellers havde Haabets
grønne Farve nu næppe været synlig over de danske Agre
i dette Efteraar.
Nuvel, det giver Haab om, at hvad der end skal foregaa i den nuværende Krise, de danske Agre vil nok aldrig
komme til at ligge udyrket hen, nej, de vil blive saaet,
og de vil nok ogsaa bære Frugt i kommende Aartusinder.
Sædemændene skifter, men Muldjorden og dens Mulig
heder forbliver bestandig.
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Løfter vi Blikket fra Jorden, møder Øjet en Himmel
med graa Efteraarsskyer, der driver, som Vinden nn
blæser. Men i Rifterne mellem Skyerne viser sig i disse
Aftener en Stjernehimmel, hvor alt synes at være ufor
anderligt, hvor det hele er undergivet evige Love, en
Verden præget af Højhed og Orden, hvilke Kriser der
end maatte være deroppe.
Gennem Aartusinder har Slægt efter Slægt set de
samme Stjernebilleder, og mange lønlige Tanker er gaaet
fra det lave mod det høje.
Lær mig Nattens Stjerne
at lyde fast og gerne,
ej at vige fra den Vej,
Himlens Gud tilmaalte mig.
Chr. Richardt.

Ved at færdes derude i Naturen mindes vi om, at vi
lever i to forskellige Verdener: En, der hører Døgnet til,
den veksler, som Skyerne driver, den kommer og svinder
i hurtigt Tempo. Hvad der staar i Dag, falder i Morgen;
for den Verden er en Hvirvel, der suger og suger, og som
drager mange Mennesker med ind i Suget, hvor de bliver
saa fortumlede, at de ikke blot taber Fodfæste — men
sig selv med.
Og der er en anden Verden, der fornyes ad selve Li
vets Vej, indvendig fra, og som derfor, al Omskiftelse
til Trods, er evig den samme.
Lad os tænke paa vore Hjem. Det er Nutidshjem,
maaske moderne Hjem, og derinde møder vi Nutidens
Børn, de smaa og de store, unge og gamle.
Maaske huser Hjemmet hypermoderne Tanker, der
gennem Statsradiofonien er rundkastet Verden over i den
sidste Time. Intet synes jo at være for helligt for Radioen
eller Dagens Avis. Der udsendes f. Eks. moderne Teorier
om Forholdet mellem Mand og Kvinde, Forældre og Børn
eller mellem Hjem og Skole o. s. v. Netop vedrørende
disse Forhold er der i de senere Aar sendt Byger af mo
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derne Ideer ud over Landet. Men det vil vist blive van
skeligt at paapege nogen god Frugt deraf — tværtimod.
Thi Forholdet er jo dog dette: Om vort Hjem er en
Hytte eller en Herregaard, rigt eller fattigt, moderne eller
gammeldags, er virkelig Lykke til Huse i Hjemmet, har
det sin Grund i, at Hjemmet aandelig talt hviler paa en
ældgammel Grundvold, der blev lagt, da det første Men
neskepar opdagede den Livsværdi, der er i den trofaste
Kærlighed mellem een Mand og een Kvinde og indlevede
sig deri. Og de Hjem, der er bygget paa anden Grund,
ved nok ikke rigtig, hvad Lykke er, selv om de iøvrigt
er indrettet efter mest moderne Kunst og Vid og er klar
til at gøre Forandring, saa snart »Videnskaben« maatte
fremkomme med ny Opdagelser paa det ægteskabelige
Omraade 1
Og nu Børnene: Ikke mindst dem har Efterkrigstiden
haft travlt med, og mange mærkelige Ideer har set Lyset,
f. Eks. denne, at Børnene i Grunden er en Slags Stats
ejendom, og at det derfor vilde være bedst, at Staten
helt overtog Børneopdragelsen. Staten kunde jo langt
anderledes end Forældrene sørge for alt moderne Børneudstyr! og tage de bedste tekniske Hjælpemidler i Brug
i Opdragelsens Tjeneste! Ja, hvorfor ikke?
Alligevel tror vi ikke, at Ideen nogen Sinde lader sig
praktisere, bl. a. fordi den gaar paa tværs af al Moder
kærlighed og virkelig Moderglæde.
Dette lyder maaske noget gammeldags, men lad os
da minde om, at der var engang en dansk Mand, der gav
os et vidunderligt Eventyr: Historien om en Moder; en
Historie, der nok læses noget nær overalt paa Jorden den
Dag i Dag — alle moderne Børneforsorgsteorier til Trods.
Og vi tror nu, at Historien om den Mor, der ofrer alt
for sit Barn, ogsaa vil blive forstaaet af Fremtidens
Mødre.
Eller, tænk paa, hvad det mon var, der rørte Jeppe
Aakjærs Sjæl, da han sad og oversatte følgende engelske
Sang:
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Om jeg bliver hængt i den vildeste Top,
Lille min Mor, o lille min Mor.
Een ved jeg, hvis Godhed stred sig derop,
Lille min Mor, ja lille min Mor.
Om jeg blev sænk’t i det dybeste Hav,
Lille min Mor, o lille min Mor.
En ved jeg, hvis Taarer naa’de min Grav,
Lille min Mor, o lille min Mor.

Ja, stod jeg fordømt fra Isse til Hæl,
Lille min Mor, o lille min Mor.
Een ved jeg, hvis Bøn vilde frelse min Sjæl,
Lille min Mor, ja lille min Mor.

Ja, Gud naade og bevare de Smaabørn og store med,
som husker deres egen Mor, men dog maa sande, at de
ikke kender den Følelse, Sangen her er Udtryk for. De
arme Stakler er bedraget for noget af det ædleste i Livet,
noget uerstatteligt.
Den Verden, hvori den gode og trofaste og altopofrende Moder lever med sine Børn, kan vel angribes af
moderne Væsen, men den kan aldrig overvindes, for den
er i Pagt med Evigheden. Og skal der engang, hvad mange
Mennesker haaber, fremgaa en ny og bedre Menneske
type, vil den fremvokse af denne Hjemmets Verden.
Nogen Mening er der nok i det kendte Ord:
Den Haand, der rører Vuggen, styrer Verden.
Jo vanskeligere Kaarene bliver for det enkelte Hjem,
jo tættere rykker Familiekredsen sammen, Ansvarsfølel
sen øges, hver enkelt i Kredsen tager sin Tørn efter Evne,
og det vil før eller senere atter bære fremad.
Vi tænker i denne Forbindelse især paa de yngste
unge, som vi har lært dem at kende gennem Samlivet
med dem her paa Skolen, hvor mange af dem for første
Gang prøvede at være ude fra Hjemmet, deres eget Hjem.
I den Alder gemmer man gerne sine dybeste Følelser
godt, og det er Haandens Arbejde, der gaar lettest. Men
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alligevel mindes vi nogle Morgentimer, da der var baade
Aand og Liv i Sangen, eller nogle Samtale- eller Historie
timer, der røbede en ellers skjult Verden, røbede de gode
Hjems Indflydelse, og det var ingenlunde fordi, det var
ny og moderne Tanker, vi tumlede med.
Der har været Røster fremme om, at Historieunder
visningen først og fremmest skal omfatte den nyeste Tid,
da, hævdes der, alt hvad der ligger forud for Verdens
krigen, har mindre Interesse. Ja, der er Godtfolk, der
har været inde paa, at Historielæreren helst skulde møde
til Timen med Dagens Avis i Haanden og saa tale ud
fra dens Tekst!
Vi forstaar godt, hvad der ligger bag den Tanke, men
den passer ikke for os. Lige saa naturligt det er, at Børn
og unge søger Raad og Vejledning hos deres Mor og
Far, netop lige saa naturligt er det for Ungdommen at
faa et Møde med den Historie, hvori en Del af Menneske
slægtens Erfaring gennem Tiderne er nedlagt.
Som dybest Brønd gir altid klarest Vand
og lifligst Drik fra dunkle Væld udspringer,
saa styrkes Slægtens Marv hos Barn og Mand
ved Folkets Arv af dybe, stærke Minder.
Jeppe Aakjær.

Netop saadan en liflig og virkelig Styrkedrik fra dybe,
dunkle Væld, det er, hvad de unge har Krav paa, og det
er det, vi gerne vil byde dem. Det vilde være baade Synd
og Skam at skænke Danmarks kønne, grønne Ungdom
urent Overfladevand af Døgnets tilfældige Byger.
Vi nævnte foran, at det er, som Livet har ført os til
et Knudepunkt eller en Korsvej, hvor vi har at besinde
os paa, hvor vi er henne. Men da vi satte Overskriften
over dette Opsæt, tænkte vi ogsaa paa det vanskelige
Vejkryds, hvor enhver ung maa træffe sit Valg.
Et kendt græsk Sagn fra Tiden omved 500 Aar f. Kr.
handler netop om en ung Helt, der er naaet til Korsvejen:
Helten Herakles var allerede som Barn under en højst
ublid Skæbne. Som ung vandrede han engang ud for at
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søge Raad hos et Orakel. Men under Vandringen derhen
kom han til en Korsvej og kom her i Tvivl om, hvilken
af de fire Veje han skulde slaa ind paa. Mens han stod
og betænkte sig, nærmede sig fra hver sin Side to unge
Piger. Han saa efter dem. Den ene var pragtfuldt klædt
fra Top til Taa. Dragten nyeste Mode, der rigtig frem
hævede Legemets Linjer. Øjensynlig var Damen ogsaa
meget optaget af sig selv, og hun forstod at føre sig. Hun
gik nærmere og tiltalte Herakles saaledes:
»Jeg ser, du er i Tvivl om, hvilken Vej du skal følge
gennem Livet. Følg mig, og jeg skal føre dig udenom al
Kamp og Møje til velbesatte Borde og til bløde Lejer.
Paa min Vej findes ingen Sorger. Lykken vinker, følg
mig!«
Herakles spørger: »Hvad er dit Navn?«
Pigen svarer: »Mine Venner kalder mig Nydelse, men
mine Fjender kalder mig Last.«
Herakles blev betænkelig og vendte sig bort. Nu kom
den anden Pige nærmere. Hendes Dragt var ærbar, be
skeden og tækkelig, hendes hele Væsen bar Præg af na
turlig Ynde. Bly og stille nærmede hun sig den unge
Mand og sagde: »Ogsaa jeg vilde gerne indbyde dig til
Følge, men jeg har slet ingen glimrende Ting at lokke
dig med, tværtimod. Min Vej gaar gennem Kamp, hvor
Nederlag og Sejr veksler, og kun Lidelsen er sikker.
Vil du, at dit Legeme skal være din Vilje lydig, maa
du hærde det gennem Arbejde. Vil du vinde Venner, maa
du fortjene dem, og vil du vinde Gudernes Naade, maa
du ære dem.
Men vælger du denne Vej, vil du erfare, at naar den
er vandret til Ende, vil du dø med Ære, og din Daad vil
mindes af kommende Slægter.«
De Ord ramte Heltens Hjerte, han traf sit Valg og
fulgte Dyden ad Pligtens haarde Vej — til den højeste
Lyksalighed.
Saadan fortalte den vise Prodikos for sin Tids Ung
dom for halvtredje Tusinde Aar siden. Og det lader til,
det har været ham meget om at gøre, at Ungdommen
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valgte rigtigt og fandt netop den Vej, der fører fremad
til det rette Maal.
Ungdommen foran det afgørende Valg; det Emne be
handles ogsaa i nordisk Digtning. Omkring ved det 10.
Aarh. e. Kr. var der ogsaa Krise i Norden, da stedtes
Asatroen til Møde med den hvide Krist, og da fødtes en
Digtning: Den ældre Edda, hvori to Sange — Grogaldr
og Fjølvinnsmål — handler om Ungersvenden Svipdag.
Hans egen Moder er død, og han har faaet en ond Sted
moder. »Hun bød mig gaa, hvor jeg Gang ej ved,« kla
ger han. Han skal drage ud i den vide Verden og finde
og vinde en Jomfru, som han aldrig har set, og ej heller
aner han det mindste om, hvor i Verden han skal søge
hende.
I sin Nød kommer han til at længes efter sin døde
Mor. Han søger ud til hendes Gravhøj, lægger sig ned og
betror den døde alt.
Han siger:
Galdre gol mig, som gode er,
bjerg du dit Barn, Moder!
Paa Vejen gaar jeg til Grunde ellers,
jeg synes mig for ung en Svend.
Trods Død og Grav vaagner Moderen, hører Sønnens
Klage og lover ham Hjælp.
Af de her nævnte to Oldtidssange dannede Middel
alderen en herlig Folkevise — Svejdal-Visen, og heri for
tælles mere udførligt, hvorledes den døde Moder hjalp
sin Søn. Hun gav ham en Hest og et Sværd. Hesten skal
bære ham frem, og Sværdet skal være hans Værge i al
Nød. Det var altsaa ingen Kæphest, ej heller en Munke
dal, nej, Hesten er af samme Stamme som Odins Slejpner, Sigurd Fovnesbanes Grane og Digterhesten Pegasus.
Disse Gangere kunde bære deres Rytter overalt, over
Bjerg og Sky, paa det vilde Hav som paa den grønne
Jord. Dette er naturligvis Billedtale; Hesten er Symbol
paa den stærkeste Kraft, der er til i Verden — den aandelige Kraft — denne skjulte Magt, der indvendig fra dri
ver Manden frem i Livet, fremad til Daad og — til Maa-
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let, selv om hans Mod svigter, og hans fysiske Kraft er
brudt.
Ja, et rigtig godt Ridt paa denne høje Hest ønsker vi
Danmarks Ungdom, den trænger til det i disse Tider, da
det er helt andre Befordringsmidler som Cykler, Biler
og Flyvemaskiner, der er højest i Kurs, og det til Trods
for, at de ikke er nær saa driftsikre. Det er selv i allerheldigste Tilfælde et forholdsvis kort Stykke Vej, de kan
benyttes. Uheld kan saa let støde til, og den rejsende kan
føres lige lukt i Døden.
Helt anderledes med den levende Ganger — Aanden
selv — der bærer sin Mand gennem Tid og Evighed.
I denne Forbindelse maa vi nok nævne, at vi glæder
os oprigtigt over det vældige Opsving, Gymnastikken har
taget i de senere Aar, men engang imellem tænker vi
paa, at det jo stadig er selve Kroppen, der tales om og
rettes paa — hvordan med Sjælen?
Den høje Hest maa vi opfatte som Billede paa selve
Guds gode Aand, som den virker i det Menneske, der ved,
hvad Aand er.
Men nu Sværdet, som Moderen rakte sin Søn. Det vilde
føre for vidt her at gøre Rede for den afgørende Betyd
ning, vore oldnordiske Forfædre tillagde det Sværd, der
ofte paa helt vidunderlig Maade gik i Arv fra Slægt til
Slægt og viste sin Slagkraft hver Gang, det var i den
rette Mands Haand. Man plejer at sige, at det Sværd har
noget med selve Ordet at gøre. At der kan være en egen
Kraft i Ord, navnlig naar de bæres frem af den rette
Aand, ved enhver, der har været fügtet og trøstet deraf.
Ordet var fra Arilds Tid,
var og er og bliver,
hvad vor Sjæl gør vred og blid,
knuser og opliver.

Af Guds Ord blev Jorden grøn,
af det Bølger blaane,
af Guds Ord blev Himlen skøn,
skinner Sol og Maane.

20
Ordet, som er Lys og Liv,
Ordet, som et Guddoms-Bliv,
Ordet, som det lyder.
Grundtvig.

Udrustet med den højeste Kraft, de hedengangne
Fædre kendte, Hesten og Sværdet — Aanden og Ordet —
red ung Svejdal sin Fremtid i Møde. Kraften til Daaden,
han skal øve, fik han gennem Mødet med sin døde Mor
derude ved hendes Gravhøj.
Han maa sejre.
Hans Vej blev dog baade lang og trang, og da han
omsider traf en gammel Mand, en Hyrde, der gør op
mærksom paa, at den attraaede Jomfrus Borg er omgivet
af en flammende Ild, og at en Løve og en Bjørn bevogter
Indgangen, ja, selve Porten er lukket med vældige Laase,
da er Svejdal et Øjeblik ved at opgive det hele.
Men saa lyder de herlige Ord fra Gamlingen:
Er du den rette Svejdal,
da kan du frit gaa frem!

Det vil sige det samme som: Ejer du Kraften, Gni
sten maaske, saa op med Hovedet og fremad i Guds
Navn!
Og saa sker det vidunderlige: Svejdal skrider uskadt
gennem Ilden, Rovdyrene viger, og de mægtige Laase ras
ler af Porten, og fri og frank gaar Svejdal ind i det løn
lige Rum, hvor Jomfruen ligger dvalebundet. Hun sprin
ger op, gaar sin Redningsmand i Møde og udbryder:

Lovet være Gud i Himmerig,
os baade har løst af Pine!

Maalet er naaet, Sejren vundet.
Kære Egaa-Piger og -Drenge, alle kender I noget til
den Korsvej, vi her har omtalt. Vi ønsker saa inderligt
for alle jer, der endnu staar foran den, at I maa komme
godt igennem det ofte vanskelige Valg og finde den rette
Vej fremad, lade jer vejlede af den Aand, der aldrig leder
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vild — og saa rykke frem ufortrødent, selv om Hindrin
gerne ofte er store og mangfoldige.

Øjet opladt, Haanden øvet,
Tanken paa Flugt over Støvet.
Hostrup.

Ejnar Pedersen.

Lidt om
Det moderne Verdensbillede.
At stifte Bekendtskab med den nye Verdensopfattelse
er en Oplevelse af Rang — ikke saaledes, at man ved
dette Bekendtskab tilfalde fatter de mægtige Tanker og
Eksperimenter, der har ført til det Verdensbillede, vi
engang i Historien vil blive betragtet som Pionerer for,
men vi aner ligesom i glimtvise Syner den store Sam
menhæng i Universet og Guddommens Skabermagt bag
det hele.
Egentlig er det halsløs Gerning i en Artikel at ville
prøve paa at give en blot nogenlunde fyldestgørende Ud
redning af det moderne Verdensbillede; men Lyst og
Kærlighed til en Sag giver ogsaa Mod, og det er ud fra
det Mod, jeg trods alt vover Forsøget!
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Først maa vi kort gøre os klart det Verdensbillede,
vi hidtil har levet under. Det vandt Indpas i Menneskers
Bevidsthed omkr. Aar 1500. Indtil da havde man ment,
at Jorden var en flad Skive og Verdens Centrum, og at
Solen vandrede omkring den, at Universet var begrænset
af en Krystalhimmel, hvorpaa Stjernerne havde deres
Plads. Da fødtes en Kopernikus (1473); han hævder, at
ikke Jorden, men Solen er Verdens Midtpunkt, og at
Planeterne og som en saadan ogsaa Jorden bevæger sig
om Solen. — Italieneren Giordano Bruno (1548—1600),
Martyr for den kopernikanske Verdensopfattelse, viser,
at ingen fast Krystalhimmel kan være til Stede, men at
Universet maa være uendeligt; Gud som den evige og
uendelige Gud kan kun udfolde sig i et ubegrænset Ver
densrum. For denne sin Opfattelse gik han kækt paa
Baalet. Som Medskabere af det dengang nye Verdensbil
lede maa ogsaa nævnes Navne som Kepler, Thyge Brahe
og Newton, hvoraf den sidste er særlig kendt for Op
dagelsen af Loven for Tyngdekraften.
Hvor mesterligt har ikke Holberg i Komedien »Eras
mus Montanus« skildret os den Kamp, der aldrig vil undgaas, hvor gammelt og nyt mødes.
Ligesom Kopernikus, Giordano Bruno og Newton er
uløseligt knyttede til den Verdensopfattelse, der gennem
de sidste 300 Aar har bemægtiget sig Menneskenes Tan
ker, saaledes er to Navne fast forbundne med Skabelsen
af det moderne Verdensbillede: Tyskeren Albert Einstein
og Danskeren Niels Bohr.
Lad os straks lytte til, hvad den moderne Astronomi
kan fortælle os: Først maa vor Opfattelse af Solen som
Universets Midtpunkt vige Pladsen for en ny: Stjernerne
i det System af Stjerner (Mælkevejssystemet), som vor
lille Klode tilhører, maa tænkes anbragt omtrent som et
kæmpemæssigt Vognhjul; dette Stjernehjul drejer sig
rundt i Rummet, men langtfra med Solen som Nav, idet
Lyset fra at gaa fra dette Nav til Solen tager ca. 50000
Aar; naar Lyset i 1 Sekund gaar 300000 km, vil der fra
Solen og til Stjernehjulets Midtpunkt være denne pæne
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Afstand af ca. 473040000000000000 km. Hermed tør man
nok sige, at Tanken om Solen som Centrum for Universet
er dødsdømt.
Den moderne Astronomi fortæller os ogsaa, at vort
Mælkevejssystem, der er at betragte som en stor By af
Stjerner, langtfra er det eneste Stjernesystem i Univer
set; der findes mange, mange andre Stjernebyer med
endeløse tomme Strækninger imellem. Hvis vi sammen
ligner vor egen Stjerneby med Stor-København (vor Jord
vilde da kun være som et Støvgran i denne By at regne),
vil den nærmeste Stjerneby ude i Rummet ligge ved Ny
borg, en Afstand, der for Lyset vil tage ca. 850000 Aar
om at gennemløbe; den næstnærmeste Stjerneby vil ligge
i Nærheden af Odense, og paa denne Maade er Stjerne
byer spredte i Universet som Storbyer paa Jordens Over
flade.
Vi forstaar nu bedre Sir James Jeans Ord i »Stjer
nerne paa Himlen«, idet han taler om Stjernernes Antal
og siger om vor Jord: »Den er overmaade meget mindre
end en Prik over et »i« i et Bibliotek paa en halv Million
Bind; den maatte snarere sammenlignes med et Støv
gran, der laa mellem to Sider i én af Bøgerne. Og det er
dette Støvgran, hvis Beboere indtil for 300 Aar siden
mente, at det var Centrum i Universet, og at alle Himlens
Stjerner gik rundt om det, ja i Virkeligheden kun var
skabt med det Formaal at løbe rundt om det og af og til
udsende en Smule Lys, naar Solen og Maanen var borte.
Vi begynder nu at faa en Anelse om, hvor ubetydelig
vort Hjem i Verdensrummet i Virkeligheden er«.
Giordano Bruno fremsatte Tanken om Universets
Uendelighed, en Tanke, som de fleste af os har fundet
Hvile ved. Naar imidlertid den moderne Forskning er
kommet til det Resultat, at Universet langtfra at være
uendeligt er endeligt, saa vil det sikkert blive den Op
fattelse, der af alle vil blive vanskeligst at faa Folk til
at antage. Det er i særlig Grad Einsteins Forsknings
arbejde, der her gør sig gældende; for at forstaa hans
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Paastand om Universets Begrænsning, Endelighed, kan
vi bruge Jordens Overflade som en Model af Rummet.
Fortsætter vi med en Rejse lige frem ad Jordens
Overflade, vil vi komme tilbage igen til vort Udgangs
punkt; saaledes ogsaa, mener Einstein, vil vi ved at rejse
langt nok lige frem gennem Universet komme tilbage
igen til vort Udgangspunkt. (Et Bevis herfor skal jeg
senere omtale.) Einsteins Opdagelse er da denne, at lige
som Jordens Overflade saaledes maa ogsaa Rummet
krumme tilbage i sig selv. »Hvis denne hans Relativitets
teori er rigtig, kan Rummet ikke fortsætte sig i det uen
delige; det maa bøje sig tilbage i sig selv som Jordover
fladen«.
To af vore gamle Overleveringer har vi nu maattet
give Afkald paa: Solen som Verdens Centrum og Uni
verset som et uendeligt Begreb; men endnu er vi med
Hensyn til Verdensbilledet ikke færdige med at revidere
vore Anskuelser. Hidtil har vi lært og stolet paa som
noget ganske sikkert, at Lyset gaar i rette Linier. Men
nu har man haft den Dristighed at fremsætte Tanken
om, at Lyset følger krumme Baner; som Bevis herfor har
man fremført omtrent følgende: Fra København til Nev.York er der to Veje, en vestpaa og en østpaa; er Universet
som Jordens Overflade, vil der paa samme Maade være
to Veje fra den ene Ende af Universet til den anden;
man har da tænkt sig, at Lyset, der udsendes fra en fjern
Stjerneby, maa komme til os fra to nøjagtig modsatte
Retninger, idet vi først vil se Stjernebyen ved det Lys,
der gaar den korteste Vej fra den ned til os, men at vi
ogsaa vil se Stjernebyen ved det Lys, den udsender i
modsat Retning, og som først maa gennemløbe Rummet,
inden det naar os. Ved at rette Kikkerten paa en Stjerne
by vil man kunne opfange dens Lys, men skulde oven
nævnte være rigtigt, maatte man ogsaa kunne opfange
Lyset fra den ved at indstille Kikkerten i den nøjagtig
modsatte Retning; dette har virkelig vist sig at være Til
fældet. Følgelig maa, ligesom en Radiobølge naar til os
fra New York ved at krumme langs Jordens Overflade,
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ogsaa Lyset fra de fjerne Stjernebyer naa Jorden i
krumme Baner, følgende Universets mægtige Overflade.
Samtidig er dette et storslaaet Bevis paa, at Rummet
virkelig som Jordoverfladen maa krumme tilbage i sig
selv, være endeligt.
Det nittende Aarhundredes Slagord var Darwins: Alt
er udviklingsbestemt. Einstein har skabt vort Aarhun
dredes Slagord: Alt er relativt; det vil korteligt sige, at
der findes ingen bestemt, fast Viden, alt afhænger af,
hvorledes den enkelte opfatter og erkender Tingene. Ved
Farveblindhed ser vi det bedst; et Menneske paastaar,
at denne Farve er grøn, medens et andet Menneske
mener, at den er rød; kan man nu sige, at den ene har
Ret og den anden Uret? Nej, i Virkeligheden har de Ret
begge to; de opfatter blot den samme Ting forskelligt:
alt er relativt!
Vi kan ikke slutte uden en Omtale af Niels Bohrs
Indsats som Medskaber af det moderne Verdensbillede.
Hans Teori gaar kortelig ud paa, at alt Stof i Verden er
opbygget af Atomer. Et Atom bestaar inderst af en Atom
kærne, der praktisk talt udgør hele Atomets Masse;
denne Kærne er omgivet af flere saakaldte Elektroner,
der med en rasende Fart farer omkring deres Kærne.
Efter Atomteorien kan man ikke mere betragte f. Eks.
et Egetræsbord som bestaaende af solidt og massivt Stof;
noget mere »luftigt« end et saadant Bord findes næppe;
dets virkelig reelle Stof vil kunne ligge som et lille Støv
gran paa Enden af en Negl; naar vi ikke desto mindre
ser et Bord for os, skyldes det Elektronernes fantastiske
Bevægelseshastighed. Ligesom en Sten og en Snor ved
at svinges hurtigt rundt ikke synes som een Sten og een
Snor, men som en hel Skive, saaledes synes ogsaa et
Bords Elektroner, der kun udgør en uendelig ringe Sum
af reelt Stof, ved deres Fart om Atomkærnen at udgøre
en betydelig samlet Masse af »Stof«.
En af Niels Bohrs Assistenter har under Bohrs Kon
trol regnet ud, at den samlede Masse af reelt Stof, som
Jorden indeholder, vil kunne ligge paa Raadhuspladsen.

26

Man har fundet ud af, at Elektronerne ikke har nogen
konstant »Vægt« eller rettere Masse, men at denne er
afhængig af Hastigheden: des større Hastighed, des
større Masse; des mindre Hastighed, des mindre Masse;
deraf har man sluttet, at hvis Elektronerne paa én Gang
standsede, vilde deres Masse og »Vægt« forsvinde; Ato
met vilde da ikke eksistere mere; det vilde være blevet
til intet. Denne Teori, at Stoffets Bestaaen er afhængig
af Bevægelsen, er i Virkeligheden revolutionerende for
vor gammeltestamentlige Opfattelse af det guddomme
lige Skaberværk. Teorien fører os nemlig til den Opfat
telse, at i Tidernes Morgen eksisterede intet, tomt var
Rummet; da satte Guddomskraften paa en forunderlig
og for os Mennesker ufattelig Vis Bevægelsen ind i Ver
den; herved skabtes Atomerne, og af disse opbyggedes
Stoffet, der dannede Kloderne. Naar den Tid kommer, at
Universet har fuldført Skaberens Hensigt, og dets Be
staaen skal ophøre, da vil den samme Guddomskraft kun
behøve at standse Bevægelsen, og alt af Stof vil ikke være
mere, intet er tilbage, tomt er atter Rummet. — Denne
Tanke er intet mindre end vidunderlig. Vi aner nu, at
det gamle Testamentes Skabelsesberetning maa staa for
os som et Sagn, men et uendelig kønt Sagn, der ingen
lunde herved taber i Værdi for os. Den bibelske Beret
ning vil for os stadig være et smukt Billede, Mennesket
i sin fattige Viden og Forstaaelse har dannet sig af den
guddommelige Skaberkraft.
Vi har i det foregaaende ofte talt om Rum uden dog
i Virkeligheden at fatte dette Begreb. H. Martensen-Lar
sen siger i en af sine Bøger: »Ja, hvad er Rum, og hvad
er uendeligt Rum? Hvad er i saa Henseende udenfor os,
og hvad er indeni os? Eksisterer Sjælen i Rummet, eller
Rummet i Sjælen?« Vi forstaar det ikke; vi vil lade Tan
ken herom finde Hvile i J. P. Jacobsens Digt:
»I Rummet, det vældige, vugges
vor Jord som paa Havet et Blad.
Og jeg er et Støvgran, der glimter
»Gud« ved i Lyset af hvad?
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Og dog er det hele Solsystem,
der vugges i Æthrens Bad,
en Krusning i mine Tankers Hav,
kun lille, og kruset af hvad?«-------Lad mig slutte med at citere de Følelser, der ved Be
tragtning af Stjernehimlen overvældede én af de gamle
Videnskabsmænd:
Det første, der greb mig, var Ydmyghed over mit eget
ringe og ubetydelige Selv, dernæst Stolthed over, at det
blev mig forundt at udgrunde omend blot en ringe Del
af det mægtige Univers, til sidst Forundring ved Tanken
om den Gud, hvis Skaberkraft har frembragt de talløse
Stjerner paa Himlen og Livet paa Jorden.------Da har disse Linier ikke været forgæves, om blot en
lille Part af de samme Følelser maa betage deres Sind,
der læser dem: Ydmyghed først, dernæst Stolthed, til
sidst Forundring.
■
, „ , ,
, . ,
Svend Fredslund Andersen.

Da vi byggede den nye Gymnastiksal.
Enhver ved, hvor uundværlig for en Skole, og da
særlig en Ungdomsskole, en Gymnastiksal er. Den kan
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bruges til mangt og meget, ikke blot til at drive den ædle
Idræt Gymnastik i, men ogsaa som Tumleplads for Ung
dom i Regnvejr, til Møder o. s. v.
Og alle de, der hidtil har været Elever her paa Egaa
Efterskole, kender af egen Erfaring, hvor haardt den var
tiltrængt her. Selv om man muligvis havde rigtig godt
af det — det betvivler vist ingen — saa var der om Vin
teren ingen Morskab ved at springe op af de varme Fjer,
naar Klokken kaldte, i Hast indtage en Portion Havre
grød og saa spurte ned gennem Byen til den iskolde
Gymnastiksal og indøve Timesedlen i et Rum, hvor Isen
ofte sad paa Væggene, og selv om de kvindelige Hold af
gode Grunde ikke kan siges at have været udsat for lig
nende, saa vil alle dog indrømme, at Maalet maatte være
at faa vor egen Gymnastiksal her paa Skolens Ejendom.
Det har ogsaa gennem Aarene været Ejnar Pedersens
store Maal; men indtil nu i Foraaret syntes det at være
fast umuligt. Det store Byggeforetagende i 1929, som var
absolut nødvendigt, kostede mange Penge. Tiderne har
siden været vanskelige og knappe, hvad enhver ved, og
det var da forsaavidt med Rette, at Ejnar Pedersen som
Svar paa en Forespørgsel ved Afslutningsmødet i For
aaret kunde udtale, at han i Øjeblikket ikke kunde sige
andet, end at Gymnastiksalen vilde blive opført, saa snart
der meldte sig en Mand, der vilde udlaane 15000 Kroner
dertil; men for Tiden var der ingen, der turde udlaane
15 Øre.
Nu — i September — staar der imidlertid en stor og
god Bygning paa Sønderhøj. Paa det Sted, hvor der i
fordums Tid groede Kartofler og Gulerødder m. m., har
Pigeholdet 1932 allerede i over en Maaned øvet Gymna
stik i et nyt og paa alle Maader tidssvarende Gymnastik
hus, der er 25 m langt og 12 ni bredt.
Efter det foregaaende saa det altsaa ikke ud til, at
Gymnastiksalen skulde blive til Virkelighed i de første
Aar; nu staar den der. Hvad var der da sket?
Der var sket det, at Pedersen nogle Dage efter før
nævnte Afslutning modtog et Brev fra en Familie i Hin

29

nerup, der Aar efter Aar har været Skolens trofaste Ven
ner og Støtter.
I Brevet tilbødes der økonomisk Hjælp til at bygge,
og selv om det trods alt var en vanskelig Sag paa Grund
af de usikre Tider at vove at rejse den Bygning, der nu
staar paa »Sønderhøj«, ja saa var der
i Virkeligheden intet
Valg; et saadant Til
bud i en trang og
økonomisk set ringe
Tid sker kun én Gang
og aldrig mere. Der
for betænkte Ejnar
Pedersen sig heller
ikke længe, men slog
til. Resultatet har
mange af I gamle
Elever allerede set.
Der gik Ilbud til
Tylstrup, langt paa
den anden Side Lim
fjorden. I den nævn
te By har Pedersen
Mester selv.
en Broder, der fra
gammel Tid kendte til at haandtere en Murske, han
skulde nu udregne, hvad der var nødvendigt af Penge
for at rejse Bygningen, og en skønne Søndag i April
Maaned tren der ind ad Døren en vendsysselsk Murer
mester med det Formaal at gøre indledende Studier i
Marken, d. v. s. at kalkulere den Sum, som der kunde
regnes med som absolut nødvendig til Foretagendet, samt
klargøre sig, eventuelt forandre den Tegning, som Ejnar
Pedersen i ét — det syntes vist de fleste — forfængeligt
Haab allerede havde haft færdig i lang Tid, men som vi
mente vilde faa Lov at hvile uænset i Skrivebordsskuffen
lig gamle, gulnede Dokumenter i et eller andet Herregaardsarkiv endnu i mange Aar.
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Murermesteren, som jeg præsenterer paa foregaaende
Side, var Julius Pedersen.
Dagen efter gik han og jeg, der paa Grund af mulige
Færdigheder i den ædle Beregningskunst blev stillet til
hans Raadighed, i Gang med Udregningen af, hvor mange
Sten, hvor megen Kalk, hvor megen Cement o. s. v., der
skulde bruges til den tænkte Nybygning, samt Prisen
derpaa, med andre Ord, hvad der skulde til af alt. Jeg
indrømmer rent ud, at i Begyndelsen begreb jeg ikke et
Pluk af det hele; det svirrede i Luften om mig med
Kubikalen, Kvadrattommer, Tønder og lignende. Jul. Pe
dersen var nemlig af den gamle Skole, der holdt af at
udregne i de i sin Tid gængse Maal, saa maatte det blive
min Sag at omsætte det ønskede i vor moderne Tids
Meter, Hektoliter o. s. v. Naa, efterhaanden klaredes
mine Begreber da ogsaa, og omsider kunde vi fremvise
et nogenlunde anstændigt Resultat for Ejnar Pedersen.
Saa var der tilbage at afgøre, hvem der skulde lede Ar
bejdet. Det blev Jul. Pedersen. Tømrermester Helbo Sø
rensen, der i 1929 havde udført Tømrer- og Snedker
arbejdet ved den forrige Nybygning, skulde paatage sig
det samme her; de mindre Arbejder fik andre af Eg
nens Haandværkere, og endelig skulde AIS »Danalith«s
Aarhusafdeling paatage sig at støbe Loftet over den nye
Sal, d. v. s., vi skulde levere Arbejdskraften, og dette
gjaldt ogsaa for meget ved det øvrige Arbejde, særlig
det, der vedkom Murerne.
Jul. Pedersen havde fire unge Sønner, hvoraf de tre
ikke var ukendte med at føre Murskeen, og endelig var
den fjerde en Slags Altmuligmand, der kunde næsten alt;
han skulde være Haandlanger, og som hans Hjælpere
skulde Bernhardt Jensen og jeg assistere i vor Fritid.
Saa drog Jul. Pedersen mod Nord for at hente Søn
nerne og sine Redskaber, og imens tog vi fat paa at ud
grave Grunden. Der skulde fjernes en Masse Jord, sær
lig over mod Busk’s Skel; det meste af det blev ført
ned som Paafyldning i en Lavning i Skolens nye Have.
Det var først i April, det var koldt, og med kort Tids
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Mellemrum fik vi den ene Haglbyge efter den anden, og
der vankede ofte en vaad Trøje; men Arbejdet skulde jo
gøres. Det meste af Jorden skulde helst være fjernet,
naar de gæve Vendelboer kom, for at de straks kunde
faa fuld Fart paa med selve Byggearbejdet.
Jeg skal være den sidste til at nægte, at det var en
drøj Omgang i Begyndelsen. Nu havde jeg i lange Tider
været vant til at gaa og have mine kronede Dage med
Hensyn til kropsligt Arbejde, og saa blev jeg pludselig
spændt i med en Skovl som Makker og fik at vide, at
nu havde jeg værsaagod at holde Læs, der maatte ingen
Venten være. Det værkede slemt i Arme, Ryg og Ben,
og naar Aftensmaden var sat til Livs, vidste jeg, hvor
min Seng var. Men det skulde senere blive endnu en
Streg værre.
Den 11. April kom Vendelboerne: Mester selv, Ri
chard, Victor, Anders og Poul, fire raske Gutter, som
jeg siden fik megen Fornøjelse af at være sammen med.
Vi var dog ikke nær færdige til straks at begynde med
Sten og Kalk. Der var endnu megen Jord, der skulde
fjernes, og dertil kom, at den høje Brink mod Nord
drillede os ubarmhjertigt. Vi kunde tro, vi snart var fær
dige med den, saa skred den, og vi kunde begynde igen.
Tilmed var den ondskabsfuld og vilde gøre Fortræd, en
Dag forsøgte den saaledes et lumskeligt Attentat mod
Jul. Pedersen, han slap derfra med Livet; men den mær
kede ham dog for hele Sommeren, saa godt, at han sik
kert længe vil mindes den. Næste Gang gjaldt det en
anden af os, han slap dog med Tabet af sin Skovl, takket
være en Kammerats Advarselsraab. Omsider var dog den
genstridige Brink tøjret bag en solid Betonmur, og vi
begyndte at rejse Murstensmurene. For vi to Lærere var
det en haard Tur i Begyndelsen, der skulde bæres Sten,
laves Mørtel til, rejses Stillads o. s. v. i én Uendelighed.
Stenene var tunge, og Hammeren kunde jeg ikke rigtig
faa i Sving, tilmed skulde Sømmene nu med Vold og
Magt altid den modsatte Vej af den, jeg vilde have dem.
Ja, der var saamænd Genvordigheder nok for mig, der
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i de sidste 12—13 Aar var blevet afvænnet med legem
ligt Arbejde. Men takket være gode Kammerater og saa
Tanken om, at saadan var det nu én Gang, og anderledes
kunde det ikke blive, saa gik det altsammen, og nu bag
efter, ja, saa kan jeg ikke sige andet, end at jeg er glad
ved at have udført
min Del i Form af
Arbejde ved det nye
Gymnastikhus.
Det kostede Sved,
det gav vablede Hæn
der, kan hænde og
saa af og til haarde
Skrub; men det gav
efterhaanden ogsaa
de Kræfter, jeg sav
nede.
Skifte paa Skifte
af røde Sten, enkelte
Gange flankeret af et
gult Skifte, blev lagt,
og snart kom den
Dag, da vi for Alvor
kunde begynde at
tænke paa at udføre
det for mig mest in
teressante Arbejde, Støbningen af Betonloftet. I nogen Tid
havde vi haft to af »Danaliths« Mænd gaaende her. Den
ene, Jensen fra Brabrand, som forøvrigt ved sit gode og
uopslidelige Humør skaffede os mange muntre Timer,
havde ved Murernes Hjælp rejst en imponerende Skov af
Granstænger — 400 — inde i Huset; de skulde bære det
tunge Loft i Begyndelsen; den anden, August Lüdemann,
var Specialist i Jernkonstruktion og fremtryllede, som
Dagene gik, det store Jernskelet, der er nødvendigt til et
saadant Loft. En stor Blandemaskine havde »Danalith«
laant os, og til min store Skræk erfarede jeg, at det var
mig, der var tiltænkt den Ære at køre med den. At sige,
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at det huede mig, vil være letfærdig Omgang med Sand
heden, jeg var da ogsaa himmelglad, da jeg snart opdagede,
at mine Gaver- og Evner ikke slog til der; kort sagt, mit
Kørekort var langtfra i Orden, og jeg blev derfor afløst af
Poul, der siden opnaaede en mirakuløs Færdighed i at be
handle det sorte Monstrum.
»Hellere køre Grus og Sand til« var mit Valgsprog i
de tre og en halv Dag, Arbejdet med Loftet varede, og
det fik jeg ogsaa Lov til ud af karsken Bælg.
Vi fuldførte som nævnt vort Støbearbejde i Løbet af
kort Tid. Tilbage var nu Gavlene og det indvendige Mu
rerarbejde. Det var- ingen let Sag at slæbe Kalken til
Tops, hvad der nu blev mit Arbejde; mens Victor viede
Murstenene sin fulde Interesse. Transporten af Kalken
foregik ved Hjælp af »Karoline«, en Kasse, indrettet til
at bære paa den ene Skulder, den kunde være saa dejlig
tung at slæbe op af de mange Trin, særlig naar Kalken
var nylavet og som Følge heraf meget vaad. Af og til
kunde der ogsaa ganske gratis faas en lille Flyvetur, det
var knap saa morsomt, mens det foregik. Som Regel
var jeg dog saa heldig at foretage en nogenlunde glat
og anstændig Landing. Landingspladsen var gerne Bøge
hækken ved Markskellet, og det meste, jeg fik ud af det,
var en forrevet Arm. Hvad jeg tænkte, mens det stod
paa, egner sig sikkert ikke til Gengivelse; men at »Ka
roline« fik gnavne Ord og Knubs den Dag, det passer.
Nogle Dage efter forsøgte Victor, der i min Fraværelse,
jeg docerede vistnok Procentregning med Pigerne, havde
overtaget Stillingen som Kalkslæber, at skaffe Tømrer
svenden let og smertefrit ud af Verden ved at sende
samme »Karoline« ned fra Gavlen med en Ladning rig
tig vaad og tung Kalk. Ved udpræget Aandsnærværelse
undgik Esben, Tømrersvenden, dog Katastrofen.
Ja, saadan var der mange Smaaepisoder, for Største
delen var de dog muntre.
Det kunde jo ske, at Murerne mistede Taalmodigheden og sang en ynkelig Klagesang over manglende
Sten og Kalk. I Begyndelsen sprang vi jo nok saa be-
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redvilligt, bare der blev vinket med en Lillefinger; men
senere blev vi nok saa kloge og reagerede ikke overfor
de indtrængende Opfordringer med det samme; i den
Henseende var min Makker Victor en Svend til at lære
fra sig; ja, jeg har ham lumsk mistænkt for, at det var
ham en hel Fornøjelse at høre Anders og Poul, der var
de yngste og de mindst taalmodige, synge for paa Klage
sangen. løvrigt opdagede jeg ogsaa snart, at bare jeg
holdt mig gode Venner med Mester selv, saa kunde det
godt gaa an at være lidt paa Krigsfod med de øvrige.

Det var Ejnar Pedersens højeste Ønske, at vi kunde
forcere Arbejdet saaledes, at Indvielsen af Salen kunde
finde Sted ved Elevmødet; det naaedes; men kun paa
den Maade, at vi udsatte Mødet i 14 Dage.
Dette blev en stor Festdag i Egaa Efterskoles Historie,
en ny Milepæl var passeret; men om selve Festen for
tæller nok en anden; jeg skal nøjes med at nævne, at
jeg ønsker af fuldt Hjerte, at Amtmand, Kammerherre
Andersens varme og djærve Ord til dansk Ungdom maa
gaa i Opfyldelse.
Dagen efter rejste de tre af Vendelboerne, kun Poul,
der dog tog sig en Udflugt til Fyn i en Uges Tid, blev her.
Kort Tid efter tog vi fat paa at indrette Loftsetagen
til Lærerbolig, Elevværelser og Vævestue. Nu kom Ham
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meren og Saven i Gang; det var morsomt at have med
at gøre. Sømmene var ligesom blevet meget mere villige
til at gaa den Vej, de skulde, eller ogsaa var det min
Færdighed i at tumle dem, der var blevet bedre. Jeg ved
ikke, hvor mange Pakker Søm Jul. Pedersen, Bernhardt
Jensen og jeg har hamret fast i Løbet af August Maaned;
men jeg ved da, at jeg har hentet adskillige hjem fra
Brugsforeningen.
Og nu, mens disse Linier skrives, lægger Jul. Peder
sen, »Farbroder Julius«, som hans Kendingsnavn her er,
Poul og andre sidste Haand paa Værket.
Foruden den store, lyse Sal, som det vil være en Fryd
for ethvert Gymnastikhold at holde Øvelse i, er der ind
rettet en stor og god Scene; for Fremtiden vil det altsaa
blive let i Forhold til tidligere at spille de smaa Dilettant
komedier om Vinteren. Desuden er der Baderum, Fyr
rum, Cyklestald og en Stue, der kan benyttes til Husflid.
Ovenpaa er der indrettet en lys og god Lærerbolig
til Familien Jensen, den er mod Syd, og fra dens Altan
er der en henrivende Udsigt ud over Aarhusbugten, Kaløvig m. m. Lyse og gode Elevværelser findes der fire af,
og endelig er der mod Nord en stor Stue, hvor Ingeborg
Ibsen skal regere med sin Væv og give de kommende
Sommerpiger den første Vejledning i den sikkert saare
vanskelige Kunst at væve.
Og helt ovenpaa, over Lærerboligen, findes der endnu
et Værelse samt det længe savnede Tørreloft.
Viden om kan den nye Bygning ses, som den ligger
der paa Bakken med sin røde Mur, maatte den nu ogsaa
ses af dansk Ungdom.
Thi det er mit Ønske, at den nye Gymnastiksal i kom
mende Tider maa huse megen frisk og frejdig dansk
Ungdom; Ungdom med Kraft og med faste Viljer. Sker
dette, da er Hensigten med Sommeren 1932’s store Bygge
foretagende naaet i fuldt Maal.
Egaa, i September 1932.
Med venlig Hilsen til gamle Egaaelever.
P. Laursen.
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Myndighed.
Provst Chr. Gads Tale ved Gymnastikhusets Indvielse-

Da Jesus havde holdt sin Bjergprædiken, lød Tilhø
rernes Dom over Taleren, at han talte med Myndighed
og ikke som de Skriftkloge.
Hvad vil det sige? Myndighed er ikke noget, man kan
læse eller studere sig til; det er en personlig Egenskab.
Den viser sig ikke ved Brask eller Bram, store Ord eller
ydre Faktor, som oftest er den i det ydre stilfærdig.
Myndighed udspringer fra et gennemarbejdet, beher
sket, harmonisk Sind; en Overlegenhed, Ro og Harmoni,
som kan samles i det ene Ord: Fred i Hjertet.
Hvorfra ejede han denne Myndighed? Den har sit
Grundlag i Tro og Lydighed. Det er to Sider af den sam
me Sag. Uden Tro kan der ikke bydes, hvis Lydigheden
skal være andet end en rent udvortes Sag. Man kan jo
gøre noget, fordi den, der befaler, har Magt over een,
kan straffe een og saa vælger man at lyde, som det mind
ste Onde; men det er under Protest og Knurren; det er
Soldaterlydighed, som egentlig slet ikke er at lyde, men
at lystre. Det bærer ingen Frugt.
Lydighed maa altid komme inde fra, fra Sindet, Hjer
tet, fra Troen, at være i Overensstemmelse med sig selv.
Al hans Myndighed hviler altsaa i Tro og Lydighed.
Troen først, det er den, der bærer Lydigheden.
Hvad var da hans Tro? Den kan samles i dette: »Jeg
og Faderen er eet«. Det er en indadgaaende, stadig Livs
bevægelse, der aldrig standser, før den er naaet helt ind
til det inderste, til Møde med Gud, med Faderen.
Naar han skal tage store Beslutninger, træffe afgø
rende Bestemmelser, s. f. Eks. da han udvælger sine
Apostle, trækker han sig op i Ensomheden i Bjergene
og er i Bøn hele Natten, d. v. s. gaar ind i Sindet til
han faar Forbindelse med Gud. Naar han er i Angst,
gaar han ind i Skovens Stilhed i Getsemane og kæm
per sig ind til Gud.
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Men naar han er naaet ind til Faderen, er han altid
helt i Ro, Harmoni, Fred og træder frem med fuldkom
men Bekendelse, med den største Myndighed. »Hvem
leder I efter?« — »Jesus af Nazaret.« — »Det er mig.«
Det kom med en saa overlegen Ro og Myndighed,
at Fjenden veg tilbage.
Hans Tro er altsaa i sin inderste Kærne denne: Jeg
og Faderen er eet; jeg er hans Søn, hans Barn, hans
Tjener. Jeg er ikke kommen af mig selv, Faderen har
sendt mig. Jeg er kommen for at gøre hans Vilje. Sendt
for at hjælpe, frelse Menneskene.
Derfor er han lydig, villig til at yde de Betingelser,
der kræves for at føre Gerningen igennem. Altid i stort
og smaat til Rede for at hjælpe, tjene, frelse. Hans Tro
søger altid indad; ad Troens Vej bliver han altid lille,
ydmyg af Hjerte, Sønnen, Barnet, fordi alt afhænger af
Gud, af Faderen; men ad Lydighedens Vej vokser han,
bliver stor og ene, stærk. Lydig til Døden, ja, Korsets
Død. —
Tro og Lydighed er de to Betingelser for alt Menne
skelivs Udvikling, som Herren optog og satte i Værk i
sit eget Liv og derved hjælpe os til det samme.
Myndighed er Magt til at leve Livet, at magte Livet
og de to Grundbetingelser, der skal til, er altid Tro og
Lydighed. Det er let at se og paavise i Livet.
Tag en Læges Gerning. Skal han have Myndighed,
saa han magter sin Gerning, beror den paa Tro og Ly
dighed. Først Tro; han maa tro paa sin Gerning. Hvis
en Læge ikke tror paa Medikamenterne, Medicin, Miks
tur, Pulver og Piller, paa Kurene — og det er der Læ
ger, som ikke gør — saa skulde han hellere holde op
med at være Læge; thi der kommer ikke noget ud af
hans Virksomhed. Han mangler Myndighed, han er æng
stelig og vaklende. »Nu kan vi prøve det og se, om det
hjælper,« siger han. Men det hjælper ikke; thi naar der
ingen Tro er, er der ingen Myndighed, og saa kan han
ikke faa Patienterne til at lyde, gøre, som han siger.
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Medicinen er bitter, Kuren besværlig, hvorfor saa
rette sig efter den, naar det ikke er sikkert, at den
hjælper.
Men Lægen, der ikke tror, er heller ikke selv lydig,
d. v. s. han vil ikke yde de Betingelser, der skal til, som
kræves af ham i hans Gerning, Redebonhed, Omhu, al
tid til Stede; tjenende. — En Læges Personlighed har en
umaadelig Betydning i hans Gerning.
En Fars og Mors Opgave over for deres Børn beror
paa det samme. De maa have Tro paa deres Opgave.
Disse Børn er givet mig. Jeg er sat her for at føre og
lede, opdrage dem o. s. v., føre dem opad til at lære
at magte Livet. De maa være lydige, villige til at yde
de Betingelser, som Opgaven kræver.
Olfert Ricard siger træffende, hvor han taler om sin
Moder: »Hvad var det ejendommelige hos hende, det der
gav hende den store Magt over os? Hun var altid hjem
me.« Deri ligger kort og godt sagt: »Hun var lydig, rede
bon over for sin Opgave. Hun skød den aldrig fra sig.«
»Hvor er Mor?« er altid det første Spørgsmaal fra
Børn, naar de kommer fra Skolen, hvis ikke Mor sid
der ved sit Sy- eller Stoppetøj. De venter, at hun er
hjemme, hvor Forholdet er, som det skal være.
Dette kunde let paavises i enhver Gerning, Præstens,
Lærerens, Embedsmandens, Landmandens, Købmandens
og Haandværkerens Gerning. Skal man faa Myndighed,
saa man magter sit Liv og sin Gerning, beror det altid
paa Tro og Lydighed.
Over for I unge vil jeg sige dette: Vil I lære at magte
Livet, gælder det om, at I har Tro paa Livet; Tro paa,
at Livet er værd at leve, hvad enten det er i Lyst eller
Nød. Tro paa, at her er I sat paa denne Plads — den
være stor eller lille i Menneskers Øjne — for at I skal
magte den, for at I skal blive til noget ved den — og
dermed tænker jeg ikke paa, at I skal tjene Penge eller
Ære ved det, det skal I ogsaa, en Arbejder er sin Løn
og sin Ære værd — men først og fremmest for, at der
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skal komme noget ud af eder selv, eders Personlighed,
eders Menneskeliv. For at I skal faa Myndighed, magte
Livet, maa I først magte eder selv.
Men for at naa til det, er det af aller største Betyd
ning at gaa vor Herre Jesu Vej. En Tro, som er en Be
vægelse indad til det dybeste i eder selv, ind til Sjælens
og Hjertets allerinderste. Naar et Menneske kommer der
ind, træffer det altid et Barn, noget hjælpeløst, noget,
der føler, jeg kan ikke selv, jeg magter ikke Livet eller
mig selv. Saa bliver et Menneske altid ydmyg af Hjertet,
lille.
Men naar vi kommer til Barnet i os selv, kommer
vi ogsaa til Gud; thi hjemme har Barn, hvor Fader bor.
Menneskehjertet er uroligt og finder ikke Hvile, før
det kommer til Hvile hos Gud.
Men saa faar man ogsaa Sind til den rette Lydighed,
Redebonhed til at yde de Betingelser, som Livet kræver.
Skal jeg magte Livet, maa jeg først og fremmest magte
mig selv; bevare, opholde, udvikle min Sjæl og mit
Hjerte, mit inderste Menneskeliv, min Personlighed. Det
bliver det første og største for os. »Thi hvad gavner det
et Menneske, om det vandt den hele Verden, men maatte
bøde med sin Sjæl? Hvad kan et Menneske give til Ve
derlag for sin Sjæl?« — Nej, hvad gavnede det, hvis
Sjælen og Hjertet er bleven tørt, frossent og vissent.?
Det er sandt det gamle Ord: »Mit Barn, frem for alt
bevar dit Hjerte; thi derfra udgaar Livet.«
Chr. Gad.
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Lærer Jensens Dagligstue over Gymnastiksalen.

Efteraarsmødet.
Naar en Virksomhed fra smaa Kaar vokser sig stor,
markeres Væksten af en Række ydre Udvidelser, som
skal tjene det Maal, der stiles imod. Drivfjederen til saadanne Udvidelser er altid dobbeltsidige.
I en praktisk-økonomisk Virksomhed spiller det øko
nomiske den største Rolle, men ogsaa en personlig Trang
til at lede, raade og skabe har en Finger med i Spillet.
I en Skolevirksomhed, hvor sjælelig og aandelig Styr
kelse er Maalet, vil denne personlige Ærgerrighed være
til Stede og være nødvendig for at holde Væksten ved
lige; men skæbnesvangert for en Virksomhed af den Art
vil det være, om denne Ærgerrighed tager Overhaand
og bliver til det egentlige; — paa dette kan der let fin
des Eksempler. At bygge en ny Svinestald behøver ikke
anden Begrundelse, end at den skaber bedre Forrent
ningsmuligheder, mere økonomisk Velvære; at bygge en
ny Gymnastiksal kan ikke nøjes med dette — om end
det spiller en Rolle — men maa begrundes med, at det
er en Hjælp i Skolearbejdet og det, vi vil tjene derigen
nem.
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Det er Ungdommens Særret, at den uden Ansvar
overfor nogen har Lov at hellige sig sig selv, sin egen
Udvikling uden at behøve direkte at tage Hensyn til Fa
milie, Fædreland, Samfund, Fællesskab, eller hvordan
man vil udtrykke det.
Anderledes hvor modne Mænd og Kvinder handler
og virker; der er det ikke dem selv, det gælder, men
selve Livet, Udviklingen, de skal tjene.
En Plante tager til sin Vækst af det samlede Energiforraad: Varme, Væde, Lys og Næring gør hver sit til
Væksten. Alt afgives det igen til det store Fælles, for
tættet og forædlet i Frugtens Form; men da er Plan
ten intet i sig selv eller for sig selv.
Vi, der kender Ingeborg og Ejnar Pedersen, véd, at
det ikke er personlig Ærgerrighed, der driver dem frem
til de store Udvidelser, men at de gør det, fordi de tror,
det vil hjælpe dem i deres Arbejde.
De har længe ønsket at knytte et fastere og stærkere
Baand imellem Skolen og den store Forældrekreds, der
igennem de 11 forløbne Aar har skikket deres Børn hid
til Skolearbejde.
Det er hidtil blevet til for lidt, fordi de snævre For
hold vanskeliggjorde det; nu i Aar, da den nye Sam
lingssal stod færdig, blev Ønsket til Virkelighed, idet de
den IL og 12. September indbød til Efteraarsmøde. Om
det vil jeg i det følgende berette:
Al Begyndelse er svær, siger man, og alligevel fik vi
et godt Efteraarsmøde, trods Vejrets Forsøg paa at hindre
det hele. Nogen Nybegyndelse er her jo heller ikke Tale
om. Fra Helge Hostrups Tid i Vejlby og fra Elev Høj
skole har Folk her omkring Mindelser om de gode Mø
der, der blev holdt; det maa vel være noget af Forkla
ringen paa den gode Tilslutning og det vante Præg, der
hører sammen med Møder af den Art.
Vejret var frygteligt, men takket være Bilerne fandt
alligevel ca. 300 Mennesker hertil den første Dag.
Efter et »Velkommen« af Ejnar Pedersen talte For
stander Gammelgaard om sit Arbejde paa den nye Ar
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bejderhøjskole i Roskilde. Han er en redelig Mand, der
ikke lader sig friste til at dække over de store Vanske
ligheder, et Højskolearbejde for arbejdsløs Ungdom har
at overvinde. Han gjorde Ludvig Schrøders Ord: »Hvor
Elevens Trang mødes med Lærerens Evne, der holdes
Højskole!« til sit. »Vi maa kunne tale til vore Elever
om de Ting, der bevæger deres Sind, og det maa selv
sagt blive det rent elementære, Beskæftigelse, Organisa
tion, Kooperation og andet. Dette sker i Studiekredse.
Vi mener ogsaa at have Lov til at kalde vor Skole
for en personlig Skole. Vi tilsigter ikke faglig Lærdom,
men vil paavirke vore Elevers Karakter og Individualitet.
Vor Skole er ogsaa en Forkyndelsesskole, hvis De vil
forstaa dette Ord ret. Vi meddeler ikke bestemte Op
fattelser af Folkeliv og Kristenliv — al Dogmatik er os
imod — men vi søger Sandheden i den brogede Mang
foldighed, der møder os i Livet, og derom vidner vi for
vore Elever.«
Foredraget sluttede med Sangen »Paa det Jævne«.
Med stor Interesse paahørte Forsamlingen Foredraget.
Jeg tænker, at adskillige fik andre Tanker om Arbejdet
paa Roskilde Højskole. Almindeligvis opfatter man jo et
saadant Skolearbejde som et Led i Bestræbelserne paa
at »socialisere« de unges Følelsesliv og Tankesæt.
Intet er fjernere for Forst. Gammelgaard. Fra en Vin
ters dagligt Samvær med ham og hans Lærerstab ved jeg,
at der intet er, han og hans Medhjælpere er mere bange
for, end Socialisme. De ønsker ikke Socialister pr. Au
toriet, men af Omdømme, ved Selvtænkning, og det er
deres Overbevisning, at blot de i deres Skolearbejde styr
ker den Dømmekraft og Trang til Klaring, som findes
hos enhver ung, saa vil de havne i Socialisme
).
*
Men nok derom!
Efter Kaffen talte Stiftsprovst, Dr. theol. Skat Hoff
meyer, Aarhus. Han fremdrog nogle Træk fra de kirke
lige Samlingsbestræbelser, saaledes som de kom til Orde
*) Den røde Partifane vajer jo ogsaa over Skolen.

Red.
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ved det store kirkelige Møde i Stockholm for nogle Aar
siden.
Som det stærkeste Samlingsmærke nævntes »Guds
Riges Oprettelse«., et Mærke, alle kirkelige Retninger
kunde gøre til deres.
Vanskeligheden laa i at blive enige om Forstaaelsen
af dette.
Fra tysk Side hævdedes det, at med Guds Riges Op
rettelse har vi intet at gøre, det kommer og kan kun
komme ovenfra; fra amerikansk Side den modsatte Op
fattelse: Vist kan vi saa! Kristenliv og Folkeliv hører
sammen, og med lidt god Vilje og Tro til Sagens Gen
nemførlighed lykkes det sagtens. Altsaa straks to dia
metrale Modsætninger, der ikke var lette at forlige. Tysk
Pessimisme: Hvad kan det nytte? hans Rige er ikke af
denne Verden. Amerikansk Optimisme: Blot vi kan enes
om Vejene, saa gaar det — ein, zwei, drei!
Til Slut udtalte Stiftsprovsten:
Glem alt, hvad jeg nu har sagt, men bevar i Deres
Sind, hvad en engelsk Biskop, for at forene disse to Yder
punkter i frugtbart Samarbejde, til sidst udtalte:
Jo, det kan nytte at gøre et Arbejde for Guds Riges
Oprettelse her paa Jord; men vi maa forstaa, at Jesus
ikke vil nøjes med at regere om Søndagen i Kirke og
Hjem; vil vi have med ham at gøre, maa vi tage ham
med i al vor Færd; han vil regere overalt, i Folkeliv og
Fællesliv, i Forretning og Politik. Har vi Tro paa en Sag,
kæmper vi for den, enten det kan nytte eller ej.
Med disse Ord sluttede Eftermiddagsmødet.
Om Aftenen var her Koncert af en Flok glade Aarhusborgere. Domorganist Jørgen Nielsen med sit Sangkor
»Brage« glædede os med Sang og Musik. Hvor klang To
nerne smukt i den nye, lyse Sal!
Saa takkede Ejnar Pedersen for den gode Dags gode
Afslutning. Tak for Forbindelsen med Aarhus! Det er
godt, naar den store Stads Borgere finder Vej ud til os
smaa Husmandsfolk herude. Tak!
Anden Dags Møde forløb lige saa godt som første.
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Vejret havde opgivet sin Protest imod slig Løben sam
men af Folk og lod os føle sit friske, men kølige Efteraarssind.
Trods Hverdagen var Tallet af Gæster lige saa stort
som første Dag.
Forst. Overgaard, Ladelund, indledede Mødet med
nogle orienterende Udtalelser om Økonomi og Politik i
Indland og Udland: Erstatningspolitik, Pengepolitik.
»Hvis De vidste,« udtalte Forst., »med hvor lidt For
stand Verden regeres, vilde De forbauses.« Derefter
vendte han sig mod den hjemlige Krise og paaviste, at
den havde sin Rod helt tilbage i Krigsaarene, omend den
først satte ind med Kraft i 1925.
Aarsagerne er væsentlig disse:
1) Ejendomsprisernes voldsomme Stigning.
De høje Produktpriser øgede Forrentningsmulig
hederne, tvang Ejendomspriserne i Vejret og fristede
Folk til at sælge.
2) Slid paa Produktionsapparatet.
Man fristedes yderligere til at sælge, ikke blot den
løbende Produktion, men ogsaa Besætning og Inventar.
Derved frigjordes megen Kapital, og herved fremkom en
ikke uvæsentlig Del af Krigsaarenes Velstand.
3) Kronestigningen i 1925.
Det var en Uret, der med ét Slag øgede de Forplig
telser, Ungdommen, der havde købt i disse Aar (ca.
70,000) var gaaet ind for. For at klare den nuværende
Krise maa vi have en stor Prisstigning paa vore Eksport
varer, hvad næppe er sandsynligt eller nær; vi maa have
en bedre økonomisk Tilpasning, Kapitalnedskæring eller
— hvad jeg ikke har noget imod — en lavere Krone.
Til Slut udtalte Overgaard: Imellem alt det usikre er
én Ting i hvert Fald sikker, og det er, at Landbruget
i Danmark vil fortsætte ogsaa ind i Fremtiden. Mange
Erfaringer høstes i en svær Tid; maaske opdager vi, at
Sammenholdet styrkes under de strenge Tider. Vi træn
ger til en ny Værdibestemmelse; meget kan undværes,
uden at Livet forringes. —
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Saa var det Kaffetid, og der var dækket i den store
Skolestue.
Ved 4%-Tiden talte Pastor Asger Højmark om »det
folkelige«. Efter Grundtvig citerede han: »Til eet Folk
de alle hører, som sig regner selv dertil, har for Modersmaalet Øre, har for Fædrelandet Ild!«-------- dog ikke
for helt og fuldt at gøre disse Ord til sine, snarere for
at udvide og fuldkommengøre dem.
»Man kan godt være folkelig og have Ret til at kalde
sig for en god Borger, uden at Øre og Ild for Maal og
Folk er naaet frem til Udfoldelse, til Bevidsthed. Det un
derbevidste har ogsaa sin Ret.
Der er nogen, der paastaar, det er større at være Ver
densborger, at det skal man begynde med. Det passer
ikke! Kærligheden begynder indefra og hjemmefra; jo
dybere Rødder vi har i det folkelige, der er den Muld
jord, hvori vi skal gro, jo mere kan vi ogsaa favne og
udrette i det mellemfolkelige«.
Saa takkede Ejnar Pedersen: Jeg er Optimist! Hvor
længe Krisen varer, ved vi ikke. Maaske kort, maaske^
længe; men lad os ikke paa Forhaand fratage de unge
Modet.
Mødet sluttede med: »Nu skal det aabenbares------- «.
Om Aftenen var der — som den foregaaende — Sang,
denne Gang af Koncertsanger Thøger Rasmussen, Aar
hus, der gav os Prøver paa den danske Sang, Vise og
Romance.
Og saadan sluttede vort Efteraarsmøde: godt, som det
begyndte. Det kan siges at være lykkedes i rigt Maal.
Livet paa Egaa er blevet rigere ved det. Vi glæder os til
at fortsætte ad Aare.
I Kaj Munks Skuespil »Ordet«, som i denne Tid er
meget omtalt, er der en Samtale imellem den gamle
grundtvigske Storbonde Mikkel Borgen og hans Sviger
datter, Inger, jeg til Slut har Lyst at drage frem.
Den gamle Mikkel Borgen sidder og faar en Taar
Eftermiddagskaffe. Inger sidder og ordner nogle Kartof
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ler til Aftensmaden. Disse to sidder og taler om mange
Ting og kommer da ogsaa til at tale om den nye Præst.

Inger siger:
Tænk, at den nye Præst ikke har været her paa Be
søg endnu.
Borgen:
Han er jo ikke Grundtvigianer.
Inger:
Heller ikke Missionsmand, ved jeg.

Borgen:
Altsaa hverken Kanel eller Skidt.

Inger:
Altid utilfreds, Bedstefar.
Borgen:
Ja, og det er min Stolthed, Ingerpige, for det har jeg
været alle mine Dage — altid utilfreds med det, der ikke
er godt.
Saa lang Tid denne Utilfredshed, som Mikkel Borgen
giver Udtryk for, er levende i os, vil vi altid have Brug
for at samles med Mennesker, med hvem vi er forbunden
i Tillid og Venskab, baade for at holde denne Utilfreds
hed vedlige, men ogsaa for at hjælpes til det langt vig
tigere, men tillige sværere, at faa klaret for os, hvad det
er, der ikke er godt.
Vil I hjælpe os her paa Egaa Efterskole, alle I gamle
Elever, og bag jer Forældre og Søskende, ved at møde
frem, naar vi kalder, saa vort Efteraarsmøde kan virke
vidt omkring, virke i Retning af den hellige Uro og til
Klaring?
Lad det blive vor Glæde!
Hilsen fra
Ingeborg og Bernhardt .Jensen.
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Kend dit Land!
Kend dit Land! Dette og andre manende Opraab ser
man ofte benyttet saavel i Avisartikler som i de af Tu
ristforeningerne udgivne Propagandapjecer. Men lige saa
berettiget en saadan Paamindelse er, lige saa unødvendig
burde den være; det skulde jo synes at være en Selv
følge, at man i saa vid Udstrækning, som Tiden og ens
økonomiske Forhold tillod det, lærte sit Fædreland at
kende; thi selv om Beskrivelser af vort Land i og for sig
er gode nok, saa kan de dog ikke nær give den Glæde og
Berigelse som Synet af vort Lands Natur og andre Se
værdigheder. Og disse er ikke forbeholdt nogen; alle, der
kan og vil, har Ret til at nyde dem. Men selv om Udvik
lingen ogsaa her skrider stærkt frem, saa er man dog
endnu langtfra naaet til det Maal, at det at lære sit Fædre
land at kende er en Allemandssag.
Størsteparten af de, der har Tid og Penge nok, rejser
om Sommeren til Syden, eller de tilbringer deres Ferie
paa Badehotel eller i et Sommerhus, og af det Faatal,
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der ikke er mageligt anlagte, men benytter Ferien til at
rejse rundt i deres Land, er der altfor mange, der ikke
faar noget rigtigt ud af Turen. Tilbagelænet i polstrede
Sæder, maaske halvslumrende, døsige af den stegende
Hede, der hersker i det tillukkede Automobil, glider de
gennem Landskabet uden rigtig at komme i Føling med
Naturen. Nej, vil man have noget ud af Turen, maa man
køre i aaben Automobil eller ogsaa bruge Cyklen som
Befordringsmiddel. — Bondestanden burde ogsaa rejse
langt mere, end Tilfældet er. De fleste Landmænd kunde
nok faa Tid til at tage sig en lille Ferie hvert Aar. Men
hvor mange gør det?
Der gives dog selvfølgelig en Del, der af gode Grunde
ikke kan faa Ferie og komme ud at rejse, men det er
sikkert kun et Faatal.
Men hvordan saa med vi unge, er vi bedre end de
ældre? Absolut ikke! For disse kan det maaske være
besværligt nok at rejse med en stor Familie; ogsaa
Pengespørgsmaalet kan her spille en Rolle. For vi unge
derimod gives der i de fleste Tilfælde ingen Undskyld
ning. Vel stiger Antallet af unge Turister stærkt hvert
Aar, men det er endnu forholdsvis faa, der hver Sommer
benytter en Uges Tid til at lære deres Fædreland at kende.
Kommer denne Sag paa Tale blandt unge, har de fleste
gerne en hel Del Undskyldninger. De har ingen Penge,
ejheller Tid, det er altfor besværligt, og endelig har de
slet ingen Lyst til at rejse. Disse Indvendinger er nu alle
lige daarlige. Enhver, der tjener en Løn, stor eller lille,
maa sagtens kunne faa Penge tilovers til en Cykletur,
den koster slet ikke saa meget; ellers kunde der maaske
passende spares lidt paa Cigaretterne og Balbilletterne.
Hvad Tiden angaar, saa tror jeg ikke, der er mange Ar
bejdsgivere, der vil nægte deres Medhjælpere en lille
Ferie, hvis disse beder herom. Besværet og Vanskelig
hederne maa unge Mennesker nu slet ikke tale om, saa
det vil vi gaa ganske let hen over. Nej, det værste er, hvis
vi ikke har Lyst til at se os om. Den maa vi selv se at
tiltvinge os. Læs Turistbeskrivelser og tag om Søndagen
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en Cykletur rundt i Omegnen, saa vil de fleste af os sik
kert faa større og større Interesse for at lære vort Land
at kende, og vi vil sikkert opdage, at der gives ikke nogen
herligere Ferieanvendelse end siddende paa sin Cykle at
køre gennem hidtil ukendte Egne, hvor der for ens Øjne
hvert Øjeblik opruller sig et nyt Landskabspanorama.
De, der ingen Interesse har herfor, er meget at beklage.
Altsaa, lad os saa til næste Sommer anvende nogle
Dage til en Cykletur. Lad os snøre vor Randsel og be
stige vor gamle tohjulede Ven, Cyklen, og lad os saa
tage af Sted, to eller flere i Følge, dog helst ikke altfor
mange, ud at nyde vort Lands Skønhed i Sommersolens
Lys, ud at »tage et Maal af Danmarks Land fra dets egne
Høje«. Sky ingen Anstrengelser for at se noget, der er
smukt eller historisk bekendt. Benyt helst Bivejene og
kør ikke udenom de øde, menneskefattige Strækninger,
thi her finder man ofte Naturen mest uberørt og ejen
dommelig.
Ja, tag af Sted hvert Aar, til du kender Danmark som
din egen Hjemegn, kender det fra Skagens Rev til Born
holms Klipper, Københavns skønne Bygninger saavel som
de fattigste Hedeegne, og du vil erkende, at Danmark
trods sin Lidenhed dog rummer meget skønt og ejen
dommeligt.
Med Haab om, at gamle Egaaelever i Fremtiden i sti
gende Tal vil være med i den Ungdom, der anser det for
en kær Pligt at kende sit Fædreland, sendes de bedste
Hilsener til Kammerater fra Vinteren 1930—31.
Asger B. Pedersen,
Skørring.
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Fra Elev til Elev.
Munkegaard, den 22. Juli 1932.
Kære Egaa Efterskole!
I Anledning af Elevmødet og Indvielsen af egen Gymnastik
sal sender jeg de hjerteligste Lykønskninger. Hvor havde det
været dejligt at kunne være kommet med til Festen; det kan
desværre ikke lade sig gøre; men jeg ønsker og haaber, at det
maa blive to dejlige Festdage med Sol og Sommer for de lyk
kelige, der kan faa Lov at være med. Ja, hvor Tiden løber hur
tigt. Tænke sig. at det allerede er Tiaaret, vor kære Skole gaar
igennem. Hvor er Dagene blevet af, siden jeg selv var den lyk
kelige, der sad paa Skolebænk nede hos eder? Kun alt for hur
tigt svinder de glade Ungdomsdage, da Bekymringerne for Da
gen i Morgen glider let gennem Tankerne og ikke volder en
særligt Hovedbrud; de kan ogsaa tidlig nok komme. Men saa
lykkelig den Ungdom, som har levet Aarene i Alvor og Glæde
og derfra har Minderne at hente frem, naar de Dage kommer,
da der hviler større Pligter og Ansvar paa deres Skuldre. —
„Mindet lader som ingen Ting, er dog et lønligt Kildespring“.
— Som unge kan vi jo godt synes, at dette er tom Tale, men
naar vi bliver lidt ældre, erfarer vi, at der virkelig gives Min
der, som er med at danne vort Sind og give vor Livsvej sin
Retning. Her tænker jeg paa alle de gode, lyse Minder, som jeg
personlig har fra Egaa Efterskole, og som jeg tror, at alle vi,
der var blandt det første Hold Elever paa Skolen, ja alle I an
dre vel ogsaa, stadig gemmer i vort Sind. Derfor glæder jeg
mig ogsaa over hver Gang, jeg hører om Fremskridt for Skolen,
enten det gælder nye Bygninger eller større Elevantal. Det er
derfor mit inderligste Ønske for Egaa Efterskole, at det stadig
maa gaa den godt, trods Krisetider og andre triste Forhold i
Tiden.
En hjertelig Hilsen til hele Familien Pedersen og alle Ele
verne fra den første Vinter.
Asta Elkjær,
Lystrup pr. Vivild. '

Foruden det ovenfor gengivne Brev var der indløbet mange
Hilsener fra Lærere og tidligere Elever, der af forskellige For
hold var forhindrede i at deltage i Festen. Vi nævner: Lærer
Jes P. Sørensen, Starup Skole ved Haderslev, Lærer her Vin
teren 1928—29, Georg Nielsen-Englyst og Svend Nielsen, Grottrup (begge 29—30) fra Holland, hvor de var paa Cykletur sidst
’) Familien Elkjær har nu købt Lintved Vestergaard pr. Allingaabro og bor der.
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i Juli, Ove Nielsen, Aarhus (24), der opholdt sig paa „Bloks
bjerg“ i Harzen paa samme Tid, Bodil Hansen (28), Hellerup,
Aage H. Jessen, Nybøl (31—32), Karen, Helge, Gudrun, Evald
og Lis Jensen, alle fra Vraa Teglværk, Dagny Jacobsen, Børg
lum (31), Solveig Holmen Nygaard, Heils (29), Mariane Pagter,
Danebod Højskole (28), Else Thrane, Hjørring (28), samt fra
alle Egaa-Pigerne, der i Sommer var Elever hos Niels Bukh,
nemlig Kirstine Pedersen, Esbenhus (27), Metha Pedersen, Ce
ding (27), Musse Nielsen, Andigaarden (28), Karen Margrethe
Jensen, Andi (28), Anna Busk, „Sølyst“ (28), Signe Pedersen,
Fausing (28), Grethe Rasmussen, Karlby (29), Else Sand, Skibet
(30), Anna Toftgaard Nielsen, Vitten (30), og Karen Margrethe
Christiansen, Malling (30).
Vi takker for dem alle, det glæder os at høre fra jer.

Hilsen.
Ja, nu er der gaaet syv Aar, siden vi rejste fra Egaa Efter
skole. Hvor mon I er henne nu, alle I fra 25. Det kunde være
morsomt at se jer igen, hvor vilde vi faa meget at opfriske fra
den Tid, da vi var „smaa Piger“, og meget at drøfte om, hvad
vi har oplevet i de forløbne Aar. Hjertelig til Lykke alle I, som
er blevet gift, haaber at I har det godt.
Det er ellers ikke lyse Udsigter for Ungdommen i disse Om
væltningsdage, særlig her i København tror jeg, man mærker
det meget; men lægger man det i Guds Haand, behøver man
ikke at frygte for, hvad Fremtiden vil bringe, da han styrer det
hele til bedste for den enkelte. Min Hilsen og mine Ønsker til
Kammerater og Venner fra Egaa Efterskole vil jeg gerne ud
trykke gennem Mads Nielsens Sang:
Syng dig en Sang i den unge Dag,
og meld dig til Daad under Vaarens Flag,
du Ungdom med Længsler, der tørste
efter at finde det største.

Det største — der skælver et Suk i din Sjæl.
Den største — det synger fra Hoved til Hæl,
den Dag, du din Ungdom faar givet
til ham, der er Lyset og Livet.
København i September.

Dagny Vase.
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Elevmødet 1932.
Lørdag den 23. og Søndag den 24. Juli skulde Egaa Efter
skole holde sit store, aarlige Elevmøde. Alle paa Efterskolen
havde forberedt sig godt til denne Fest, og der ventedes mange
flere fremmede i Aar, fordi Skolens store, nye Gymnastiksal
skulde indvies.
Lørdagen oprandt med straalende Solskin, og alle vi Elever
var tidlig oppe den Morgen, fordi alt skulde være gjort fint i
Orden til de ventede Gæster.
Arbejdet gik muntert og godt, der hentedes Blomster, som
sattes i Vand, og Gulvet fik i Dagens Anledning en ekstra Om
gang ud over den dagligdags. Skoletimerne havde vi nok om
Formiddagen; men da de var forbi over Middag, gik det løs.
Nogle skulde bælge Ærter, andre skrælle Kartofler og skrabe
Gulerødder, og et tredie Hold maatte pudse Vinduer. Karen
Kokkepige havde nok med at stege Frikadeller, og det var ikke
faa, der skulde i Stegepanden.
Da vi havde spist til Middag, gik vi alle ud i Haven med
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Pedersen i Spidsen og hejste Skolens kønne Dannebrogsflag, og
mens det gik til Tops, sang vi alle Flagsangen, „Der er ingen
Ting, der maner —“, og saa begyndte Elevmødet.
Skolens første Gæster kom allerede Fredag Eftermiddag;
men de var ogsaa helt ovre fra Fyn.
Ved Middagsbordet blev vi delt i Hold, som skulde varte
op, og ved samme Lejlighed spurgte Fru Pedersen os, om vi
vilde overlade de fremmede Piger vore Senge, saa kunde vi
ligge paa Anders Bornholts Høloft. Det svarede vi straks ja til,
og med det samme gik vi alle ned og besaa vor nye Familieseng,
det skulde jo nok blive morsomt at ligge i Høet, naar det kun
var for én Nat.
De gamle Egaa-Drenge skulde ogsaa ligge i Familieseng,
idet de skulde logere paa Høloftet hos Peter Brandstrup.
Da vor nye Fællesseng var beset og fundet tilfredsstillende,
drak vi vor Eftermiddagskaffe. Bagefter kom Turen til os selv,
for vi trængte ogsaa til en ordentlig Omgang med Svamp og
Sæbe. Mange gamle Elever, der var langvejs fra, var da alle
rede kommet.
Det Hold, der skulde varte op ved Aftenmaaltidet, skulde
straks ned og dække Bord og pynte det, og det var ikke saa faa,
der skulde have Aftensmad.
Kl. 6 spistes der til Aften, og da Klokken ringede, strøm
mede alle de gamle Egaa-Piger og -Drenge til Bords. Ved dette
bød Pedersen Velkommen til alle dem, der var mødt, og da han
var færdig med Velkomsttalen, skal jeg love for, at de tog godt
for sig af Retterne. Imens de spiste, stod Elgaards Orkester
ude i Haven og spillede vore gode, gamle Nationalmelodier.
Da de alle var færdige med at spise, skulde det Hold, som
vartede op, skynde sig at vaske alle Tallerknerne af, for der
skulde være Dans fra Kl. 8 til Kl. 12.
Da vi saa var færdige til at begynde med Dansen, stillede
baade gamle og unge Egaa-Piger og -Drenge sig i Kolonner
uden for Skolen, og med dens fine Silkefane højt hævet over
os alle, marcherede vi omkring Skolen op paa Sønderhøj.
Jeg synes, det var festligt at se alle dem, som har været
her i forskellige Aargange, de holder trofast ved Skolen, de
glemmer aldrig den Tid, da de gik her som Elever og havde
det godt, fri for at tænke paa Bekymringer af nogen Art; men
Forstander Pedersen gør jo ogsaa sit til, at alle skal blive ved
at komme her.
Nu spillede Musikken en March inde fra Skolens Gymnastik
sal, hvor vi skulde danse, hvad vi ogsaa havde god Plads til nu,
og med Hr. og Fru Pedersen i Spidsen marcherede vi alle rundt
i den dejlige Sal. Og saa begyndte Dansen. Det var en Polka,
og Hr. og Fru Pedersen dansede først ud, bagefter dem kom vi
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andre. Drengene trykkede sig maaske lidt i Begyndelsen, men
det var snart ovre. Nu gik Dansen lystigt til Kl. 12. Der var
festligt ihvor vi gik, kom vi ind i Gymnastiksalen, saa vi glade
Ansigter mellem hverandre, og kom vi ud i Haven, var der op
lyst af kulørte Lamper, som hang i Buske og Træer.
Da Dansen var til Ende, blev der serveret Grød til dem alle
sammen, og de havde rigtignok slidt med Dansen, for de spiste
Grød, ja saadan en Masse, saa jeg troede aldrig, de kunde holde
op. Efter Grøden sang vi en Aftensang, og derefter skulde hver
finde sin Seng.
Vi Elever skulde jo sove i Høet, og vi stoppede Vat i
Ørerne for Ørentvister og andet af den Slags. Godt klædt paa
lagde vi os til Ro, trætte efter Dagens Anstrengelser, og snart
lød den ene Snorken efter den anden.
Det Hold, der skulde varte op næste Dag ved Morgenkaffen,
blev der kaldt paa Kl. 6, jeg tror nok, at vi andre, der kunde
faa Lov at sove videre, var glade for det. Da vi senere kom op
til Skolen efter en god Søvn i Høet, vaskede vi os og gjorde
os i Stand til Kaffen; men da vi vilde se ind paa vore Værelser,
saa der frygteligt ud, man skulde ikke tro, at der var gjort rent
i otte Dage, og trods det var der blevet gjort meget godt rent
Dagen i Forvejen. Vi spurgte de gamle Egaa-Piger, hvorledes
de havde sovet i Nat, og jeg tror nok, at alle Sengene havde
været redt tilfredsstillende, for de havde sovet godt allesammen.
Nu gik vi alle til et veldækket Morgenbord, glade og velfornøjede til at begynde en anden, god Festdag paa Egaa Efter
skole.
Efter dette gik alle til Morgengudstjeneste i Kirken, hvor
Pastor Højmark fra Aarhus prædikede. Vi var saa mange, som
Kirken kunde rumme, og det var næsten udelukkende unge; det
var dejligt at høre saa mange unge Stemmer istemme vore gamle
og kønne Salmer. Det var en dejlig Stund.
Op paa Formiddagen samledes vi alle i Gymnastiksalen, hvor
fem store Borde var dækket med Kaffe og Wienerbrød. Der
førtes en livlig Samtale mellem de gamle Elever. Ved Kaffe
bordet holdt Elevforeningen Generalforsamling. Endelig var der
Bestyrelsesvalg og Fremlæggelse af Regnskab. Efter at dette
var overstaaet, varede det ikke længe, førend Klokken ringede
til Middag, og snart var alle de gamle Egaa-Piger og -Drenge
samlede om Middagsbordet. Da Middagen var fortæret med god
Appetit, var der nogle, som gik til Stranden dels for at bade og
dels for at nyde Strandlivet paa det tørre.
Det er herligt med denne Strand her ved Egaa.
Vi Elever fik Bud fra Frk. Bording, at vi skulde gaa hen og
hvile os, for vi skulde være rigtig vaagne til Gymnastikopvis
ningen. Men der var vist ikke mange, som havde Tid til at hvile
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sig. Kl. 3 serveredes Kaffe ude paa Græsplænen i Haven, her
udfoldede sig et festligt Liv; det saa morsomt ud, for hver gik
med sin Kop i Haanden, og der var nogle, særlig af Drengene,
for hvem det kneb med at holde Balancen, saa Kaffen skvul
pede over.
Nu lød Klokkens Klang igen, og denne Gang kaldte den sam
men til offentligt Møde i Skolens nye og flotte Gymnastiksal,
som skulde indvies.
Præcis Kl. 4 marcherede vi 48 lyseblaatklædte Piger, Sko
lens Sommerhold, ind i den tætpakkede Sal under Gymnastik
lærerinde Frk. Solveig Bordings Ledelse og sang Bjørnstjerne
Bjørnsons kønne Sang: „Jeg vil værge mit Land“. Efter at vi
havde taget Opstilling, sang Forsamlingen: „Der er ingenting,
der maner —“, og saa bød Formanden for Egaa Efterskoles
Bestyrelse, Sogneraadsformand A. Bornholt, Egaa, Velkommen.
Bornholts Velkomsttale formede sig som en Tak til alle Skolens
Venner; han takkede de unge, som kommer paa Skolen, og For
ældrene, der sender dem hertil. En særlig Velkomsthilsen ret
tede han til Amtmand, Kammerherre Andersen, Randers, til
Provst Gad, Hornslet, til Repræsentanterne for Sogne- og
Amtsraad, og ikke mindst bød Hr. Bomholt Velkommen til
Mejeriejer Andersen og Frue, Hinnerup, der har gjort det
meste til, at Bygningen er fuldført. „Naar nu Udvidelsen tages
i Brug“, udtalte Hr. Bomholt, „saa tror vi, selv om Tiderne er
vanskelige, at der dog stadig bliver ved at komme Ungdom til
Skolen i saa stort Tal, at de kan bære den nye Bygning. De
gode Rammer er nu i Orden, og den indre Drivkraft, som er
den vigtigste, er saa velkendt, at vi trygt kan bygge videre og
saa i den Retning.“
Derefter istemtes et Leve for Egaa Efterskole.
Nu begyndte den første Gymnastikopvisning i den nye Sal,
og det gik da løs med Gymnastik i en halv Times Tid. Kan
man dømme efter Bifaldet, var Opvisningen tilfredsstillende,
og vi selv havde ogsaa Indtrykket af, at den gik godt. Da denne
sluttede, tog Provst Gad Ordet, og han holdt en kort Tale om
Undervisningens Betydning for Personlighedens Udvikling.
Derefter takkede Forstander Pedersen for den nye Bygning,
der var givet ham trods de vanskelige Tider. Hvad vilde det
nu have været, hvis det hele havde staaet klappet og klart, da
Skolen begyndte sin Virksomhed i 1921? Der skal Kamp til,
og naar man blot sætter sin bedste Kraft ind i Arbejdet, vil
der ogsaa komme en Redningsmand. Det var svært, da vi stadig
hørte Raabet: „Faar vi ikke snart den Gymnastiksal?“ Men
det var ikke nemt at svare paa, da vi vidste, at der ingen var,
som vilde laane os Pengene. Saa kom der Bud fra en Familie
i Hinnerup, at nu var Pengene til Raadighed, og dermed var
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det Gymnastikhus, som vi i saa lang Tid havde kæmpet for, og
som vi i Dag indvier, sikret. Arbejdet er ogsaa gaaet godt.
70—80,000 Mursten er indmuret med Liv og Lyst, ogsaa Ele
verne har hjulpet bl. a. med at bære ca. 400 Bjælker ind. Men
et er det ydre, Kalk og Sten, et andet det indre, det Liv her
inde skal leves. Gid det maa ske.
Nu takkede Kammerherre Andersen for den smukke Gymna
stiksal, han havde set; han roste Frk. Bording som den dygtige
Gymnastiklærerinde, hun er, og hun fortjener det. ogsaa. Tilsidst ønskede han en lykkelig Fremtid for Egaa Efterskole.
Den officielle Indvielseshøjtidelighed sluttede derefter med
Afsyngelsen af Sangen: „I Danmark er jeg født, der har jeg
hjemme.“
Det er dejligt med Gymnastiksalen. De tidligere Elever har
haft Gymnastik enten i Forsamlingshuset eller paa Sønderhøj,
men i Sommeren 1932 har det første Hold af Egaa Efterskoles
Elever faaet Lov at bruge den store Sal. Det har været dejligt
for de mange unge, Skolen har haft, men det bliver endnu mere
dejligt for de Elever, som kommer herefter, det er blot at gaa
uden for Døren, saa er vi i vor egen herlige Gymnastiksal, hvor
vi rigtig kan faa Lov at røre os.
Efter Mødet mødte vi 48 Piger i Nationaldragter og dan
sede en Del gamle Folkedanse, som vi har lært i Sommer. Vi
var lidt trætte, og derfor anstrengte vi os ikke saa godt, som
vi burde; men det var tillige meget varmt, saa vi svedte, saa
der næsten ikke var en Stump tørt Tøj paa Kroppen.
Da Klokken var henved 7, spistes der til Aften, derefter
morede vi os med Sanglege i den dejlige, stille Sommeraften,
men da Mørket begyndte at falde paa, gik vi alle ind i Gymna
stiksalen, hvor der legedes videre til Kl. 10. Lidt efter sang
vi Aftensang, og Pedersen takkede alle dem, som var mødt, og
sluttede med Ordene fra en kendt Salme: Far nu med Jesus
fornøjet og glad hver sin lovlige Vej!
Elevmødet var dermed forbi for Aaret 1932; men jeg ønsker,
at Mødet til næste Aar vil blive lige saa godt.

Else Holst,
„Kongsgaard“, Helgenæs.
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Fastelavnsfesten 1932.
Endelig kom den med Glæde imødesete Fastelavnsfest. Hu
møret havde staaet højt de sidste Par Dage, før Festen skulde
løbe af Stabelen. Med en ganske ukendt Iver og Interesse blev
Forberedelserne udført. Hele Skolen stod den sidste Tid før
Festen i ét Virvar. Vi „Skuespillere“ havde særlig travlt, i ét
Øjeblik øvede vi os paa Stykket, et andet Øjeblik var vi i Skole.
Inde i Skolens store Klasseværelse, hvor den officielle Del af
Festen skulde finde Sted, var der særlig travlt. Herind bragte
man den ene store Stabel Brædder efter den anden, og inden
vi vidste noget af det, var der ved Lærer Jensens Hjælp lavet
en meget smart Scene. Lang Tid, før Festen skulde finde Sted,
begyndte vi at indøve Hostrups Lystspil „Soldaterløjer“. Aften
efter Aften mødte vi inde i „Privaten“ for at øve os paa San
gene. Jammerligt gik det, men vi tog det med godt Humør.
Lørdag Formiddag, som Festen skulde finde Sted om Aftenen,
havde vi for Alvor travlt med at faa det hele givet den sidste
Omgang, saa alt kunde være i den fineste Orden, naar de tid
ligere Elever kom til deres gamle Skole.
Lidt over Middag skulde vi paa Scenen for første Gang,
efter at den var færdig. Det gik forholdsvis godt, og vi kunde
tage mod den rigtige Forestilling med Ro.
Kl. 4 skulde vi give en Opvisning for vore Kammerater og
alle Byens Skolebørn. Den gik mindre godt, og en frygtelig Ner
vøsitet beherskede os; da vi var færdige, tænkte alle: Hvordan
mon vi klarer den i Aften? Efter Forestillingen forsvandt alle
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Kammeraterne, og de smaa Gæster gik hjem. Rundt omkring paa
Værelserne var der Liv, alle skulde „i Pudsen“, til Gæsterne
kom. Kl. 6 spiste vi til Aften, og lidt efter kom de første
Gæster.
Præcis Kl. 8 aabnede „Teateret“ for anden Gang sine Porte,
og festklædte unge Mennesker vrimlede ind i Salen. Snart var
alle Siddepladser optaget, og man begyndte at indtage Staaplads
langs Væggene. Nu gled Tæppet igen, og alt blev stille. Lyst
spillet gik sin Gang uden særlig Afbrydelse, indtil Elskerscenen
kom; da brast Tilskuernes Alvor, og Bifald forkyndte, at de
morede sig. Saa gled Tæppet for igen, og alle Tilskuerne forlod
Salen, for at Eleverne kunde gaa i Gang med at fjerne Scenen.
I Løbet af en halv Time var „Teateret“ forvandlet til en med
Guirlander smykket Dansesal. Musikerne anbragtes i Gangen,
og Dansen skulde trædes baade i Spisestuen og den nys tilveje
bragte Dansesal. Det gik udmærket.
Døgnet var snart til Ende, da Sløjdsalens Døre pludselig
aabnedes. Hvad var det, man saa? Det var ikke Høvlebænkene,
som vi plejede at se, nej, det var et herligt Kaffebord, fyldt
med dejligt Bagværk. Fru Pedersen bød nu saa mange til Bords,
som der kunde være, og snart fik den liflige Kaffe Ben at gaa
paa; men der var mere, hvor den kom fra; og baade Kander og
Fade fyldtes igen, saa snart de var tomme.
Det satte Liv i alle, og vi morede os endnu en Tid. Da holdt
Musiken pludselig inde. Der blev en Seen efter Klokken. Kunde
det passe, den var næsten to! Nu lød Forstanderens Røst, og han
takkede alle, som var mødt frem til Festen paa deres gamle
Skole. Derpaa foreslog han at synge: „Aandesyn fra gamle
Dage“, og det kunde høres, at den havde været sunget før. Der
paa sang vi en Aftensang, og nu drog Gæsterne bort. De ven
tende Biler fyldtes, og én efter én gled de bort i det dunkle
Maanelys.
Da Gæsterne var borte, begyndte den mindre behagelige Del
af Festen, nemlig at sætte Borde og Bænke paa Plads, saa alt
var i Orden til Dagen efter. Inden vi kom til Ro, var Klokken
blevet tre; men trods det var vi ikke søvnige, det havde været
saa god en Fest, at vi slet ikke havde Tid til at tænke derpaa.
Lars Johannessen Pagter.
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Forskelligt.
Som det nu vil være alle Egaa Bogens Læsere bekendt, har
Skolen faaet den længe ventede Gymnastiksal. At dette er et
stort Gode for os, véd alle vore Elever. Salen er stor og me
get smuk. Ud mod Nordgavlen er indrettet en nydelig, fast
Scene, hvor vi venter, at vore egne „Skuespillere“ vil skaffe os
mange fornøjelige Timer. Under Scenen er der en stor Kælder
med Fyrrum, Husflidslokale og Badeværelse. Paa Loftet over
Salen er indrettet en 3 Værelsers Lejlighed m. m. til vor gifte
Lærer samt en Vævestue, hvor Ingeborg Ibsen regerer. Ende
lig bor der 20 Elever heroppe, og de har den herligste Udsigt,
man kan tænke sig.
Allerede før Gymnastikhuset vel var færdigt, fik vi det før
ste korte Kursus, idet Randers Amts Folkedanserforening i Da
gene 21., 22. og 23. Oktober lod afholde et Kursus i Folkedans
under Ledelse af Hr. Hornbæk, Øster Alling, og Hr. Karlsen,
Langkastrup. Der mødte med meget kort Varsel en Snes Del
tagere, der dansede med Lyst fra Morgen til Aften. Dette Kur
sus lykkedes saa godt, at der allerede tænkes paa en Fortsæt
telse i Dagene 2., 3. og 4. Januar 1933. Nu faar vi se, hvad det
bliver til. Dette Kursus er nu sikret. Se Bekendtg. i Højskole
bladet.
Maa jeg i denne Forbindelse minde vore gamle Venner om
vort aarlige 2 Dages Efteraarsmøde, som vi nu hvert Aar ven
ter at kunne holde i September. Kom da og vær sammen med
os, hvis I kan.
"Eilevmødet holdes som sædvanligt den anden Lørdag og
Søndag i Juli, d. v. s. den 8. og 9. Juli 1933.
Skolen var i Sommeren 1932 besøgt af 50 unge Piger i 4
Maaneder.

P

aa Vinterskolen 1932—33 er optaget 52 unge Gutter, som
allerede synes at føle sig godt hjemme.

Skolen har i de 11 Aar, den nu har bestaaet, ialt været be
søgt af 817 Elever paa 4 eller 5. Mdr.s Kursus.
Naar vi hidtil har kunnet glæde os ved god Søgning, skyl
des det for en meget væsentlig Del dette, at vore gamle Elever
har omtalt Skolen vel. Tak for det. Og lad os saa haabe, at det
økonomiske Tryk, der nu hviler over Landet, snart maa lindres
noget, saa det bliver lidt lettere for Danmarks yngste unge at
komme paa Efterskolen.

De gamle Elever, der har set sig i Stand til — i Henhold
til vor Henstilling ved sidste Aars Elevmøde — at sende os en
Tikroneseddel til Hjælp til Dækning af de store Udgifter ved
Gymnastikhusets Opførelse, bringer vi hermed vor hjerteligste
Tak.
E. P.
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Elevforeningens Generalforsamling.
Egaa Efterskoles Elevforening afholdt sin aarlige Ge
neralforsamling ved Elevmødet den 24. Juli. Formanden
oplæste Aarsberetningen, som godkendtes. Laurids An
dersen oplæste i Kassererens Fraværelse Regnskabet, men
paa Grund af en forkert Postering kunde det ikke god
kendes. Det vedtoges, at dette Forhold skulde rettes hur
tigst muligt, og det reviderede Regnskab indrykkes i
Egaabogen 1932.
Af de afgaaende Restyrelsesmedlemmer genvalgtes
Laurids Andersen, Lystrup, og Maltha Jensen, Audi. Ny
valgt blev Maren E. Thomsen, Bynksminde, og Harald
Hjortshøj, Lystrup. Til Revisorer genvalgtes Jes Thom
sen, Bynksminde, og Henri] Andersen, Vejlby.
Et Forslag om skriftlig Afstemning ved fremtidige
Generalforsamlinger vedtoges.
Paa Bestyrelsesmødet efter Generalforsamlingen gen
valgtes Maltha Jensen til Formand, til Kasserer og Næst
formand valgtes Laurids Andersen.
Næste Aars Elevmøde afholdes som sædvanlig den
anden Søndag i Juli.
Bestyrelsen.
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Elevforeningens Regnskab
for Aaret 1931—32.

Indtægt.
Kassebeholdning 1931 ......................................
463 Medlemsbidrag å 2,15 Kr.......................
52 Medlemsbidrag å 2,45 Kr.......................
21 Medlemsbidrag å 2,00 Kr.......................
30 Stk. Egaa-Bøger å 1,00 Kr.......................
Renter i Sparekassen.......................................

123,93 Kr.
995,15 127,40 42,00 30,00 3,84 1322,32 Kr.

Udgift.
Girokort...............................................................
34,50 Kr.
Egaabogen ........................................................... 525,00 Hammerschmidt................................................
166,74
Porto, Konvolutter ni. m...................................
71,00 Ekstra Opkrævning..........................................
24,00 Forskellige Udgifter (Telefon, Porto, Papir
m. m.) .....................................................
4,00 Trykning af Indbydelseskort .......................
11,00 Frimærker...........................................................
36,00 Indsat i »Egaa-Fondet«................................... 100,00 Hjælp til uformuende Elever Sommeren 1932 100,00 Lamper til den ny Gymnastiksal ............... 150,00 Kassebeholdning ...............................................
100,08 1322,32 Kr.
Aarhus, d. 1. Juli 1932.

Ove Nielsen.

Ovenstaaende Regnskab gennemset og fundet rigtigt.

Jes Thomsen.

Henry Andersen.

„Egaafondet“s Regnskab
for Aaret 1931—32.
Kassebeholdning d. 12. Juli 1931 ...............
Indsamling ved Elevmødet 1931 ..............
Ved Salg af Egaa-Mærker..............................
Elevforeningen..................................................
Renter ..................................................................

Aarhus, d. 1. Juli 1932.

324,86 Kr.
25,00 15,00 100,00 15,40 480,26 Ki\

Ove Nielsen.

Ovenstaaende Regnskab gertnemset og fundet rigtigt.
Egaa, d. 24. Juli 1932.

Jes Thomsen.

Ejner Pedersen.
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Elevfortegnelsen
(fortsat fra 1931).

708.
709.
710.
711.

712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.

719.
720.
721.
722.
723.

724.
725.
726.
727.

728.
729.
730.
731.
732.

733734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.

Vinterskolen 1931—32.
Alfred Johannes Andersen, Gdr. N. L. Andersen, „Aagaard“,.
Aagerup, Roskilde.
Chresten Høeg Andersen, Gdr. M. Andersen, Hald.
Hans Helge Hjorth Andersen, Arbejdsmand Andersen,
Røgen, Sporup.
Hans Larsen Andersen, Fru Karen Andersen, Aalsrode,
Aalsø.
Kaj Egon Andersen, Bager Andersen, Trige, Aarhus.
Vagn Peter Andersen, Gdr. Andersen, Falling.
Rasmus Enevold Andersen, Gdr. P. Andersen, Hjelmager,.
Løgten.
Rasmus Jensen Bach, Gdr. A. Bach, Bigum, Onsild.
Carl Ballegaard, Gdr. M. Ballegaard, Virring, Skanderborg.
Berner Martinus Byrgesen, Gdr. M. Byrgesen, Paderup,
Randers.
Emil Rahbek Christensen, Enkefru Marie Christensen,
Ikast.
Knud Cilleborg, Gdr. Chr. Cilleborg, Krogsager, Uggelhuse.
Christen Peter Dam, Sognefoged Dam, Virring, Skander
borg.
Gunnar Emanuel, Skovfoged Emanuel, Fajstrup, Mundel
strup.
Vagn Flittner, Enkefru Flittner, Ødum, Hadsten.
Aage Hansen, Gdr. Hansen, „Olsgaard“, Virring, Skander
borg.
Johannes Helbo, Gdr. Chr. Helbo, Fensten, Ørting.
Erling Jacobsen, Enkefru Jacobsen, Børglum Kær, Vraa.
Jacob Ingeman Jacobsen, Landmand Jørgen Jacobsen, Stil
ling.
Anker Simon Poulsen Jensen, Skrædder Jensen, Skørring,
Mørke.
Asger Jensen, Gdr. Jens Jensen, Skæring, Hjortshøj.
Børge Risgaard Jensen, Gdr. E. Jensen, Andi, Mørke.
Carl Albert Jensen, Gdr. Chr. Jensen, Kolind.
Henry Jensen, Gdr. J. P. Jensen, Rosmus, Balle.
Jens Christian Jensen, Gdr. Ingvard Jensen, Framlev,
Harlev.
Viggo Jensen, Gdr. Anders Th. Jensen, Egaa, Hjortshøj.
Aage Hyldgaard Jessen, Gdr. M. Jessen, Nybøl, V. Sottrup.
Knud Jørgensen, Gdr. Chr. Jørgensen, Egaa, Hjortshøj.
Svend Aage Kjær, Arbejdsmand Kjær, Skæring.
Arne Knudsen, Boelsmand Knudsen, Gjesing, Skanderborg.
Henning Lassen, Gdr. R. Lassen, „Toftgaard“, Hornslet.
Holger Rasmus Laursen, Gdr. M. Laursen, Tinning, Hin
nerup.
Carl Herman C. Lundholm, Sognepræst Christensen, Harlev.
Arne Mogensen, Gdr. A. Mogensen, Tirstrup, Trustrup.
Otto Mortensen, Gdr. L. Mortensen, Hvolbæk, Skanderborg.
Arne Nielsen, Chauffør Nielsen, Onsted Mark, Odder.
Henry M. Nielsen, Gdr. Th. Nielsen, Tandergaard, Maarslet.
Jørgen August Nielsen, Lærer Nielsen, Nørreby Skole,
Bogense.
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746. Søren Gammelgaard Nielsen, Gdr. S. P. Rasmussen, Farre,
Sporup.
747. Hans Peter Olsen, Gdr. O. Olsen, Skæring, Hjortshøj.
748. Aage Pedersen, Kreaturhandler Pedersen, Skolegade 53,
Herning.
749. Alfred Pedersen, Enkefru Sara Pedersen, Stenderup, V.
Sottrup.
750. Jens Anker Pedersen, Gdr. H. P. Pedersen, Egaa Mark,
Lystrup.
751. Johannes Carnø Pedersen, Vognmand C. Pedersen, Svins
ager, Skanderborg.
752. Tage Petersen, Gdr. Jonas Petersen, Fastrup, Aarhus.
753. Lars Johannessen Pagter, Gdr. Johs. Pagter, Fausing, Auning.
754. Henry B. Rasmussen, Gdr. S. Rasmussen, Fastrup, Aarhus.
755. Peter Rasmussen, Gdr. R. J. Rasmussen, Rugaard, Ry.
756. Øivind F. Schøler, Smedemester Schøler, Thorsager.
757. Carl P. N. Skov, Landpost Skov, Egaa, Hjortshøj.
758. Frederik N. Skou, Forpagter Skou, Trige, Aarhus.
75g. Ejnar Chr. Stougaard, Gdr. Stougaard, Ustrup, Hylke.
760. Aage Søgaard, Murer Søgaard, Brandstrup, Hjortshøj.
761. Børge Beyer Sørensen, Gdr. S. Sørensen, Meilby, Hjortshøj.
762. Gert Sørensen, Gdr. J. Sørensen, Spørring, Aarhus.
763. Ole D. v. Haven Theilade, Fru E. Theilade, Brigadevej 11,
København S.
764. Helkjær Thomsen, Kreaturhandler Thomsen, Hinnerup.
765. Knud M. Vestergaard, Mejeribestyrer Vestergaard, Hjorts
høj.
766. Gunnar V. H. Vidkjær, Landmand O. Vidkjær, Borup,
Knebel.
767. Knud M. Pedersen, Gdr. J. M. Pedersen, Skader, Randers.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.

776.
777.
778.
779.
780.

781.
782.
783.
784.

Sommerskolen 1932.
Else Albrechtsen, Uddeler Albrechtsen, Skødstrup.
Anna Marie Amstrup, Fabrikant Amstrup, Hadsten.
Marie Baadh, Læge Baadh, Park Allé 11, Aarhus.
Signe Dorthea Bach, Gdr. J. C. Bach, Bigum, Onsild.
Kirsten Berthelsen, Enkefru Berthelsen, Hinnerup.
Asta Amstrup Broch, Gdr. Broch, Amstrupgaard, Randers.
Else Margrethe Bønløkke, Gdr. Bønløkke, „Aalsrodegaard“,
Aalsø.
Edith Kruse Christensen, Gdr. R. Christensen, Synnedrup,
Malling.
Erna Hansen, Gdr. A. Hansen, Elsegaard, Ebeltoft.
Karen Margrethe Hansen, Skræddermester Hansen, Had
sten.
Anna Nørgaard Holm, Gdr. C. Holm, Segalt, Løgten.
Else Kirstine Holst, Gdr. A. Holst, „Kongsgaard“, Knebel.
Mimi Marie Cecilie Ingwertsen, Enkefru Ingwertsen,
Lollfuss, 89, Slesvig, Tyskland.
Anna Elisabeth Jacobsen, Gdr. J. Jacobsen, „Krogsgaard“,
Vitten, Hinnerup.
Anna Birgitte Jensen, Gdr. H. J. Jensen, Kolind.
Edith Hedvig Jensen, Gdr. J. M. Jensen, Aarslev, Randers.
Edith Margrethe Jensen, Gdr. N. Jensen (Præst), Foldby,
Hinnerup.
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785. Elvine Odgaard Jensen, Landmand Chr. Odgaard, Randrup,
Vestervig.
786. Gudrun Jensen, Gaardejer J. Jensen, „Stengaard“, Helge
næs, Knebel.
787. Hilda Frederikke Jensen, Kirkebetjent Jensen, Hjortshøj.
788. Sigrid Hessellund Jensen, Gdr. Jensen, „Starupgaard“,
Malling.
789. Anna Kirstine Jørgensen, Gdr. I. Jørgensen, Kankbølle,
Hjortshøj.
790. Mette Kathrine Jørgensen, Enkefru Jørgensen, Gammel
gab, Broager.
791. Rigmor Holm Knudsen, Lagerist Holm, H. C. Andersensvej, Aabyhøj.
792. Inge-Marie Larsen, Købmand R. Larsen, Bruunsgade 56,
Aarhus.
793. Anna Møller Jensen, Gdr. J. M. Jensen, Bogens, Fem
møller.
794. Agnes Jensine Laursen, Hmd. R. Laursen, Lystrup Mark,
Lystrup.
795. Else Sofie Friis Laursen, Fisker Friis Laursen, Eg, Knebel.
796. Marie Hammer Lykke, Restauratør Lykke, Torvet 8 Ha
derslev.
797. Bodil Gunhild Hvidegaard Madsen, Enkefru R. Madsen,
Klakring.
798. Hedvig Johanne Marie Madsen, Gdr. Madsen, „Nørrelund“,
Højby, Odense.
799. Inger Marie Theilgaard Madsen, fhv. Skolebestyrer Th.
Madsen, Odder.
800. Ellen Margrethe Nielsen, Vognmand L. A. Nielsen, Had
bjerg, Hadsten.
801. Gerda Nielsen, Gdr. Fr. Nielsen, Grundfør, Hinnerup.
802. Mary Nielsen, Gdr. Mogens Nielsen, Lykkesholm, Vorre,
Løgten.
803. Mette Nielsen, Gdr. Nielsen, „Peterslyst“, Grundfør, Hin
nerup.
804. Elisabeth Petersen, Massøse Frk. Petersen, Asylgade 9,
Odder.
805. Poula Vibeke Poulsen, Landpost P. Ancher Poulsen, Auning.
806. Johanne Margrethe Rasmussen, Gdr. P. Smed Rasmussen,
Sandby, Hinnerup.
807. Hertha Marie Eliesabeth Schaumburg, H. Schaumburg,
Nordre Strasse 8, Tønning, Tyskland.
808. Ragnhild Schmidt, Gdr. Chr. Schmidt, „Bondeseje“, Lime,
Mørke.
8og. Gudrun Dorthea Simonsen, Gdr. Th. Simonsen, Mørke.
810. Esther Jensen-Skovgaard, Købmand Jensen-Skovgaard,
Soelbjerg, Aarhus.
811. Marie Skovgaard, Gdr. Th. Skovgaard, Testrup, Maarslet.
812. Edith Sørensen, Johanne Sørensen, Fruering, Skanderborg.
813. Rigmor Sørensen, Tømrer A. Sørensen, Meilby, Hjortshøj.
814. Nanna Sørensen, Gdr. A. Sørensen, Eskerod, Løgten.
815. Eva Theilgaard, Overmontør Theilgaard, Dr. Margrethesvej 77, Aarhus.
816. Asta Margrethe Wiveson, Skrædder C. Wiveson, Vitten,
Hinnerup.
817. Gerda Østergaard, Gdr. R. Østergaard, Tinning, Hinnerup.

Lærer Jensen paa Havearbejde.
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