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Udby Præstegaard.
Tavlen i Muren fortæller, at Grundtvig fødtes lier 8. September 1783.

3 Stemningsbilleder fra Grundtvigs Liv.
I. »Et Aftensæde«.
er var rigtig Fest til Huse i den gamle Udby Præste
gaard. Udenfor den lave Bindingsværksgaard stod
de ærværdige Linde i deres brogede Efteraarsdragt, og
indenfor bag de smaa Ruder i de lavloftede Stuer var der
rigtig pyntet op! Madam Grundtvig havde gjort sit bed
ste for, at alt skulde være i fineste Stand til Visitatsen, og
nu sad selveste Festens Genstand: den brede, myndige
Biskop Balle ved Bordet over for sin Svoger, Hr. Johan
Grundtvig. Den første stive Høflighed var veget for utvun
gen Munterhed: den gode Mad havde gjort sin Virkning!
— Husets 3 Smaadrenge kom nu ind og hilste, og da der
var gode Udsigter til Nummer 4, henvendte en Spøgefugl
sig til Værtinden og spurgte drillende om, hvis det nu
igen blev en Dreng, om han saa ogsaa skulde holdes til
Bogen og blive Præst? Det fattige Hjem kunde jo faa
Besvær nok med at klare de 3 Sønner! — Men paa det
Punkt var Madam Grundtvig ikke til at spøge med! Hun
var af Hvidernes gamle, berømte Æt, og Blodet kom let
i Bevægelse, naar det gjaldt Slægtens Ære! Blussende af
Iver og Stolthed rejste hun sig og gav Spottefuglen Be-
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sked: »Selvom min sidste Trøje skal springe, saa skal
han dog holdes til Bogen!« — Dette modige Løfte holdt
hun senere, for det blev en Søn, endda den berømteste
af det Firkløver: N. F. S. Grundtvig! — Moderen lærte
ham siden at læse; straks gik det trevent, men saa bad
hun inderligt og forøgede sin Energi, og — snart læste
Frederik højt og flydende. Efterhaanden vaagnede en
glubende Læselyst hos ham, saa gamle Fader Johan snart
maatte rykke ud med sine historiske Værker, hvoraf
især en Bog om Luther fængslede Drengen i den Grad,
at han hverken sansede Mad eller Drikke: »Hen til Ma
den man mig drev, men min Sjæl hos Luther blev!«
siger han selv senere. Fra den Tid af var og blev Luther
hans Helt og Forbillede for Resten af hans Liv!
Dette Aftensæde i de gamle, lavloftede Stuer, oplyst
svagt af et Tællelys —• af det har Grundtvig givet føl
gende skønne, stemningsfulde Billede:

»Oh det var et Aftensæde,
som vi glemme ej paa Jord,
der din Pusling sad med Glæde
ved det vakre, lille Bord,
læste om de gamle Dage
rent og klart med højen Røst,
fulgte gennem Kirkens Sage
Frelseren med Liv og Lyst!
Naar da fra sin Præstecelle
gamle Fader til os kom,
lod sig Læsningen fortælle,
retted den med Kristendom,
gav Besked om, hvad vi gemte,
til han kom, forstandig, blid.
Oh, hvad var vi, hvis vi glemte
slig en hellig Gammenstid!«
I dette beskedne, men aandeligt rige Hjem
)
*
blev Grun
den lagt i Drengens Sjæl, her blev Tanken og Daaden
*) Se Billedet af Udby Præstegaard.
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vugget, os hertil vendte han tilbage som moden Mand,
da Sindet var sygt og Tankerne forvildede. Mors milde
og faste Haand og Fars stille og enfoldige Tro gav Søn
nen hans Livsmod og Barnefred tilbage. Og derfor pri
ser han de to i deres Grave:
»En troende Fader var Fader Johan,
en glødende Kæmpe i luthersk Forstand,
med Øre for Salmer, som Kingoer sjunge,
med Barnet i Hjærte og Skriften paa Tunge!«

— Og om Moderen synger han:

»Vil nogen slynge en Blomst om min Stav,
han plante den paa min Moders Grav!«

II. Kirkeklokke!
Det var en stille, høstmild Aften i Aaret 1845. Da sad
der en ældre, ensom Mand i Bakkehusets Have ude paa
Frederiksberg. Her færdedes for Aar tilbage den fine,
aandfulde Kamma Rahbek, snart puslede hun herude om
Blomsterne, snart var hun inde i Huset for at læse eller
skrive de utallige Vennebreve. Om Aftenen samledes i
Kammas Stuer den store Vennekreds af unge, begejstre
de Talenter: Romantikkens Blomst! — og friske Impul
ser fik de alle fra hende, hun kunde høre, opmuntre og
forstaa! — Ja, her tonede fordum de »ædle Malme«:
Poesiens og Historiens dybe Klokketoner, men nu var
det altsammen forstummet! En ensom Skjald sad nu her
tilbage, miskendt og uforstaaet af sin Samtids dannede.
Ogsaa han havde øst af Historiens Væld og sunget det
ud i storladen Poesi, men hans Røst var ligesom for
stærk! Kun de faa kunde endnu opfange Tonen. — —
Mens han sad hensunken i disse Mismodstanker, begynd
te den lille, venlige Klokke at ringe fra Frederiksberg
Kirke i Nærheden. Hvor mageløs var ikke den Klang!
— herude i Stilheden! Inde i Byen druknede Klokkens
kaldende Røst i al Døgnets Larm, men denne sprøde,
blide Klang kaldte ham hjem, hjem til Udby, hvor man
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i stille Sommeraftener kunde høre Barnegraad nede i
Landsbyen, mens Bedeslagene tonede ud over Egnen. -—■
— Med ét var han hjemme, var den lille Frederik igen,
og det var Julemorgen; hans kære Mor gik inde hos ham
i Barnekamret og nynnede glad og forventningsfuldt paa
en Julesalme; det var endnu dunkelt i Stuen, men nu
begyndte det at kime oppe fra Kirketaarnet. Hvad sagde
den Klokke? — Fred kom til Jord! — Æren er Guds i
det høje!« Barnet oplevede Guds Himmerig i sit Sind i
denne Julemorgenstund! — Mere alvorlig var Paasken,
naar gamle Fader Johan stod mild og myndig paa sin
Prædikestol og forkyndte Paaskesejrens mægtige Bud
skab: Din Forsoner er oprejst af Graven! — og bagefter
brød Lovsangen frem, gamle Kingos Orgelbrus: »Som
den gyldne Sol frembryder!«------- Alt dette er nu kun
Minder, Far og Mor er forlængst døde, fremmede færdes
paa den elskede Barndomsplet, det virkede saa koldt og
trist sidst, han var derovre! Og — hvor er hans Hjem
nu? En Lejlighed i Byen, men intet Hjem, hvor man kan
slaa Rod! Nu er Barndommens »Udby-Paradis« flyttet
over paa den anden Side, hvor alle de kære er samlede
for at fejre Julen derhjemme. Did stunder hans Læng
sel, mens han sidder og lytter til Klokkens Bedeslag, som
dirrer gennem den høststille Luft. Guds Fred falder sig
nende paa hans ensomme Sjæl, og han hvisker mildt hen
for sig: »Kirkeklokke! Naar til sidst du lyder for mit
Støv, skønt det dig hører ej, meld da mine kære, saa det
fryder: Han sov hen, som Sol i Høst gaar ned!«
III. I al sin Glans--------

Det var en tindrende klar Juninat; den gamle Gaard
Rønnebæksholm laa badet i de lyse Nætters Glans, mens
Nattergalen slog højt i Buskadserne rundt omkring i
Parken. — Fru Marie Grundtvig og lille Frederik sov
trygt derinde for at vaagne blidt Pinsemorgen, men den
gamle Skjald vilde vaage denne Nat for at opleve at se
Pinsesolen rinde. Han skulde jo ogsaa stemme sit Sind,
saa han kunde vidne for sine kære næste Dag om Aan
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dens store Sejr. Han havde saa ofte en skøn Morgengave
til sin elskede Hustru i Form af et Digt — og ingen Fest
stemte hans Digtersjæl saadan til Sang som Pinsen! —
— Nede i Haven stod de hvide Pinseliljer og rakte Kro
nerne op i det milde Lysskær, og længere ude i Engen
nedenfor glimtede en lille Bæk frem; Naturen holdt sit
Aandedrag tilbage; det var som om den kun ventede paa
Aandens Skabertime! Det begyndte at vælde i den gamle
Skjalds Sind; det laa saa forunderligt i Luften alt, hvad
han skrev ned:
»I Sommernattens korte Svale slaar højt Fredskovens
Nattergale,
saa alt, hvad Herren kalder sit, maa slumre sødt og
vaagne blidt,
maa drømme sødt om Paradis og vaagne til Vorherres
Pris.«
Saa begyndte den milde Morgenvind at vifte ham om
Kinden, som han sad dér ved det aabne Vindue ud imod
Haven; Skyerne begyndte at rødme og indvarsle den
»signede Dag«. Bækken drog sit Guldbaand gennem de
grønne, dugfriske Enge. — Den gamle skrev:

»Det aander himmelsk over Støvet,
det vifter hjemligt gennemLøvet,
det lufter lifligt under Sky
fra Paradis opladt paany,
og yndigt risler ved vor Fod
i Engen Bæk af Livets Flod.«

--- Men nu brød Pinsesolen igennem i Øst, Sol
kongen skred frem, strøende Guld omkring sig; Straalerne faldt paa Skjaldens hvide Haar. Han, som i sin
Ungdom havde oplevet »det fremfarende, vældige Vejr«
og Dommens rullende Torden, han havde ogsaa oplevet,
at Livslyset vældede ind over Naadestolen, saa Freden og
Glæden fyldte Hjærtet helt! — Han, som skænkede sit
Folk en dansk Kristendom, som lod Herren fare til Him
mels »hvid og rød«, svøbt i Dannebrogs Korsbanner,
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han skænkede nu ogsaa sit Folk et kristent Danmark, en
ægte dansk Pinsesalme, »Nordens vældigste Digt«, som
Bjørnson kaldte den: »I al sin Glans nu straaler Solen,
Livslyset over Naadesolen, nu kom vor Pinseliljetid!« —
Christian Nissen.

Kirken i Grundtvigs Udby.*)

Komme hjem.
kulde jeg ganske kort sige, hvad vor gamle Julefest
betyder for os alle — saa forskellige vi er, saa maa
det blive dette, at vi gennem Julen kommer »hjem til

S

*) Billederne af Udby Kirke og Præstegaard har Svend Freds
lund Andersen skænket til Egaabogen.
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Mor« — vor gamle Kirke, Barnemoderen med de mange
forskellige Børn, hvoraf en Del er ude i Verden paa slyn
gede og vildsomme Veje. Men naar Juleklokkerne falder
i Slag, saa føler vi os alle som Kirkens Børn. Om vi har
forsømt vor gamle Mor Aaret rundt, i Aften vil vi hjem!
— Og allerede paa lang Afstand i Adventstidens dunkle
Dage lyser Julegudens milde Ansigt os i Møde, melder os,
at »banet er Vejen fra Jord til Himmel; fordum paa Jor
den en hjemløs Slægt vandrer nu under Guds Varetægt«.
— — Ja, her maa Livet have været planløst og koldt,
før det første Gang blev Jul! Hvem kunde løse Verdensgaaden? Hvad er Sandheden om Mennesket?
Da ringede Gud til Kirke første Gang paa Jord. Me
nigheden var ikke ret stor endnu: Hyrderne og Barnets
Forældre, men de var alle af det »Folk, som har Øre for
Klang her ovenfra«, og de havde den opladte, aandelige
Sans, som kan se Guds Herlighed, og derfor hvælvede
Gud sin himmelske Kirkehvælvning over deres Hoveder
og tændte sine Tusinder af Stjernelys for dem. Nu kunde
Gudstjenesten begynde med sin Lovsang og Tilbedelse!
Verden havde faaet et Midtpunkt at samles om, Menne
skene et aandeligt Barnehjem paa Jord! — Og det Hjem
har vi endnu, hvis vi selv kan finde derind og faa vor
Sans opladt. Ja, gamle Bedstemor har Ret, naar hun siger
til den lille Selma (Lagerlöf): »Det er ikke Lys og Lam
per, det kommer an paa, og det er ikke Maane og Sol,
der er det væsentlige, men det, som er fornødent, er, at
vi har Øjne, som kan se Guds Herlighed!«

»Himmelklarhed og Englesang
dem gav os Gud med Freden;
Eftrskin de og Efterklang
har trindt i Kristenheden,
her Aand har Mæle og Sang har Væld,
hvor Øjne tindre hver Julekvæld.«
Christian Nissen,
Borup Præstegaard.
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Paa Rejse.
interskolen var lige sluttet i Marts 1933. Forholdene
medførte, at det ret hurtigt blev afgjort, at jeg
skulde paa Langfart, bl. a. for at se til en Datter langt
ude i den vide Verden. Og saa skulde Turen tillige være
en Studietur til Gavn og Glæde for mig selv og andre.
Onsdag Aften den 29. Marts gik jeg om Bord paa
»Københavneren« i Aarhus Havn med Billet til følgende
Rej se: København—Malmø—Stockholm—Boden—Luleå
—Kiruna—Riksgränsen—Narvik, herfra Retur til Trond
heim—Hamar—Oslo—Frederikshavn—Aarhus.
Flere af de nævnte Byer havde jeg ikke det fjerneste
Kendskab til, anede næppe, hvor de laa. Flere, der læser
dette, har det nok ligedan, men følg saa med paa Turen
— paa Fantasiens Vinger!
Noget kan man altid lære.
Rejsen gaar altsaa ikke mod Syd til Sommer-Sol og
— Diktatur. Nej, den modsatte Vej op til Landet, hvor
om vi synger:
Du gamla, du fria, du fjälhöga Nord!
Vi havde allerede mødt Foraaret i Danmark. Vaarkorn var saaet her og dér. Blomster var der i Vejgrøf
terne, Fuglesang ovenover, og den friske Vaarbrise tog
paa Vej, som var det dens Opgave at udlufte selv de sure
ste Huller paa den danske Ager.
Men nu rejste jeg altsaa bort fra alt dette vaagnende
Liv, bort fra Sommeren ind i Vinterens kolde Favn. Selv
følgelig var der Skindklæder i Kufferten.
Men Rejsen var jo lang, længere end de fleste aner;
den maatte tage en Maaneds Tid omtrent, naar man da
ikke skulde fare tankeløst frem. Hvordan den saadan i
det store og hele forløb, ja, det er derom, jeg vil prøve
og fortælle et og andet.
I København gjorde jeg som sædvanlig, naar Lejlig
hed gives, et lille Vend ind i Rigsdagen. I Folketinget var
man netop i Færd med at gøre Finansloven færdig. Ta
len var just nu om, hvorvidt de frie Skoler skulde miste
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noget af deres aarlige Statstilskud, mens den offentlige
Skole lodes uberørt. Altsaa en Sag, der dog ikke var mig
helt uvedkommende.
Regeringspartierne vilde spare paa Friskolens Bekost
ning. Men i Landstinget havde Oppositionen samlet sig
til fast Modstand herimod og sejret. Og nu faldt Rege
ringspartierne i Folketinget til Føje, bed i det sure Æble
og stemte for Finansloven i Landstingets Affattelse.
Dette var ligefrem en hel Oplevelse for en gammel De
mokrat, der som ganske ung lærte det politiske Slagord:
Ingen over, og ingen ved Siden af Folketinget!
Jeg havde lige efter Mødet Lejlighed til at hilse paa
enkelte Folketingsmænd. En af dem raabte imod mig:
Saa du, vi stod os! Jeg maatte svare, som sandt var, at
det jo egentlig var »i det andet høje Ting«, Sagen var
klaret. Naa, de frie Skoler var altsaa reddet denne Gang.
Og kunde vore Politikere — Traditionen tro — undlade
at føre Partipolitik paa Omraader, der angaar de frie
Skoler, vilde det nok være heldigst for alle Parter.
Næste Morgen sendte jeg fra Malmøfærgens Dæk et
Par Ord til Avisen, drak min Morgenkaffe og frydede mig
over Turen.
Ofte har jeg fra min Dæksplads glædet mig stort,
naar vi stod Sundet ind eller ud.
Der er Skønhed og der er Historie over Øresund og
dets Omgivelser.
Nu tog vi det paa tværs og stævnede mod Malmø. Des
værre var Luften ikke helt klar. Solen prøvede til flere
Gange, men kunde ikke bryde rigtig igennem, og følgelig
røbede Sundet ikke helt sin Skønhed den Dag.
»Malmøpolisen« og hans Sidemand Tolderen kom jeg
let om ved. Det var dannede Mennesker, der straks saa,
at jeg hverken var Spritsmugler eller Kommunist, og
uantastet skred jeg ind i Sverige, fandt Toget til
Lund
og rejste straks dertil.
Staden paa Skaanes Slette har sit Navn fra Skoven.
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Kong Knud den Store vilde nok her grunde et Londonia
Danorum svarende til Londonia Brittanum.
Knud den Hellige begyndte at bygge Kirke her, andre
Stormænd fortsatte, og saa rejstes Nordens ældste Dom
kirke, indviet til vor Frue og St. Laurentius. En herlig
romansk Sandstensbygning, opført af hjemligt Materiale.
Stenene er hentet fra Hørr nogle Mil Nord for Lund.

Lunds Domkirke.

Den mægtige 3skibede Kirke med sine Tvillingtaarne,
der ses viden om, er Byens Midtpunkt den Dag i Dag,
som den var det i svundne Tider. I hele sit Anlæg min
der den om de store rhinlandske Katedraler i Speier og
Mainz, ligesom der i dens Udsmykning spores Paavirkning bl. a. fra Lombardiet.
Det er stemningsfuldt at færdes inde imellem de mo
numentale Piller og under de massive Buer. Fortid og
Nutid mødes. Oppe i Halvkuplen over Koret ses Joachim
Skovgaards Mosaikdekoration med Motiv fra Dommedag;
ogsaa Hvælvingerne i Skibet har han malet; men Dags
lyset er for svagt til at kalde det rigtig frem.
Dette ærværdige Kirkerum har i Tidens Løb set mange
af Danmarks betydeligste Mænd, f. Eks. Biskop Absalon
og Valdemar den Store.
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Ved Tværskibets nordre Gavl skyder Biskop Andreas
Sunesens Sandstens Sarkofag sig frem.
Domkirkens ældste Parti er Krypten under Koret med
et Alter indviet 1123 og et Brøndkar af Sten, hvorpaa en
satirisk anlagt Billedhugger har fremsat sit Syn paa For
holdet mellem Stat og Kirke. Man ser indhugget i Stenen
Omridsene af et heldigvis nu ret sjældent, men væmme
ligt Snyltedyr (Staten), der er i Færd med at gnave i et
Lam (Kirken).
Mest iøjnefaldende hernede er dog de mægtige Piller
med Figurfremstillinger, som en moderne Opfattelse vil
vide er en Gengivelse af Samson og Dalila, mens den
ældre Tradition har knyttet Sagnet om Trolden Finn og
hans Kone til disse Piller.
Nævnte Sagn er ikke saa kendt blandt Nutidens Ung
dom, hvorfor dets Hovedtræk gengives her med Støtte af
Povl M. Møllers smukke Digt.
Det var St. Laurentius,
han agter en Kirke at bygge;
thi ganger han ud paa den brede Vej
med Tiggerpose paa Rygge.
Det var den hellige Herrens Mand,
han sankede Guldet røde.
Hans Sko var reven, hans Fod var hoven,
det gjorde ham megen Møde.

Endelig fik Laurentius samlet de fornødne Midler
sammen til Byggeriet, fik dygtige Mestre i Arbejde der
med; men om Natten kom Troldene og rev ned, hvad der
var bygget om Dagen.
— Om Morgenen laa baade Kalk og Sten
vidt om paa den grønne Hede.
Saa kommer endelig en Nat selve Mestertrolden og
tilbyder Laurentius at bygge Kirken færdig i en Fart,
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dersom han til Løn herfor maa faa Solen og Maanen og
Laurentius’ egne klare Øjne; eller ogsaa skulde Lauren
tius udfinde, hvad Trolden hed.
Og saa stærkt laa Sagen den hellige Mand paa Sinde,
at han kom for Skade at nikke bifaldende til Troldens
Tilbud. Kirken blev nu bygget færdig paa en eneste Nat.

Laurentius den Morgenstund
staar glad for gyldne Alter,
der drikker han af den hellige Kalk
og synger en herlig Psalter.
Men dengang Solen han gik ned,
og Mørket det drev paa,
da monne den Herre saa sørgendes
paa Marken ene gaa.

Saafremt Laurentius nu ikke kunde udfinde, hvad den
lede Trold virkelig hed, skulde han jo miste sit Syn, men
værre var det endda med Sol og Maane, der saa ogsaa
blev Troldens Ejendom.

Laurentius lagde sig ned og bad
alt paa den grønne Høj,
da hørte han i Højen brat
en Puslen og en Støj.
Nede i Højen skriger den arrige Troldunge, og Trold
kællingen trøster dem saa med, at nu kommer Finn snart
med Sol og Maane og Kristmands Øjne klare.
Glad sprang Laurentius op, nu havde han hørt, hvad
Trolden hed og kunde nævne ham ved Navn.
Men da Trolden hørte sit Navn, fo’r han med Kone
og Barn dybt ned i sine underjordiske Kroggange under
Kirkegrunden, hvor han saa vil op for at vælte Kirken.

Da griber han om den Støtte stærk
og det med megen Harme,
at knuse den Kirke, det var hans Agt,
med sine Helvedes Arme.
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Men i samme Nu blev Trolden forvandlet til Sten.

Da kunde han aldrig røre et Lem
og aldrig Benet fløtte,
han staar, en Kamp, i denne Stund
ved Lunda-Kirkens Støtte.

Mod Stockholm.
Op gennem Skaane gaar Rejsen videre mod Sveriges
Hovedstad, gennem Landsdelene Smaaland, Östergötland
og Södermanland over Byerne Hässelholm, Alvesta og
Norköping.
Mens det skaanske Landskab ligner Sjælland, naar
undtages de mange rød- og brunmalede Træhuse med
hvide Vindueskarme, møder man i Smaaland en hel anden
Natur: Skov og atter Skov, Bakke op og Bakke ned, mest
Naale- og Birketræer, dertil Strækninger med Lyng og
Enebærbuske, større og mindre Søer, Moser og saa en
Mangfoldighed ikke blot af Sten, men af vældige Klipper.
Jeg gad nok vidst, hvad en dansk Landmand vilde
sige til at dyrke Jord under de Vilkaar. Spredte Smaabrug med Jordpletter hist og her, ofte ikke større end et
almindeligt Stuegulv. De Sten, der var til at flytte, er
ryddet af Stykket og sat pynteligt op i Gærde udenom;
men de store Klippeblokke maa lades i Fred, ofte 3—4
vældige Kæmper paa een Skp. Land.
Her er ingen Brug for Landbrugsmaskiner, mange
Steder ej heller for Harve og Plov. Med Spade, Hakke og
Rive bearbejdes saadanne Smaapletter, og endda klarer
Smaalændingene sig ganske godt, derom vidner i hvert
Fald de vel vedligeholdte Huse. Naturen her er vidunder
lig. Men nu gemte Solen sig bag Skoven, og »snart
ruller ud den stille Nat sit Skyggeflor over Himlen«.
Nu, da der ikke var mere at se udenfor, gav jeg mig
i Snak med mine svenske Rejsefæller. En af dem førte
straks Krisen paa Tale. Han sagde, at den tog meget
haardt paa den svenske Landbostand; nævnte f. Eks., at
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en god Slagtegris kun kostede 50—55 Kr., hvorimod Pri
serne paa Heste og Kvæg var forholdsvis bedre. Mange
Landmænd var gaaet fra Hus og Hjem, og flere fulgte.
Jeg kunde kun svare: Ligesaa hos os. Og vi blev saa
inderlig enige om, at naar Landmanden ingen Penge tje
ner, rammer det os alle.
Men hvad var nu det? En ung Mand kommer ind i
Kupeen med dejlig varm Kaffe og Boller. I et lille Rum
i Enden af Vognen stod en ung »Flicka« og lavede Kaffe.
Prisen lod sig høre. Hun skulde have 70 Øre for en Kop
Kaffe med 2 friskbagte Boller og 3 Stykker Sukker til.
Ovenpaa nogle Mellemmader fra Egaa smagte det vid
underligt.
Vi naaede Byen Alvesta ud paa Aftenen. Her kom en
3. Klasses Sovevogn til, og det kunde jeg i Betragtning
af, at jeg skulde rejse hele Natten, ikke staa for. Det
kostede 6 Kr. at faa en Plads derinde, men det fik saa
være.
I Seng kom jeg — for første Gang i Sovevogn. Men
at sove var og blev umuligt. Man er jo vant til en Seng,
der staar stille, og det gjorde denne ikke, langtfra. Men
hvad, jeg hvilte virkelig godt; Svenskeren i Overkøjen
sov som en Sten, og saa lod jeg Tankerne flyve, som de
selv vilde, mens Hurtigtoget brusede frem gennem Nat
ten mod Stockholm.
Det dages — Lørdag den 1. April — og saa rask op
af Køjen og Blikket ud af Vinduet. Fint Vejr, men køligt.
En herlig Natur, der blev end mer betagende efterhaanden, som vi nærmede os Hovedstaden. Vældige Klipper,
nogle kørte vi igennem, andre havde man saa nær inde
paa Livet, at man næsten blev bange for dem. Snart saas
et Glimt af Smaaelve med venlige Engdrag om, snart
toner nysselige Birke og alvorstunge Granskove frem.
Nydelige Villaer oppe og nede og Sol over det hele.
Til planmæssig Tid, Kl. 7, rullede Toget ind paa Centralbanegaarden i Stockholm. Byen har en vidunderlig
Beliggenhed ved det smalleste Sted af Mälarens Udløb i
Østersøen. Herfra beherskes Indsejlingen til Mellemsve
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rige; gennem de store Søer er der Sejlads tværs gennem
Landet lige fra Østersø til Skagerak.
Mod Øst har Stockholm Bugten Saltsøen med Skærgaarden, et Netværk af sølvglinsende Sunde, Tusinder af
Klippeøer, Holme og Skær, mellem hvilke de smalle Sejl
løb bugter sig ud mod det aabne Hav. I Vest har man
den skønne Målaren-Sø med sine 1300 Øer og Smaaholme,
Halvøer og Vige. Nord for Byen breder sig det sydlige
Upplands kuplede Landskab med Marker, Søer og Skove.

Stadshuset i Stockholm.

I Syd rejser sig noget højere den nordøstlige Del af Sö
dermanland. Overalt om og i Byen stikker det haarde
Grundfjeld frem midt i den moderne Kultur.
»Nordens Venedig« har man kaldt Stockholm, og
noget er der om det. »Véd De det ikke,« siger den ægte
Stockholmer, »saa kom her en lun, lys og varm Som
meraften og tag en Tur med Dampbaaden.«
Mit første Besøg i Byen gjaldt K. F. U. M.s Hotel i
Birger Jarlsgade. Min Rejseplan tillod mig kun et Døgns
Ophold her, og derfor maatte Tiden nyttes bedst muligt,
og det var Grunden til, at jeg paa Hotellet hyrede en
flink ung Mand som Vejviser. Han fulgte mig fra Mor
gen til Aften.
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Vort første Besøg gjaldt Stadshuset, Byens Raadhus,
der ligger paa Kungsholmens østlige Spids ud mod Van
det. Se Billedet. Udenfor Stadshuset ser man Statuer af
Birger Jarl, Byens Grundlægger, Erik d. Hellige og En
gelbrecht Engelbrechtson.
Stadshuset er opført i Aarene 1911—23 ved Arkitekt
Ragnar Østberg og kostede ca. 18 Mill. Kroner. Bygge
materialet er haandstrøgne Mursten fra Mälardalen. Byg
ningen har Form af et Rektangel, 135 m lang, 75 m bred.
Den grupperer sig om to Gaarde, en større aaben, den
saakaldte »Borgergaarden« og en mindre overdækket,
»Blaa Hallen«. Taarnet »Tre Kronor«, der knejser i Stads
husets østlige Gavl, er 100 m højt. Bygningen knytter
sig ikke til nogen bestemt Stilart, men er fint afstemt
efter sin Tid, sin By og sin Beliggenhed og er tillige paa
én Gang »alvorlig svensk og festlig stockholmsk«.
Ved en Gennemgang af det Indre, der har Lokaler
for hele Stadens Forvaltning, bemærker man særlig 2
store Sale: Raadssalen, 40 m lang, 18 m bred og 22 m
højt samt Gyllenesalen, 45 m lang, 18 m bred og 16 m
høj. Det er Vægdekorationen, der har givet denne Sal
Navn. Den bestaar af lutter kvadratiske, mørke, gulprikkede Smaaterninger — 25 Mill. Terninger er medgaaet.
I den ene Ende af Salen ser man paa Væggen billedlige
Fremstillinger, der symboliserer Stockholms Forbindelse
med den vide Verden: majestætisk skuer »Mälardronningen« ud over hele Rummet. Af Billeder, der findes
om hende, kan nævnes Eiffeltaarnet, Frihedsstatuen fra
New York og Elefanter fra Østen.
I et andet Lokale opdager jeg tilfældigt et Billede,
hvor Kunstneren har givet sin Følelse for Krigstiden Ud
tryk. De mange Kommissioner, Udvalg og lign., som
Rationeringen medførte, er afbildet i Skikkelse af en
kæmpemæssig Drage, hvis hæslige Øjne lurer paa Fol
ket, der staar i Kø for at faa Brødkort.
Vort næste Besøg gjaldt Rigsdagen, her var Møde,
Rigsdagsmændene sidder her ved Tomands-Borde, en
hver taler fra sin Plads, baade naar han har Ordet, og
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naar han ikke har det, saa det er vanskeligt fra Til
hørerpladsen at blive klar over, hvad der egentlig for
handles om. Stenograferne døj er ogsaa med det. De flyt
ter rundt med deres Smaaborde for at komme Tale
ren saa nær som muligt. Formanden sidder og dirige
rer det hele med en Trækølle, som han nu og da slaar
i Bordet.
Rundt i Salen ser man Billeder fra Landets Historie
og Folkeliv. Jeg lagde særlig Mærke til et stort Billede

Nordiska Museet i Stockholm.

af »Valborgmessen«, en Folkefest, der fejres overalt i
Sverige Aftenen før 1. Maj. Paa Billedet ser man Valborgblussene lyse saa at sige over alt, fra Fjælde, Skær
og Øer.
Fra Rigsdagen gik Turen til Nordiska Museet, der
rummer en herlig Samling Minder fra Nordens Folkeliv
gennem Tiderne og tillige smukke Samlinger fra Eski
moer, Lapper, Finner, Ester og Friser.
Siden 1891 er dette Museum forbundet med Frilands
museet Skansen, hvor der findes en smuk Samling gamle
Huse fra Landets forskellige Egne. Her er ogsaa en zoo
logisk Have, hvor de forskellige Dyr og Fugle er an
bragt i deres naturlige Omgivelser.
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Ved den statelige Indgang til Skansen ser man frem
stillet i Sten Billedet af Museets Grundlægger, Dr. Arthur
Hazelius, død 1901. Inskriptionerne her rundt om siger
os meget om denne Mands Tanker. Jeg nævner enkelte:

Lyt til Granens Susen,
ved hvis Rod dit Bo er bygget.

Vær heller fri end andens Træl,
saalænge du dig kan røre.

Vi er et lidet Folk,
men vi bør tænke stort.
Den, Fortid ej skatter,
ej Fremtid er værd.
Fædreneland,
indgiv vore Sind
de Dyder, som føder
din Ære, dit Vel.

Under Billedet af Dr. Hazelius staar:
Fortid redde’ du for Fremtid.
Dig takker Sveriges Folk.
Saa naaede jeg at faa et Glimt at se af Stortorvet —
det er paafaldende lille — hvor det stockholmske Blod
bad fandt Sted 1520. Derpaa gik Turen til det mægtige
Kongeslot, der er opført 1697—1760 i italiensk Renais
sancestil. Slottet har en herlig Beliggenhed lige ud mod
Saltsøen. Det hviler paa et Granitfundament og danner
et 123 m langt og 116 m bredt Rektangel med en næsten
kvadratisk Gaard. Hovedfacaden er pompøst udstyret
med Søjler, Statuer og Relieffer. Mens jeg stod og saa
paa alt dette, kom den svenske Kronprins ud, satte sig
i Bil og kørte. Han skal være særdeles godt inde i Rigets
Anliggender den samme Kronprins, og meget populær
er han.
Saa tittede jeg ind gennem Vinduet til den Restau
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ration, hvor Bellman i sin Tid tømte sit Glas og sang
sine glade Viser.
Ridderholms Kirken havde jeg længe længtes efter
at se. Endelig naaede jeg det, men saa var den ikke til
at komme ind i; det var en Skuffelse. Den ligger paa
Birger Jarls Torv, og
dens 90 m høje Taarn
ses viden om. Det er
en gammel Franciscanerkirke, grundlagt af
Magnus Ladelaas o.
1280. Siden Gustav
Adolfs Dage, han hvi
ler herinde, har den
tjent som sidste Hvile
sted for Konger og
fremragende Mænd.
Kirken har ikke været
benyttet til egentlig
Gudstjeneste siden
1807. Men den gem
mer mange historiske
Minder. Omkring Gu
stav Adolfs grønne
Marmorsarkofag hæn
ger f. Eks. den sven
Ridderholms-Kirken i Stockholm.
ske Hærs Hovedban
ner fra Slaget ved Lützen, det svenske Rigsbanner samt
talrige erobrede Faner, som jeg altsaa ikke saa, da Kir
ken var og blev lukket den Dag.
Mellem Ridderholms-Kirken og Slottet ligger StorKirken, og uden for denne træffer jeg at se en Statue
af Olaus Petri, en af Sveriges betydeligste Mænd fra Re
formationstiden. Han studerede ved tyske Universiteter,
kom i Forbindelse med Luther, der blev hans gode Ven.
1519 kom Olaus Petri tilbage til sit Hjemland, blev Kans
ler hos Biskoppen i Strängnäs; her blev Kong Gustav
den 1. opmærksom paa ham og gjorde ham til Stock-
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holm Bys Sekretær. Nu prædikede O. P. energisk imod
den gamle Kirke, begyndte en meget omfattende Skri
bentvirksomhed, skrev religiøse Stridsskrifter, oversatte
det nye Testamente til Svensk, udgav en Salmebog, en
Kirkehaandbog m. m. 1531 blev O. P. Kongens Kansler,
og dermed er hans religiøse Forfattervirksomhed nogen
lunde endt. Men Kanslerværdigheden varede kort. Kon
gen blev utilfreds med ham og sagde bl. a.: »O. P. egner
sig til Kanslerembedet som en Ko til at spinde Silke!«
Senere skrev O. P. en Sveriges Historie, som den Dag
i Dag er en skattet Bog.
Forholdet til Kongen blev imidlertid saa spændt, at
O. P. blev anklaget for Højforræderi og dømtes til Døden.
Han benaadedes dog og blev til sidst Præst her ved StorKirken.
Den svenske Salmebog indeholder 22 Salmer, der
bærer Olaus Petris Navn. Nogle er hans egne, andre er
Oversættelser, deriblandt en Oversættelse af en latinsk
Salme fra Aar 700, hvoraf følgende to Vers er taget:

O Kriste, du som ljuset är,
Dig kan ej mörker bliva när,
Vi skåda upp i tron till dig,
När solens ljus fördöljer sig.
Till tröst för alla är du satt;
Beskydda oss i denna natt,
Att vi i dig må hava ro
Och i din hägnad trygga bo.

Hermed slutter Omtaler af min første og eneste Dag
i Sveriges Hovedstad.
Aftenen tilbragte jeg i den kgl. Opera, hvor man spil
lede »Tosca« med Sangeren Martin Øman som Gæst, og
han kunde vel nok synge.
Søndag Morgen den 2. April, Kl. 10, sad jeg atter i
Toget, det var Laplands-Ekspressen, der har Forbindelse
saa langt mod Nord i Sverige, som der overhovedet fin-
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des Jernbaner. Saa langt skulde jeg dog ikke i det før
ste Træk. Nej, mit næste Maal var den lille Landsby
Södra Sunderbyn, der ligger mellem Boden og Luleå.
Jeg gaar ud fra, at mine Læsere har et godt Kort over
Sverige. Jeg havde nøjagtig et Døgns Jernbanerejse for
mig. Men Vejret var klart, saa man kunde se sig ud saa
vide, og Humøret var højt efter en god Nats Søvn.
En Mængde Stockholmere benyttede det gode Vejr til
en Søndagstur til Uppsala, der ligger 65 km mod Nord
vest. Hvem der bare kunde have gjort Ophold her! Upp
sala ligger paa en stor Slette, hvor man ser større og
mindre Gaarde rundt omkring; Jorden er letmuldet.
Selve Byen ligger paa begge Bredder af Fyrisån, 8 km
fra dens Udløb i Mälaren. En Mand med nogen historisk
Interesse kunde faa nok at gøre her. Der er nu først og
fremmest selve Domkirken, Skandinaviens største, med
sine to smukke 118 m høje Taarne og med mange Grave
fra Oxenstiernaer og Sturer, ja, selve Gustav Vasa hviler
her. Saa er der Biblioteket med de mange Haandskrifter
og kostbare Bogskatte, især den berømte Ulfilas Bibel
oversættelse, der er fra saa gamle Tider, at den danner
Begyndelsen til den germanske Litteratur. Bogen hedder
paa Latin Codex argentius og er skrevet med Sølv- og
Guldbogstaver paa purpurfarvet Pergament.
Tæt ved, kun fem km Nord for Byen, ligger Gamla
Uppsala, hvis ældgamle Kirke stammer fra Kristendom
mens første Tid i Sverige, den har før været Domkirke.
Tæt ved ligger tre mægtige Kæmpehøje, der benævnes
efter Guderne Tor, Odin og Frø. Det hører sig til, at den
besøgende stiger op paa en af Højene og drikker Mjød
af et gammelt Horn.
Stedet er en urgammel hedensk Tempelplads, maaske
den ældste i Norden.
Kun 11 km Sydvest for Byen findes Mora Stenene,
Stedet hvor de svenske Konger valgtes fra 1060 til 1512.
Og nær herved ligger Hammerby, Naturforskeren Linne’s
Bolig, som den svenske Stat har erhvervet til Minde om
den berømte Blomsterkonge.
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Disse hver for sig højst seværdige Steder maatte jeg
altsaa nøjes med at besøge paa Fantasiens Vinger, mens
mit Tog fo’r gennem Uppland.
Landbruget viger atter. Skovstrækningerne bliver
større og større. Elve og Søer er nu islagte, og Klipper
viser sig hist og her.
Jeg kom i Snak med en svensk Rigsdagsmand, han
opdagede, jeg var fra Danmark og fortalte, at han havde
besøgt Vraa Højskole, og da han hørte, at jeg ogsaa var
kendt der, greb han min Haand og udbrød: »Du, Bro
der!« og saa var vi Perlevenner. Det var jo morsomt, nu
talte vi frit om smaat og stort. Han lagde ikke Skjul
paa, at han var Tilhænger af Sparsommelighed paa Sta
tens Budget. Til Undervisningsvæsenet alene medgik 158
Mill. Kr., sagde han. Jeg førte Samtalen ind paa Ung
domsskolesagen; her i Landet har man jo den tvungne
Ungdomsskole, som visse moderne Pædagoger i Dan
mark længes efter.
Men min Rigsdagsmand vilde ikke rigtig ind paa den
Sag. Han smilede bare og rystede paa Hovedet. Senere
har han sendt mig den svenske Ungdomsskole-Lov, og
den giver jo Anvisning paa, at naar alt andet brister,
saa maa »Polisen« følge Ungdommen til Skole. Men det
hænder nok ret sjældent; Loven indeholder nemlig saa
mange Undtagelser, at det som Regel lader sig gøre at
slippe for baade Skole og Politi, naar de unge og deres
Hjem endelig vil. En svensk Skolemester sagde: »Det
bedste ved vor Ungdomsskole er, at den sikrer os Lærere
4—5 Kr. i Timen!« Det synes at være en ret udbredt
Mening, at Loven om den tvungne Ungdomsskole ikke er
heldig, og at den ved Lejlighed vil blive ændret. I Bladene
ser man ogsaa nu og da Kritik af Ungdomsskolen.
»Den kgl. Højskole i Stockholm er Sveriges fornemste
Skole,« siger en Mand, der lige har faaet sin Datter op
taget der. Af 900 Ansøgere kunde kun optages 13, saa
man forstaar, at Manden var i Humør!
Fra Skolevæsenet gled Samtalen ind paa Spritsmug
leri, som trives ret godt. I Estland kan Spritten frem-
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stilles for 8 Øre pr. Liter, og ved 3 Mils Grænsen uden
for Sverige kan den købes for ca. 15 Øre, mens den i
Sverige betales med langt højere Priser, saa det er øko
nomisk set en god Forretning at være Spritsmugler, naar
ikke netop Øvrigheden træffer til at komme.
Byerne Krylbo, Storvik, Bollnäs, Ljusdal, Änge og
Bräcke passeres.
Ved den første hilser vi paa Dalelven og mellem Boll
näs og Ljusdal paa Ljusnanelv. Strækningen mellem de
to sidstnævnte Byer vakte især min Opmærksomhed.
Eftermiddagssolen belyser de venlige Dalstrøg, hvorigen
nem Elven snor sig, hist og her Søer og Damme og ven
lige Smaabyer med Haver ved Husene. Ude paa Isen
leger søndagsklædt Ungdom. Ved en lille Kirke i Dalen
vajer Flaget.
Ved Solnedgang naar vi frem til Ånge, ca. 500 km
Nord for Stockholm. Det bliver nu mere end køligt, og
der viser sig Isblomster paa Ruderne. Det er nok godt,
man har lidt Skindtøj i Rejsekufferten. Konduktørerne
møder nu med laadne Huer, der sidder langt ned over
Ørene, endda her er dejlig varmt i Toget. Men endnu er
vi ikke nær halvvejs ved Maalet; hele Natten og et Stykke
af næste Dag vil gaa, før vi naar frem til Sunderbyn;
Sverige er langt.
Ved Bråcke er et længere Ophold, her indsættes Sove
vogn, men jeg kan dy mig, hellere sidde og sove lidt nu
og da og saa smaasludre med Rejsefæller imellem. Saadan gled Natten.
Kl. 6 Morgen passerede vi Byen Badstuträsk. Sne,
Sne de fleste Steder; paa bare Pletter ses visne Græs
marker, hvor der da ikke er Skov. Udenfor fryser det 25 “.
Jeg kom i Snak med en Bygningsingeniør, der har
arbejdet en Del for den berygtede Kreiiger. Han havde,
sagde han, været med til at bygge Cellulosefabrikker for
ialt 40 Mill. Kr.
Han havde ogsaa boet blandt Lapper. Dem har Kri
sen ogsaa ramt, paastod han; en god Ren kan en Han
delsmand, som tager en Flok, nu købe for 28—30 Kr.
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Men røget Renkød er en Delikatesse og koster i Stock
holm 5—6 Kr. pr. kg.
Vi passerer Shellefteelv, og Samtalen kommer til at
dreje sig om
Boliden,
som ligger nogle faa km mod Øst. Boliden var før 1925
en helt øde Egn, saa at sige uden Bebyggelse. Kyndige
Folk fandt her tilfældigt nogle kobberholdige Stenblokke,
og det gav saa Anledning til en nøjere Undersøgelse af
Grunden. Nu er det konstateret, at der i Boliden ligger
et Malmfelt, 600 m langt og 40 m, hvor det er bredest.
Malmen er ualmindelig ren og bestaar hovedsagelig af
kobberholdig Svovlkis med større eller mindre Klumper
af Arsenikkis. En Gennemsnitsanalyse af Malmmassen
viser 30 % Svovl, 25 % Kobber, 10 % Arsenik, 70 gr
Sølv og 17 gr Guld pr. t.
Et Selskab — Bolidens Gruuaktiebolag — dannedes
med det Formaal at udnytte Malmfeltet. I 1925 begyndte
man at bearbejde Malmen, senere er Driften meget ud
videt, og nu skal man kunne bearbejde ca. % Mill, t
Malm pr. Aar. En Del Arsenikmalm med høj Guldind
hold, gennemsnitlig 67 gr Guld pr. t., blev tidligere eks
porteret til Tyskland eller Amerika. Nu derimod har
Bolaget eget Smelteværk nede ved Skellefte Havn og god
Jernbane dertil.
Da Grubedriften i Boliden rigtig begyndte, købte Bo
laget de Jorder, der laa nærmest og lod Fagmænd udar
bejde en smuk og tidssvarende Byplan med fremtidig
Bebyggelse for Øje, og nu ligger her en hel lille By med
om ved 1800 Indbyggere. Her findes baade Kirke, Skole,
Badeanstalt og Forsamlingsbygning.
Ved Gruberne sorteres Malmen i to Slags: Svovlkis og
Smeltemalm. Den første, der udgør ca. 20 % af hele
Brydningen, er rig paa Svovl, men fattig paa Kobber,
Guld og Sølv, hvorfor den sælges, som den forefindes,
til Svovlsyre- eller til Cellulosefabrikkerne.
Smeltemalmen, der udgør ca. 80 % af Brydningen,
gaar derimod straks til Smelteværket ved Skellefte Havn.

27

Her findes tre Smelteovne, der hver kan smelte ca.
150,000 Tons Malm aarlig. Gennem forskellige Processer
fjernes Jern og Svovl m. m. Og det Produkt, som saa
fremkommer, kaldes »Blisterkoppar«, d. e. Raakobber,
der indeholder ca. 98 % Kobber, om ved 900 gr Guld og
3000 gr Sølv pr. t.
Dette guld- og sølvholdige Raakobber hældes i Forme
for sluttelig at underkastes Elektrolyse, hvorved det rene
Guld og Sølv fremkommer færdig til Forhandling.
Under Fyringen ved Ovnene fordufter en hel Del
for Planterne giftige Gasarter op gennem Skorstenen.
Og for ikke at skade den omliggende Plantevækst har
man opført en Skorsten, der rager 145 m op i Luften.
Antagelig den største Skorstenshøjde i Europa.
Naar Værket er i fuld Virksomhed, skal det aarlig
kunne producere ca. 7000 t Kobber, 6000 kg Guld og
21,000 kg Sølv. Dette kræver en Arbejdsstyrke paa
550 Mand.
I Norrbotten.
Paa vor lange Jernbanerejse er vi nu naaet ca. 1100
km Nord for Stockholm og har, siden vi forlod Uppland,
kørt igennem Landsdelene Gestrikland, Hälsingland,
Medelpad, Ångermanland og Västerbotten og er nu naaet
op i Norrland, Sveriges nordligste og største Len. Det
spænder over 105,520 Kvadratkilometer, men har kun
201,642 Indbyggere, og her findes store ubeboede Stræk
ninger med langt under 1 Indbygger gennemsnitlig pr.
Kvadratkilometer.
Skovene dominerer helt, og Landbruget har ret
trange Kaar, selv om der baade fra Statens og Land
brugsorganisationernes Side gøres en hel Del for at
fremhjælpe Landbruget.
Men Vinteren er jo saa lang. Den begynder under
tiden i September og varer saa til om ved 1. Juni. Men
naar Sommeren saa kommer, er Solen ogsaa paa Himlen
baade Nat og Dag. Ved Luleå f. Eks. er Solen ved Set.
Hansdag kun under Horisonten en lille Time ved Mid
nat. Men den megen Sol giver ordentlig Fart i Plante
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væksten her oppe, saa der kan avles baade Korn og Kar
tofler, men især Hø. Alligevel maa der her til Landsdelen
indføres en Mængde Landbrugsprodukter hvert Aar.
Sidste Aar blev indført:

22,000
11,000
10,000
6000
2000

t Brødkorn, der kostede ...............
t Kartofler og Havesager ..............
t Hø ....................................................
t Mejeriprodukter ..........................
t Kød og Flæsk ..............................
og Æg for ..............................................

6,00 Mill. Kr.
1,10
—
1,00
0,80
2,00
1,00

Man ser altsaa, at her ikke er Overproduktion af
Landbrugsprodukter. Gennem en vidtforgrenet Organi
sation, der hedder Norrbottens läns Hushållningssällskap
med Hovedkontor i Luleå gøres et storstilet og energisk
Arbejde for at fremme Landbruget. Her findes ogsaa et
Par Landbrugsskoler, og saa er der Højskolerne Sun
derbyn Folkhögskola mellem Luleå og Boden og Matarengi Folkhögskola ved Øvre Torneå ved den finske
Grænse. Sunderbyn var mit næste Maal, og da jeg nu
havde opholdt mig i Toget i ca. 24 Timer i eet Træk,
glædede jeg mig til et Ophold.
Ved Boden forlod jeg Laplands-Ekspressen, tog med
Tog ad Luleå til og naaede snart den lille Landstation
Södra Sunderbyn, hvoi- jeg stod ud. Vejen til Højskolen
fandt jeg snart. Jeg saa nu, at jeg befandt mig paa en
milevid Slette, der strækker sig langs den mægtige Luleå
Elv. Rundt om paa Markerne staar en Mængde Træhyt
ter til at samle Høet i. Skoven er ikke langt borte. Det
er vanskeligt at afgøre, hvilken Byplan Landsbyen er
bygget efter, da Husene ligger mellem hverandre, som
de ganske tilfældigt var kastet herhen af en Jættenæve.
Jorden er frossen, og der siges, at Isen paa Elven er
1 m tyk. Hundekoldt er her. Men snart sad jeg inde i
en hyggelig og lun Dagligstue i Samtale med Højskole
forstanderens Frue, der modtog mig saa venligt og for
talte straks, at min Datter Karen, der har opholdt sig
her i Byen siden November, og som havde været syg, nu
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atter var i god Bedring, hvad jeg et Øjeblik efter fik
bekræftet, da jeg sad ved Karens Seng.
Men lad mig nu fortælle noget om
Sunderbyn Folkehøjskole.
Først maa man være klar over, at da Skolen ligger
indenfor Boden Militær-Fæstnings saakaldte »Skyddsom
råde«, maa ingen Ud
lænding opholde sig
her uden at indhente
Tilladelse hos »Fæst
ningspolisen«. Den fik
jeg snart, men paa Be
tingelse af, at jeg iagt
tog følgende: ikke fo
retog Udflugter i Fly
vemaskine over Fæstningsomraadet, ikke
fotograferede eller teg
nede Fæstningsvær
kerne og ikke foretog
noget, som kunde faa
Indflydelse paa Rigets
Forsvar. Paa Fodture
skulde jeg følge Lan
devejen og helst være
ledsaget af en kendt
Rektor Hallbäck.
svensk Mand. Vilde
jeg opholde mig paa Stedet i mer end en Uge, maatte
jeg i god Tid forud ansøge selve Konungen derom.
Naa, alt dette voldte nu ingen Vanskeligheder, da
det aldeles ikke var Fæstningsværkerne, der interesse
rede mig.
Sunderbyn Folkhögskola ligger som en venlig Oase
her højt mod Nord, hvor det barske Klima paa mang
foldige Omraader præger Livet baade ude og inde.
Skolen har sin egen Historie, og af denne maa jeg
fortælle enkelte Træk:

30

I 1880 blev en ung Løjtnant beordret til at følge sin
Generalstabschef paa en Undersøgelsesrejse gennem
Norrlandet. Det var ingen helt almindelig Løjtnant. Han
havde aabent Øje, klare Tanker og et varmt Hjerte. Han
arbejdede ikke blot paa Embeds Vegne, men tog levende
Del i de trange Kaar, som Befolkningen heroppe paa de
øde Egne med det haarde Klima maatte friste. Da Tu
ren var endt, og han atter kom til Sydsverige, kunde
han slet ikke glemme Norrland. Svenske Officerer er
ellers tilbøjelige til at betragte det som en Slags For
visning, naar de faar Tjeneste her oppe. Men nævnte
Løjtnant blev tjenestgørende ved et norrbottnisk Regi
ment og tog med Glæde derimod. Hans Mandskab blev
ikke bare Numre, som lidet betød, nej, de blev for ham
levende Mennesker, der kom fra gemte og glemte Øde
bygder, hvor de saa godt som intet anede om, hvad der
foregik i det øvrige Land, og som kun havde yderst
vanskeligt med at faa Oplysning og Dannelse.
Den unge Officer fik Medlidenhed med og Kærlighed
til disse Mennesker. Han blev senere Oberst; hans Navn
er C. Melander. Det blev hans Kongstanke, at der skulde
bygges en Højskole her højt mod Nord. Gennem Tale og
Skrift arbejdede han energisk for sin Sag. Hans Broder
Yngve Melander var Lærer ved en Folkehøjskole og støt
tede Broderens Planer. Den svenske Konge skænkede en
Friplads til Skolen, andre støttede paa forskellig Vis
Sagen. Man lejede Lokaler i Staden Boden, og her be
gyndte saa Norrbottens første Folkehøjskole den 17.
Oktober 1896 med Yngve Melander som Forstander. Men
i de følgende Aar fik Boden mere Militær, Huslejen steg,
og Skolen fik økonomiske Vanskeligheder. Den første
Forstander opgav Stillingen og søgte til varmere Egne.
Saa overtog en af Skolens Lærere Johannes Hallbäck
Forstanderpladsen; han har haft den siden og holder
Stillingen den Dag i Dag. Han kom fra Bleking og havde
tænkt sig at tilbringe et Aar eller to heroppe. Men det
blev ganske anderledes. I 1910 flyttede Skolen fra Boden
til Sunderbyn. En Skoleforening var dannet, og den
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købte et Hus her. Forholdene var yderst primitive, ingen
rigtige Skolelokaler, ingen Bolig for Lærere eller Elever,
de maatte logeres ind forskellige Steder i Byen, og om
Morgenen maatte de ofte i bidende Kulde vade frem i
Sne for at naa hen til den Bondegaard, man havde lejet
til Husholdningen. Saa atter ud i Vintermørket for at
finde hen til det Baptistkapel, man havde lejet til Fore
dragssal. Naar Læreren kom her, fandt han ofte Elev
flokken staaende om Kakkelovnen iført Pelse, Overfrak-

Sunderbyn Højskole.

ker og Vanter. Ofte var Blækket blevet til Is, naar man
skulde skrive. Ja, under saadanne Kaar maatte Lære
ren selv være varm, for Kakkelovnsvarmen naaede sjæl
den hen til Talerstolen. Efter Foredraget maatte Ele
verne — Piger og Karle — atter ud i Sneen for at naa
hen til de Steder, hvor Undervisningen skulde fortsætte.
For Egnens Befolkning var det hele gaadefuldt, ja nær
mest helt ugudeligt. Hvad skulde man tro andet, naar det
forlød, at Højskoleeleverne — de voksne Mennesker —
ligefrem legede »ringlekar« med hverandre i Fritiden!
Men Kulden udefra fik Højskoleflokken til at rykke
tættere sammen i Trofasthed mod den gode Sag og i Tro
paa ham, der
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»af den liden Flok,
svag og bly og bange nok,
gjorde Kæmper stærke«.
Sunderbyn Højskole voksede med Aarene. Den har
forlængst faaet egne Bygninger, Forstanderbolig, Sløjd
værksted, Skolekøkken, Vævesal og Badstue. Paa Bille
det ses Forstanderboligen med Altan.
Alle disse Huse er af Træ.

Højskolens Hovedbygning.

Men i 1922 færdigbyggedes et mægtigt Stenhus — nu
den egentlige Hovedbygning. Denne er opført i norrbott
nisk Stil og ses vidt ud over Luleå-Sletten. I denne Byg
ning findes en stor og stilfuld Foredragssal, et mindre
Skolelokale, et Laboratorium samt nogle nydelige Værel
ser for de kvindelige Elever.
Skolen har Vinterkursus for Karle og Piger fra 28.
Oktober til 21. Maj. Tillige er der særlige Sommerkur
sus i Vævning, Plantefarvning og Havebrug.
Under mit Ophold paa Stedet fulgte jeg noget med i
Undervisningen fra Dag til Dag, og jeg fik Indtryk af,
at der var Alvor i Sagen blandt de ca. 100 Elever og
deres Lærere og Lærerinder.
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Studiekredsarbejdet dyrkes flittigt, ofte i Forbindelse
med Diskussions-Møder, hvor Ordet er ganske frit mel
lem Elever og Lærere. Det var herligt at være med ved
saadanne Lejligheder, naar unge Pojker ellei’ Flickor fra
de forskellige Egne af Landet fremsatte deres Syn paa
Sagen. Og saa kunde de synge, disse Mennesker, ja, selv
ved Kaffebordet lød der Sang. Endnu klinger i mine Øren;
Sen så sjunga vi alla en glädjens melodi,
det blir glädje, när alle de unga stämma i,
Man forstaar, at der kommer Vemod over de unge,
naar endelig Vinteren er omme, og de maa skilles. Flere
af dem har deres Hjem paa Egne, hvor der er 3—4 Mil
til nærmeste farbare
Vej eller Sti og 10—
12 Mil til nærmeste
Jernbanestation.Men
det er mit Indtryk,
at mange SunderbynElever vil tage med
sig ud paa deres ofte
ensomme Vagt et
Minde for Livet fra
den gode Aand, der
raader paa der es U ngdomsskole, hvor For
standerparret Hall
bäck og Hjælpere
saa sandelig strider
for mer end sig selv.
Jeg vil aldrig glem
me den Gæstfrihed
og Venlighed, der
E. p.
slog mig i Møde un
der mit Besøg paa Sunderbyn Folkehøjskole, hvor Danne
brog straks gled til Tops som Velkomst. Jeg fik et dej
ligt varmt Værelse, men jeg fik ikke Lov at være der
ret længe ad Gangen. Uden for Skoletiden maatte jeg
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med Forstanderen paa Fodtur i Egnen, eller det gjaldt
en hyggelig Kaffetaar i Lærerkredsen omkring Kamin
ilden hos Forstanderens. Eller jeg maatte ud i Eventyret
— paa lang Kanefart over Luleåelven. At der forinden
blev sørget godt for min Paaklædning, viser Billedet.
Nu og da sad jeg paa Skolebænk og hørte Forstan
derens Foredrag om Nationaløkonomi eller Lærerinde

Fra en Sløjd- og Husflidsudstilling.

Anna Breitholtz’ Foredrag om Selma Lagerløf. En hygge
lig Aften tilbragte jeg sammen med unge Lærere og
Lærerinder oppe hos en Cand. Dahl, de læste højt af
Karlfeldts Digte, hvorefter vi sang, spiste Frugt og sang
igen.
Paa en af mine Udflugter fra Sunderbyn havde jeg
Lejlighed til at besøge en Konsulent i Sløjd, John Fa
bricius hed han. Han havde et yndigt Hjem, havde lavet
Møblerne selv. Han stod i det førnævnte Norrbottens
Länshushålningsselskaps Tjeneste og havde Kontor i
Luleå. Hans Opgave var at føre Tilsyn med Sløjdunder
visningen i hele Lenet. Hvert Aar holdtes der fire otte
Ugers Sløjdkursus, hvortil der var Adgang for Deltagere
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over 16 og under 60 Aar. Undervisning og Værktøj er
gratis, og Materialet medbringer Deltagerne selv, med
mindre der skal bruges særlig fint Træ. Ca. 60 Deltagere
gennemgaar et Par Kursus hver Vinter. Men mange flere
søger om at faa Del i denne Undervisning.
For at blive fuldt uddannet Sløjdlærer her maa ved
kommende have fire otte Ugers Kursus hver Vinter i
3 Aar, saa han kan være i Stand til at lave selv meget
fine Møbler.
Her i Norrbotten er en gammel, højtudviklet SløjdKultur, som man nu bygger videre paa med det Maal
for Øje, at hver Landsdel freder om og videre udvikler
sin egen Stil.
Billedet viser, hvad her kan præsteres ved en Sløjd
udstilling; men Farverne, de herlige Farver, giver dette
Billede jo ikke.

Over Polarkredsen.
Palmesøndag om Morgenen steg jeg atter i Toget i
Sunderbyn for at gøre en »Sviptur« til det allernordligste Sverige, saa langt som der gaar Jernbane, d. v. s. til
Riksgränsen. Ja, egentlig var jeg bestemt paa at gøre et
Vend lidt længere hen endda, nemlig ind over norsk Omraade til Narvik.
Fra Sunderbyn vilde Turen derop tage ca. 15 Timer,
hvis jeg rejste uafbrudt, endda Toget gaar hurtigt, tak
ket være Elektriciteten fra det storstilede Værk i Purjus,
hvor mægtige Vandmasser fra Luleå-Elven brat falder 50
m ned og driver nogle store Turbiner. Hele Nordsverige
faar Elektricitet herfra.
Naar man kommer saa højt mod Nord, bliver Egnen
ensformig, saa det forslaar noget.
Den store, stolte, svenske Skov synes uovervindelig,
den klarer sig nogenlunde endnu, men det er let at se,
at det barske Klima hærger den frygteligt. Og jo højere
man kommer op, jo mere kendes det paa Skoven, at
Kampen for Livet er alvorlig.
De store, ranke Træer er forsvundne. Skoven bestaar
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nu af gamle, forkrøblede »Juletræer«, der er laadne af
Mos, Den spinkle, men haardføre Fjeldbirk tillader sig
at stikke sin Top op over Smaakravlet hist og her, som
om den lige til det sidste vil tale Livets Sag — selv
under disse haabløse Omstændigheder. Modige, lille
Fjeldbirk, jeg kan ikke blive træt af at sidde og titte
efter dig, som du staar derude paa din ofte ensomme
Post i Sne og Vinterkulde.
Naar Barrskogen endelig maa give op, tager haard
føre Smaabuske fat og fører Livets Sag endnu et Stykke
længere frem mod Nord; og naar Buskvæksten ikke kan
mere, kryber Mosser og Lavarter og andre smaa haardføre
Krabater endnu et langt Stykke frem over Vildmarken.
Ja, selv den stolte, stejle Klippe, der mørk og trodsig
skuer ud over Snelandskabet, vover de smaa Livets Re
præsentanter, de krybende Planter, at angribe.
Ja, Naturen heroppe taler alvorligt om Livets Kamp
mod Døden.
Paa milevide Strækninger ser man hverken Menne
sker eller Dyr, ikke engang mindste Spor i Sneen. De
pyntelige Stationsbygninger er de eneste menneskelige
Boliger, man ser fra Toget, naar man ikke netop er
naaet til en af de faa og smaa Byer her findes.
Mellem de to Stationer Murjek og Polcirkelen pas
serer Toget selve Polarkredsen, en hvidmalet Trætavle
ved Siden af Banelinjen angiver Stedet, og naar dette er
passeret, er vi inde i den saakaldte kolde Zone med Vin
tertidens Mørke og Sommerens Midnatssol og med de
pragtfulde Nordlys.
Vi nærmer os nu Byen

Gällivara.
Her er høje, sneklædte Fjelde, Dunderet hedder et af
dem, det er 823 m højt, har en Turisthytte paa Toppen,
og Flaget er hejst deroppe. Man venter Paaskefremmede,
og de er allerede paa Vej, nogle Paasketurister er med
Toget og staar af her.
Gällivara er et Sogn, endda et meget stort, 1700
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Kvadratkilometer med kun 19,000 Indbyggere, af hvilke
endda Halvdelen bor i de 3 Byer: Gällevara, Malmberget
og Koskullskulle. Paa Landet kan hver Indbygger faa
flere Kvadratkilometer til sin Raadighed.
Naar her i det hele taget findes Byer og Jernbane,
skyldes det udelukkende, at der under Lapmarkens graa
og ufrughbare Overflade findes rige Malmlejer, hvoraf
der udvindes Jern.
Her i Gällivara blev der allerede brudt Malm for
henved et Par Hundrede Aar siden. Men selvfølgelig
skete det da under primitive Forhold. For Eksempel
maatte Malmen herfra transporteres 150 km bort til nær
meste Smelteovn, og Transporten besørgedes af Lapperne
med Rener og Smaaslæder. Ofte gled over Hundrede
Slæder i lang Række over den hvide Sne hen over Vild
marken eller ad krogede Stier gennem endeløse Skove.
Naar Lappefar skulde ud paa saadan en Tur, tog han
gerne hele Familien og Besætningen med, og da en
Lappefamilie for at kunne ernære sig ved Rener maa
have mindst et Par Hundrede Stykker — de velhavende
har mange flere — vil man forstaa, at det var et mærke
ligt Malmtog, som den Gang besørgede Transporten, en
hel Laplands Karavane.
Nu er det forskellige Aktieselskaber, der har Malm
brydningen. Det betydeligste er nok Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, der har Malmlejerne baade i Gällivara
og Kiruna. Staten har Halvdelen af Aktiekapitalen, siges
der. Malmen brydes og transporteres nu ved Hjælp af
de mest moderne tekniske Hjælpemidler. Gällivara-Malmen føres paa store elektriske Malmtog til Lulå Havn,
mens Kiruna-Malmen gaar til Narvik.
Her i Gällivara ligger omme ved en Søbred en gam
mel ejendommelig Lapkirke. Den minder os om en af
Sveriges gode Mænd, der om ved Midten af det 18. Aarh.
tog Missionsarbejdet op her blandt de hedenske Lapper.
Per Høgstrøm hed Manden. — Han trodsede baade Klima
og Mørke og ellers ufarbare Egne, rejste milevide Stræk
ninger til Fods, paa Ski eller i heldigste Tilfælde i Lap-
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slæde for at bringe Guds Ord ud til Folket paa Vild
markens Øde.
Lapperne mødte ham først med stor Mistro, de fryg
tede, at han skulde hverve Soldater til at sende mod
Russerne.
Engang Per Høgstrøm havde hyret nogle Lapper som
Ledsagere og Vejvisere og havde faret sammen med dem
Dagen lang, opdagede han, at der blandt Ledsagerne
var Planer om at se at blive ham kvit ved ganske sim
pelt at lade ham ene tilbage i Vildmarken. Men Planen
forhindredes ved, at Høgstrøm tog Seletøjet af Renerne
og lagde det under sit Natteleje.
Ved Paasketid 1742 samlede Per Høgstrøm Lapperne
til Gudstjeneste paa en Hede ved Gällivara — den kal
des endnu »Messe-Heden«. Der maatte tændes Baal som
Værn mod Kulden, og da Gudstjenesten var forbi, maatte
Præsten og hans Hjælpere stable en Riskoja op, der
kunde give dem Ly for Natten.
Men Lapperne fik Paaskebud, og Per Høgstrøm min
des heroppe som »Laplands Apostel«.
Fra Gällivara gaar Jernbanen videre over Ødemar
ker, sumpige Moser og gennem den saakaldte Barrskog.
Sne er der overalt, undertiden ser man, at der ligger
1—2 m op ad Stationsbygningerne. Vi naar en Station,
der hedder Fjällåsen, Navnet hidrører fra en mægtig
Rullestensaas, som findes her. Vi er her ved Lulå-Riksgräns-Banens højeste Punkt, 550 m over Havet.
Lige før vi naar en anden Station, Kalixfors, passerer
vi den store kendte Kalix Elv, der har sine Kilder paa
Sveriges højeste Bjerg Kebnekaisje, der ligger en 80 km
mod Vest. Man ser Toppen, der skinner hvidt i hvidt.
Men det vil, siges der, koste 20—30 Kr. og tage 2 Dage
at naa hen til Kebnekaisjes Fod, og saa tager det 12
Timer at naa Toppen, og den Tur har jeg hverken Tid
eller Raad til — kun Lysten har jeg!
Jeg blev i Toget sammen med en halv Snes Rejse
fæller, indtil vi Kl. 15% naaede Sveriges nordligste Stad
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Kiruna,
der ligger her i Fjeldbirk-Regionen, 1413 km fra Stock
holm. For ca. 30 Aar siden fandtes her kun Ødemark
med et Par nøgne Bjerge: Kierunavaara og Luossavaara
— ikke en menneskelig Bolig, kun Lapperne strejfede
her igennem paa deres aarlige Vandringer Foraar og
Efteraar. Ingen anede da, at der i de to Bjerge gemtes
et af Jordens betydeligste Jernmalms-Lejer.
Nu ligger her en moderne By med 13—14,000 Ind
byggere. Den har elektrisk Lys, Vandværk, store, høj-

Kiruna.

moderne Skoler, en nydelig Kirke, en fri og ganske for
trinlig Ungdomsskole, og hele Byen er anlagt efter en
velovervejet og forud lagt Byplan.
Det hele minder om Eventyr. Men der ligger Virke
lighed bag. Til disse fjerne og øde Egne kom i Slutnin
gen af Aaret 1890 en Mand, der fandt Skatten i Bjer
gene, begyndte at hæve den og aabnede derved for Even
tyret.
Manden var Statsgeolog Dr. Hj. Lundbohm.
Ved Bjergets Fol lod Lundbohm opføre et beskedent
Blokhus. Herinde arbejdede han med sine mange ud
mærkede Planer, ikke blot for Bjergværksdrift, men paa
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mange andre Omraader. Som naturligt var, blev Dr.
Lundbohm den ledende Mand i det Aktiebolag, der gik
i Gang med Malmbrydningen, og da han ikke blot var
en dygtig Driftsleder, men tillige en god Mand, sørgede
han for, at Bjergets Skatte ogsaa kom humane og kul
turelle Formaal til Gode. Bolaget byggede ikke blot en
smuk By, men ogsaa for Eksempel en udmærket Ung
domsskole og en herlig Kirke. Dette medførte, at der i
det beskedne Blokhus hos Dr. Lundhom ikke blot fær
dedes Arbejdere og Lapper, men ogsaa Videnskabsmænd
og Kunstnere.
Min gode Ven, Rektor Hallbäck i Sunderbyn, havde
i Forvejen anmodet Provsten i Kiruna, Hr. J. E. Eklund,
om at tage sig af mig, naar jeg kom hertil. Og paa selve
Palmesøndag Kl. 15
modtog Provsten mig paa Banegaarden i Kiruna, førte mig til et fint og godt Hotel, »Bo
lagets«, og tog mig derpaa med sig hjem til Aftensmad.
I dette smukke og hyggelige Provstehjem fik vi saa en
lang Samtale om danske og svenske Kirkeforhold, hørte
Radio — ogsaa fra Kalundborg. Da Provsten blev klar
over, at jeg gerne vilde anvende næste Dag til at se paa
Skoler her i Byen — især den fortrinlige private Efter
skole, som jeg havde hørt saa fordelagtig omtalt, rin
gede han straks til rette vedkommende og skaffede mig
Adgang. Saa førte Provsten Samtalen ind paa et Menig
hedsmøde, som han skulde have samme Aften oppe i
en Sal ved Byens Kirke, og da han forstod, at jeg havde
Lyst at være med her, foreslog han, at naar han havde talt,
skulde jeg bringe Forsamlingen en Hilsen fra Danmark.
Jeg havde Betænkeligheder paa Sprogets Vegne, men gav
alligevel efter. Vi vandrede saa op til Kirken — den
mærkeligste Kirke jeg har set. Hele Kirken er bygget
af Træ, Stilen er noget helt for sig, den kan minde baade
om den nordiske Vikingehal, en Lapkoja og et ærvær
digt Kirkerum. Enkel og værdig er den med det rødfarvede Ydre og tjærede Indervægge. Altertavlen — et sol
belyst, frugtbart Landskab, som var det fra Skaade —
er malet af Prins Engen, den svenske Konges Broder.
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Der mødte et lille Hundrede Deltagere til Menigheds
mødet, der lød Salmesang og Orgelspil. Den svenske
Salmebog indeholder 2 Salmer af Grundtvig: »Som Foraarssolen morgenrød« og »Kirken den er et gammeltHus«;
dem sang vi i Anledning af Besøget fra Danmark. Saa
holdt Provsten Foredrag om en sydsvensk Vækkelses
prædikant, og derefter kom jeg frem med en Hilsen fra

Kirken i Kiruna.

Grundtvigs og Søren Kierkegaards Fædreland. Jeg tror
virkelig, Svenskerne forstod det meste af min Tale.
Jeg glemmer aldrig den Aften, da jeg sad som helt
ukendt Gæst midt i den svenske Menighedskreds — og
dog mærkede noget af det fælles —
»fælles om hans Liv og Fred,
Lys og Kraft og Herlighed«.

Da vi atter kom hjem til Provstens, forærede han
mig en nydelig svensk Salmebog, som jeg gemmer som
et meget kært Minde om den gode Aften i Menigheds
huset og i Provstens hyggelige Hjem.
Sent blev det, inden jeg kom til mit Hotel. Trætheden
meldte sig nu straks, og jeg sov ind ved min svenske
Salmebog.
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Næste Morgen var jeg atter klar til Start, da kom en
»Vagtmester« og hentede mig til Besøg paa den berømte
Kiruna praktiske Ungdomsskole,
hvor Rektoren, Harald Linder, tog venligt imod mig og
viste mig rundt hele Formiddagen. Skolen har et Par
Hundrede Elever mellem 14—18 Aar.
Jeg har før nævnt de tvungne Ungdomsskoler her
oppe; denne er fri, og den er som saa meget andet i Byen
sat i Gang af Malmselskabet Luossavaara-Kiirunavaara
Aktiebolag.
I 1905 indrettede Bolaget en højere Folkeskole. Siden
har Skolen Trin for Trin prøvet sig frem for paa bedst
mulig Maade at kunne opfylde de Krav, der under Hen
syn til de stedlige Forhold maatte stilles til en saadan
Skole. For indtil en halv Snes Aar siden bestod Skolen
af 3 Afdelinger: en teoretisk — fælles for Piger og
Drenge — og to praktiske Afdelinger, nemlig en for
Piger og en for Drenge.
I Sommeren 1921 overdroges den teoretiske Afdeling
til Kommunen og blev Mellemskole, medens de to prak
tiske Afdelinger fremdeles ejes og drives af Bolaget med
stor Støtte af Staten, og det er den Skole, der nu kaldes

Kiruna praktiske Ungdomsskole.
For Optagelse her kræves kun, at Eleven skal have
gennemgaaet Folkeskolen eller have tilsvarende Kund
skaber.
Den mandlige Afdeling af Ungdomsskolen bestaar af
4 Aarsklasser. Allerede første Aar faar Eleven Under
visning, teoretisk og praktisk, i Træ- og Metalarbejde.
Ved det andet Skoleaars Begyndelse maa Eleven i
Forbindelse med sit Hjem eller sin Forsørger se at blive
klar over, hvilket Fag han vil lære. Her er et stort Sned
kerværksted, en Smedje for Grovsmedearbejde, et stort
Maskinværksted og et Skræderi.
Naar Eleven har valgt Fag, kommer han ved Begyn
delsen af det andet Skoleaar ind paa den Afdeling, der
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passer for harn, og fra nu af faar han straks en lille
Smule Betaling for sit Arbejde, 10 Øre pr. Arbejdstime,
stigende terminsvis til 24 Øre i Timen. Det hedder ikke
Timeløn, men Arbejdspræmie, og desuden kan Eleven
opnaa indtil 50 pCt. i Ekstrapræmie, og denne indsættes
paa Sparekassebog til Eleven.
Paa den kvindelige Afdeling optages ligeledes Elever
fra Folkeskolen, og saa er det Skolens Maal paa 2 Aar

Udsigt til Kebnekaise.

at uddanne Eleverne i saa at sige alle Sysler, som fore
kommer i Hjemmet. Undervisningen omfatter derfor mest
praktisk husligt Arbejde: Husholdning, Syning, Væv
ning, Vask og Barnepleje — desuden Sundhedslære,
Sang og Gymnastik. Endelig gives der videregaaende Kur
sus i flere Fag.
Med Rektoren som Ledsager gjorde jeg en Tur gen
nem alle Afdelinger. Naturligvis vil det her føre for vidt
at gaa i Enkeltheder; jeg nøjes derfor med at sige, at
det var mig en hel Oplevelse at se denne smukt udsty
rede og velledede frie Ungdomsskole i et Land, der ellers
har gennemført tvungen Undervisning for den yngste
Ungdom.
Senere havde jeg under Overlærer Axel Thimgrens
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Ledelse Lejlighed til at besøge et Par af Byens Folkesko
ler, og overalt, hvor jeg kom frem, maatte jeg undres
over de smukke, stilfulde og veludstyrede Lokaler og
pæne Elevarbejder.
Hen paa Eftermiddagen faldt det mig naturligt at
spørge om, hvor nu Pengene kom fra til Opretholdelse
af alle de Herligheder, man havde vist mig, især til dem,
der var sat i Gang ad privat Vej. Og naturligvis blev der
saa henvist til Skatten i Bjerget.
Kunde man faa den at se?
Aldrig saa snart var Spørgsmaalet stillet, før Prov
sten telefonerede til Aktiebolagets Kontor, og herfra
blev der sendt en Mand, Bjergingeniør Birger von Post,
med Bil, og han tog mig med paa Biltur til Bjergets Fod,
saa benyttede vi Tovbane, og endelig stod vi noget nær
748 m over Havet i en forrygende Blæst, og her fik jeg
saa et godt Kursus i hele Malm-Historien. Malmlejet gaar
i Nord og Syd ca. 5000 m langt, Middelbredden er 95 m,
Dybden ved dybeste Borehul 800 m.
Malmen indeholder 65—70 pCt. Jern, og den gaar
lige til Toppen af Bjerget og brydes derfor ikke i Gru
ber men i fri Luft. Man har regnet ud, at der fra Top
pen af Bjerget og ned til 550 m Dybde findes ialt 760
Millioner Ton Malm. Ved fuld Drift brydes der 3—4
Mill. Ton aarlig, nu for Tiden meget mindre.
Brydningen foregaar paa den Maade, at der bores
en lang Række Huller ind i Malmen, disse lades med
Sprængstoffer, og saa to Gange daglig, Kl. 8,40 og 12,20,
drøner en øredøvende Torden over Egnen, idet der ofte
gaar indtil 80 Skud paa een Gang, og saa maa Malmen
lette sig. 12—13 Gravemaskiner, der hver læsser 2000
Ton daglig, tager saa fat, og Malmen transporteres hen
til nogle store, lodrette Kanaler, der sluger den, og hvor
igennem den gaar lige ned — ca. 125 m — i Banevog
nene, 25—35 Ton paa hver, og saa ruller Malmen til
Narvik, hvorfra den ofte paa Bolagets egne Skibe sejles
ud i den vide Verden. Under normal Drift er der Brug
for 14—1800 Arbejdere i Bjerget, og nogle kan tjene
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indtil 18 Kr. daglig. Men for Tiden maa der kun arbej
des 10 Dage om Maaneden.
Jeg var Bjergingeniøren meget taknemlig for Turen
til Bjerget. Nu havde jeg dog faaet en Smule Begreb om,
hvordan det gik til at hæve Skatten, og hvad den var
værd.
Nu gik Turen til mit Hotel, det var Aften, og jeg var
ærlig talt baade frossen og sulten. Turen paa Bjerget
var virkelig ikke varm.
Saa kimede Telefonen. Det var Overlærer Thimgren,
der skulde hilse og sige, at han havde aftalt med sin
Kone, at de gerne vilde have dansk Selskab til Aftens
mad. Rektor Linder kom ogsaa, og saa skulde vi 3 Skole
mestre rigtig have det hyggeligt hos Thimgrens.
Naturligvis sagde jeg: Ja, Tak! men paa Betingelse
af, at jeg maatte komme, som jeg gik og stod, i Rejse
dragt.
Det blev virkelig en fornøjelig Aften, og vi bestemte,
at vi skulde mødes engang igen, og det skulde være i
Egaa. Nu faar vi se.
Henad Midnat kom jeg endelig til Ro paa Hotellet
efter den mest begivenhedsrige Dag, jeg længe havde op
levet.
Næste Morgen maatte jeg tidlig op for at naa Toget
til Riksgränsen og Narvik.
Da jeg kom ned fra mit Værelse, stod det herligste
Kaffebord og ventede mig. Jeg havde nu været her i 2
Nætter og spist flere Gange, saa det var nok paa Tide
at tænke paa Regningen. Stor blev min Overraskelse,
da Frøkenen meldte, at »Herren var Bolagets Gæst og
aldeles intet skulde betale.« End ikke Bilen, der holdt
for Døren for at befordre mig til Banegaarden, fik jeg
Lov at betale!
Jeg syntes jo, ærlig talt, at slig Opmærksomhed var
en bedre Person værdig; men før jeg fik mig vel tænkt
om, sad jeg i Toget paa Vej længere mod Nord.
Vi passerer Stationen Rensjön. Ikke langt herfra fin
des en Sø, og i den er en 0, der hedder Jamikussiiolo,
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det betyder De dødes 0, fordi Lapperne i Sommertiden,
naar de færdes her paa Egnen, bruger at begrave deres
døde midlertidig paa denne 0, for saa, naar Efteraaret
kommer, og Rejsen gaar mod Syd, at tage de døde op
igen og føre dem
med, indtil de kan
stedes til Hvile i viet
Jord.
Vi har passeret et
bredt Bælte af Mo
rænemark og Mosedrag og er nu naaet
frem til store Søer
og høje Fjelde. Hei
ser man Tornetråsk,
den næststørste af
Laplandets Søer og
den største Fjeldsø i
Sverige med en Læng
de af 70 km og stør
ste Bredde 9 km.
Højden over Havet
er 342 km. Mod Syd
øst gaar den over i
En Lap.
Torne Elv, der her
fra og til sit Udløb
Syd for Haparanda har en Længde af 408 km. Torne
tråsk — träsk betyder Indsø — er indesluttet af Fjelde.
Fra dens Sydstrand taarner Fjeldene sig højere og højere
op, indtil den største Højde naas paa Kebnekaise, ca. 50
km mod Syd.
Vi naar frem til Abisko. Her er et lille rødmalet Træ
hus, det er Sveriges nordligste naturvidenskabelige Sta
tion. Desuden findes her en større Turiststation med 66
Værelser og 112 Senge. Men det mærkeligste, Egnen byder
paa, er de ejendommelig afrundede Fjelde, det er nok Is
tiden, der har høvlet dem, og saa maa man ikke for
glemme Abisko Nationalpark, et fredet Omraade, hvor
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det er forbudt at plukke eller afbrække nogensomhelst
Plante, intet Dyr maa dræbes og ingen Fisk fanges. »Par
ken« er en mægtig Fjelddal, hvor der er Læ, og derfor
kan Plantevæksten trives her. Nær Banen er Birkesko
ven ilde medfaren, hvis man da kan tale om Skov her,
men heroppe i Abiskodalen vokser Birken nogenlunde,
og den staar om Sommeren i et pragtfuldt Blomster
tæppe, hvori findes meget sjældne Fjeldblomster. Her
bindei’ Fjeldrosen sine røde Buketter, Fjeldvalmuen aabner sine gule Skaaler, og her findes nok et Par meget
sjældne Rariteter, som her har deres eneste Hjem i
Sverige. Det er den enbladede Natviol, sjælfuld og nobel
i sin uverdslige Enkelthed: et stort Blad som en grøn
Krave og saa en lille Klase af smaa duftløse, grøngule
Blomster. Den anden sjældne Plante hedder Wahlbergella affinis.
Natur-Livet er vidunderligt. Saa har da virkelig pragt
fulde Blomster fundet et Hjem i Snekongens Rige! Gid
det var Midsommer, og man kunde have set Herligheden.
Men nu gik Toget gennem Sveriges længste Tunnel,
den er 1100 m. Saa ser man jævnlig »Snegallerier« opsat
til Værn mod de mægtige Snestorme, som her ofte raser,
og som ellers vilde umuliggøre al Trafik.
Vi naar Stationen Vassijaure, der nu er den egent
lige Grænsestation med Told- og Paseftersyn, og saa kom
Riksgränsen, en Holdeplads, der tidligere har været
Toldsted. Her er Turiststation, og det vrimler allerede
med Paasketurister. Pakvognen er fyldt med Skier og
andet Turistudstyr. Friske rødkindede Damer og Herrer,
nogenlunde ens klædt, det vil sige, de er alle i Herre
dragt, har travlt med at bringe deres Turistgrejer i Or
den, og naar det er sket, sætter de forskellige Selskaber
sig i Bevægelse ud over den hvide Sne.
Der er det gode ved Skifærden heroppe, at den paa
Grund af det stærke Snefald kan fortsættes helt ind i
Juni Maaned, og man kan altsaa boltre sig paa Skifærd i
Lyset af den pragtfulde Midnatssol. Her ved Riksgrän
sen befinder vi os ved Vandskellet mellem Østersøen og
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Atlanterhavet, og nu er der kun 39 km Jernbanekørsel
til Narvik. Men paa denne Strækning gaar det nedad,
idet Jernbanen sænker sig 520 m og gaar gennem ikke
mindre end 21 Tuneller.
Turen frembyder pragtfulde Udsigter over Snefjelde og
ned i svimlende dybe Dale og Kløfter, f. Eks. den dybe
Rombaksdal, i hvis søndre Side Jernbanen er hugget ind.
Dagens Jernbanerejse var som nævnt begyndt i Ki
runa Kl. ca. 7, og vi naaede til Narvik henad Middag.
Det er den vidunderlige Tur fra Riksgränsen og hertil,

Narvik.

der frister saa mange Turister — den er ogsaa en virke
lig Oplevelse. Derimod kan man snart blive færdig med
selve Narvik. Før Ranen kom hertil, var den en ret ube
tydelig By, nu har den 10,000 Indbyggere. Byen har en
smuk Beliggenhed paa en Halvø, der igen er en Del af en
større Halvø. Og saa sender den stadig isfrie Ofotenfjord
et Par Vige herind ad, og det giver Liv paa Havnen Aaret
rundt. Og som en stolt og sikker Vagt om den lille By
knejser en Kreds af høje, hvide Kæmper: Fagernæsfjeld
1270 m, Rombakstøtte 1243 m og Beisfjordstøtte 1448 m.
Hele den nordre Del af Byens Havn optages af KirunaBolagets Indretninger til Udskibning af Jernmalmen.
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Det var, som før nævnt, ved Middagstid, jeg kom til
Byen, og jeg gik derfor ind paa et Hotel for at faa Mad,
men det blev en Skuffelse. I Forhallen saa eller hørte jeg
ikke et Menneske; endelig lød der Trin ovenfor Trappe
opgangen til 1. Sal. Jeg spurgte saa højt — uden at
kunde se nogen — om jeg kunde faa Middagsmad her.
Svaret kom omgaaende, vistnok fra en ikke helt ung
og tilmed noget hvas Dame: »Nej, De faar ingen Mad
her!« Det var ren Besked. Jeg skyndte mig ud og forsøgte
saa næste Hotel og her med bedre Held.
Første Persontog ad Sverige til gik ikke fra Narvik
før ved 19-Tiden, og da jeg var ked af at gaa i Byen
saa længe, der var et forfærdeligt Søle paa Gaden, hen
vendte jeg mig paa Banegaarden, og her oplyste man
mig om, at jeg gerne kunde faa Lov at tåge med et
Malmtog, som gik tilbage til Kiruna ved 15-Tiden.
Det Tilbud tog jeg imod, jeg syntes, det kunde være
morsomt at køre med tomt Malmtog. Det blev ogsaa en
Oplevelse, thi da vi kom til Abisko, blev den eneste Per
sonvogn, Toget medførte, spændt fra, og deri sad jeg,
mens Maskinen og de tomme Malmvogne fortsatte til
Kiruna. Naa, det er aldrig saa galt, det er dog godt for
noget. Her kunde jeg altsaa vente nogle Timer, til det
egentlige Persontog kom, og saa kunde jeg jo virkelig
tage mig en Fodtur ud i Vildmarken — ud mellem de
høje, sneklædte Fjelde, og det gjorde jeg. Det var hen
under Aften, at jeg vandrede derude — mere ensom end
jeg vist nogen Sinde før har været. Ikke et Træ, kun
krybende Vækster, ikke et Menneske eller en Menneske
bolig, ikke et Dyr eller en Fugl. Og saa de kolde Klip
per — Sneen og Isen lige inde paa Livet. Jeg bøjede
mig ned og plukkede nogle lynglignende Planter, der
krøb hen over Stenblokkene.
De var dog levende — som jeg selv.1)
Ejnar Pedersen.
*) Om Hjemrejsen over Trondheim og Oslo kan jeg maaske for
tælle i næste Egaa-Bog.
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Carl Nielsen.
Da Forstander Ejnar Pedersen for en Tid siden besøgte
Fyn, blev han saa betaget af den i Nr. Lyndelse til Minde
om Komponisten Carl Nielsen rejste Statue, hvoraf et Billede
ses her ovenover, at han bad Lærerinde Frk. Agnete Hansen,
Egaa Friskole, der er fra Nr. Lyndelse, og Organist Thorvald
Aagaard, Ryslinge, der som Musiker og Komponist særlig
kender vor berømte Landsmands Historie og Værker, om at
fortælle lidt om ham. Vi bringer her de to Bidrag, som de
nævnte venligst har tilstillet os.
Red.

ange er i denne Sommer draget ad de fynske Lande
veje til Nr. Lyndelse for at se det Mindesmærke,
Fynboerne har rejst for vor berømte Landsmand, Carl
Nielsen. Tæt ved den hvide Landsbykirke i et Hjørne af
den gamle Præstegaardshave har de fundet en smuk Plet
til det.

M

51

Paa de tre Sider er Pladsen hegnet af Havens høje
Træer, fra den fjerde aaben ud til Alfarvej med Udsigt
over et Stykke Fyn. I jævnt bløde Rytmer hæver og
sænker Landet sig, først ned mod et Stræk af Enge og
Moser, hvor en lille Aa bugter sig af Sted næsten skjult
af Ellebuske og Pilekrat. Bagved løfter det sig opad med
grønne og gyldne Agre over Høje »saa runde og smaa«,
ind mellem Smaaskove og levende Hegn. Brede Bindingsværksgaarde og Smaahuse titter frem mellem Havernes
tætte Løv.
Men lige ved den anden Side af Landevejen glider
Øjet hen over Kresten Henriksens Mark, hvor Carl Niel
sen som Dreng gik og passede Køer, lod sig dysse i Søvn
af de syngende Popler eller sad i deres Grene og stirrede
ud og drømte om Eventyret, der skulde komme ad Vejen,
som bugter sig af Sted og bliver borte, hvor Bankerne
hæver sig blaanende op mod Bavnehøjens Top.
Og her sidder han saa selv, den lille Hyrdedreng,
paa sin Pilestub med bare Ben og stumpede Bukser, i
Skjorteærmer med Selerne op over den runde Drenge
ryg, med Pilefløjten i sin Haand og Ansigtet, præget af
den dybe Barnealvor, drejet lyttende til Siden. Nede paa
Granitsokkelen ses i Relief Billedet af Drengen, der blev
til Mand og gjorde Drengens Drømme til Daad.
Agnete Hansen.

ans Historie er noget af et Eventyr. Han fødtes i det
fattige Hjem ude paa Sortelung, den afsidesliggende
Mose, hvor der var saa mange Munde, der skulde mæt
tes af de Smaaskillinger, som Faderen kunde fortjene
ved at spille til Bøndernes Gilder i Gaardene eller i de
Forsamlingshuse, som den Gang var ved at dukke op
omkring i Sognene, og hvortil han ofte maatte vandre
flere Mil bort. Børnene maa derfor tidligst muligt hjælpe
til, hvor de kunde. Den lille Carl var kun 8—9 Aar, da
han kom til at vogte Gæs paa Herregaarden Bramstrup,

H
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der laa nær hans Hjem, — om Sommeren gik de i en
Mose og efter Høst paa Gaardens store Stubmarker. Den
lille Fyr stredes med de langsommelige Dage og de ofte
drilske Gæs. Mange Aar efter, da han fortæller derom,
maa han dog udbryde: »Og dog — vil man tro mig:
denne Ensomhed, disse Besværligheder gemmer for mig
noget af Himlens og Jordens Poesi«. Og dette fattige
Hjem og denne saa uanselige Barndom faar ham til at
udbryde: »Hvilken Rigdom af Minder! Hvor skal jeg be
gynde, og hvordan skal jeg nogensinde kunne blive fær
dig?«
Imellem de mange Minder fra den Tid var ogsaa
Mindet om den Musikforening, »Braga«, som hans Fader
var med til at oprette, hvor Landsbyspillemænd, Bønder,
Skolelærere og andre, som kunde traktere et eller andet
Instrument, samledes om at spille bl. a. Musik af de
store Mestre. De Prøver og Koncerter, som den lille Carl
overværede, stod siden som hans største Oplevelser, og
den Musik, han der mødte, stod hele Livet i et ubeskrive
ligt straalende Lys.
Men Eventyret skrider videre. Den lille Carl bliver
konfirmeret og skal saa til noget »nyttigt«. Han kommer
i Købmandslære en Tid. Men Købmanden gaar fallit, og
før Carl kommer i en ny Plads, hører Faderen noget om,
at der er en Plads ledig ved Militærmusikken i Odense.
Carl faar Lov til at søge denne, kommer til at konkurrere
med to andre, men gaar foran dem, og nu begynder
hans musikalske Løbebane. Der i Odense faar han nogen
Undervisning i Violinspil og kommer til at spille Stryge
kvartetter af Mozart og Haydn sammen med nogle Kam
merater. Han bliver saa opfyldt af denne Musik, saa han
giver sig til at prøve paa at lave noget lignende. Han
laver virkelig en lille Strygekvartet og en Violinsonate.
En skønne Dag søgte han Orlov, rejste til København,
hvor han bl. a. opsøgte selveste Professor Gade, hvem
han viste sine Forsøg. Denne maa have fundet, at det
dog vist var værd at tage sig af den lille Underkorporal
fra Odense. Han hjalp ham ind som Elev paa Musik-
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konservatoriet fra 1. Januar 1884. Her var han saa i tre
Aar og har sikkert slidt troligt med Violinspillet. Hans
Lærer, gamle Professor Tofte, har siden fortalt for mig,
at han ventede sig meget af Carl Nielsens Violinspil, —
men det blev Musikteorien, der allermest optog ham.
Dog varede det ikke længe efter Konservatorietiden, før
han opnaaede at faa en Plads som Violinist i det konge
lige Kapel.
Her sad han saa under den fremragende Dirigent,
Nordmanden Johan Svendsens Ledelse og lærte, hvordan
de mange Instrumenter kan virke sammen, naar de
store Mestre spiller paa dem i deres Værker. Og han
lærte dem nu til Gavns Kunsten af. Det varede ikke
længe, før han fik udgivet sit Opus 1, en Suite for Stryge
orkester, hvori man Gang paa Gang møder noget af den
senere Carl Nielsen. Det var dog kun rimeligt, at man
ogsaa møder Mindelser om den stærke Paavirkning fra
Svendsen. Men snart finder han sine egne Veje og vandrer
frem ad dem uden at lade sig anfægte af, at man rystede
paa Hovedet af dette ny, særprægede i dansk Musik. Der
var en Symfoni i g-moll. Om denne Musik har man sagt,
at det var dybe, oprindelige, fornemme Tanker sat i Mu
sik. Derfor kunde man nok ryste paa Hovedet af dette
ny, men man maatte ogsaa lytte, selvom man nødig
vilde anerkende, at den unge Musiker havde noget paa
Hjerte. — Og saa kom det, Værk efter Værk. Der var
det store Korværk »Hymnus amoris«, hvor han lader
Barndommen og Alderdommen lovprise Kærligheden.
Det var et nyt, forunderligt Tonesprog, man da hørte.
Der var dem blandt de unge Musikere, som efter Kon
certen gik den meste Nat paa Københavns Gader, begej
stret samtalende om, hvordan man var blevet grebet af
dette Værk. Saa kom Operaen »Saul og David«. En ung
Mand havde fulgt dens Fremkomst fra Dag til Dag. Hvor
var det spændende, da han saa overværede Premieren
oppe fra Galleriet i det kongelige Theater. Ikke mindre,
da han opdagede, at hans Sidemand var en gammel fynsk
Lærer, der i sin Tid havde spillet med i »Braga« sam-
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men med »Niels Maler«, Carl Nielsens Fader. Han sad
der nu spændt paa, hvordan Carl kunde klare dette. Og
som de vældige Optrin skred frem under Udfoldelse af
den storslaaede Musik, blev det ham klart, at Carl havde
sejret, og den unge Musiker og den gamle Mand græd af
Glæde over det, de her oplevede sammen.
Tiden gik. Værk fremstod efter Værk. Den lille Carl
ude fra det fattige Hjem ved Mosen blev en berømt Mand
og maatte Gang paa Gang ud i de fremmede Lande for
at dirigere sine store Værker. En Del Aar var det ham,
som stod paa Johan Svendsens Plads og dirigerede det
kongelige Kapel. Og han blev siden Dirigent i Musik
foreningen, hvor selveste Niels W. Gade havde vundet
sine mange Sejre, og han blev Direktør for Musikkonser
vatoriet, hvor han i sin Tid havde været Elev.
Men trods alt, hvad han oplevede af Kampe, Sejre
med Hyldest og Æresbevisninger, blev Minderne fra hans
Hjem og Barndomstid dog altid hans dyreste Eje. Hvor
levede han stilfærdigt, inderligt og varmt i dette. Man fø
ler det rigtigt, naar man læser hans yndige Bog, »Min
fynske Barndom«.
Tid efter anden kom han i Lag med at skulle skrive
Melodier til folkelige Sange. 1906 kom de første Forsøg,
Melodierne til »Jens Vejmand« og »Du danske Mand«,
hvor han straks har fundet den jævne, faste Melodi, som
er for alle. Det blev saa Begyndelsen til den rige og meget
betydningsfulde Indsats i Fornyelsen af dansk folkelig
Sang, som Carl Nielsen kom til at gøre. Herved kom han
i Forbindelse med det jævne Folk, med den Muld, hvoraf
han var runden, og dette blev ham til den største Glæde.
Herved har han i en sjælden Grad vundet sine Landsmænds Taknemlighed. Det var da naturligt, at man og
saa vilde rejse et fynsk Mindesmærke for denne trofaste
Søn af Fyn, ligesom man nu rejser hele Folkets Minde
i København.
Thorvald Aagaard.
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Elevmødet 1933.
ørdag d. 8. og Søndag d. 9. Juli holdtes Egaa Efterskoles største aarlige Fest, nemlig det store Elevmøde,
som alle baade gamle og nuværende Elever havde glædet
sig til længe i Forvejen.
Tidlig Torsdag Morgen forkyndte Grisen med høje
Skrig, at den maatte lade sit Liv for at skaffe Mad til
alle de ventede Gæster. Allerede Fredag begyndte vi Ele
ver paa Festforberedelserne, idet vi blev fri for Regning
mod at pudse Vinduer, hjælpe i Køkken og Have, eller
hvor der nu var Brug for os. Selv Lærer Laursen maatte
hjælpe Jensen med at skuffe, rive og slaa Græsplænerne.
Om Eftermiddagen var Tegne- og Bogføringsholdene med
Frk. Ibsen ude i Skæring Munkegaards Skov for at plukke
Blomster til at pynte med til Festen. Hvor var det spæn
dende at traske rundt i den os ukendte Skov. Efterhaanden samledes vi alle i en Eng, hvor der var et Mudder
hul, vi nødvendigvis maatte over. Saa tog vi Skoene af,
og med dem og vore Blomster i Haanden vadede vi, vildt
fægtende med Armene, over i Mudder til midt paa Be
nene. Dette var vel nok det kosteligste ved den Skovtur.
Lørdag Morgen var alle tidlig paa Færde; thi Fru Pe
dersen havde nogle Dage i Forvejen spurgt, om vi vilde
overlade de gamle Elever vore Senge og saa selv sove
nede i Bornholts Lade, hvor der var en dejlig Mængde
Hø. — Vi gik selvfølgelig med Jubel ind derpaa, og nu
maatte vi jo gøre smukt rent paa Værelserne, saa de
gamle Elever kunde føle, at de var ventet og velkomne.
Lang Tid inden Elevmødet havde vi faaet en Række
ny Øvelser til Gymnastik, for vi skulde jo have Opvis
ning om Søndagen, og nu trænede vi foruden i den sæd
vanlige Gymnastiktime hver Aften fra 7 til 8. Lørdag
Morgen havde vi den sidste Træning inden Opvisningen,
saa nu gjaldt det om at stramme sig an, saa de gamle
Elever kunde se, at Eleverne af 1933 nok kunde gøre lige
saa fin Gymnastik som den, de engang havde præsteret
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her paa Egaa Efterskole. Derfor maa vi ogsaa takke vor
udmærkede Gymnastiklærerinde Frk. Solveig Bording.
Nu fulgte de sædvanlige Formiddagstimer, og da vi
havde spist til Middag, fulgte alle vi 67 Elever, det største
Hold, Efterskolen endnu har haft, med Hr. og Fru Pe
dersen op til Flagstangen, hvor vi sang »Hil dig, vor
Fane«, medens Dannebrog langsomt gled til Tops.
Derpaa forkyndte Forstander Pedersen Elevmødet for
aabnet.
Alle skyndte sig derpaa ned for at lægge sidste Haand
paa Værket, inden Gæsterne kom. De, der ikke om Mor
genen var blevet færdig med Hovedrengøringen paa Væ
relserne, skyndte sig derop. Andre kom ned i Køkkenet
for at skrabe Gulerødder og Kartofler, og atter andre
hjalp Frk. Bording med at pynte i den store Skolestue,
som skulde være Spisestue, og i Spisestuen, for alt skulde
jo være saa festligt om muligt, naar alle de gamle EgaaPiger og -Drenge atter gæstede deres gamle Skole.
Ved Morgenbordet var vi blevet delt i Hold til at
hjælpe til ved de forskellige Maaltider, og det Hold, som
skulde varte op ved Aftensbordet maatte nu til at dække
og pynte Borde, medens vi andre kørte ned og fik os en
Dukkert i det dejlige Hav.
Da vi kom tilbage fra Stranden, var der allerede kom
met mange Gæster, og nu strømmede de for Alvor til.
Da Klokken blev 6, og der ringedes til Aftensmad, vrim
lede det med Ungdom over alt paa Pladsen.
Ved Aftensbordet bød Pedersen Velkommen til alle
dem, som var mødt, hvorpaa vi sang Skolens Slagsang
»Aandesyn fra gamle Dage«.
Imidlertid havde Elgaards Orkester taget Opstilling
ude i Haven, og medens der spistes Aftensmad, lød vore
gode, gamle Nationalmelodier.
Derefter blev vor smukke Silkefane med Egegrenen
paa Spidsen hentet, og vi stillede op i de forskellige Aargange. De første Hold var kun repræsenteret af én eller
to; men efterhaanden som det nærmede sig 1933 Hol-
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dene, blev der fler og fler paa hvert Hold, og vi Sommerpiger var jo den største Flok.
Med Musik og Fane i Spidsen marcherede hele Skaren
omkring Skolen op over Sønderhøj og ind i vor store,
nye og dejlige Gymnastiksal. Her var der nu Koncert i
en halv Times Tid. Bænkene blev derpaa flyttet til Side,
og med Hr. og Fru Pedersen i Spidsen aabnedes det tra
ditionelle Elevbal. — Nu gik det løs med Dans i Aften
timerne, og det gik med Liv og Lyst. Medens Dansen gik
bedst og Humøret stod højest, paabød Pedersen Stilhed,
og nu læste han den ny Egaasang, digtet af Lærer Alfr.
Korsbæk, Faarup.
Da Mørket faldt paa, blev der ophængt kulørte Lam
per rundt om i Buske og Træer, saa Haven saa rigtig
festlig ud, en stor, gul Fuldmaane bidrog ogsaa sit til, at
der var mindst lige saa festligt ude som inde, og ogsaa
her traf vi kun lutter glad Ungdom.
Da Klokken blev 12, sluttede Dansen, og der blev ser
veret Abrikosgrød til hele den store Elevflok. Vi Elever
skyndte os at komme i vort gamle Tøj, og med Vat i
Ørerne og Tæpper under Armen gik vi ned i Bornholts
Lade, hvor vi saa vor store Familieseng, en dejlig Bunke
Hø. Vi var meget trætte og fandt os straks et blødt Leje
i Høet, og snart faldt vi til Bo allesammen, ogsaa Nørskov, skønt det kneb for hende, og hurtigt sov vi alle
trygt.
Det Hold, som skulde hjælpe til ved Morgenbordet,
maatte op Kl. 5%. Vi andre, som kunde blive liggende,
godtede os rigtigt og borede os endnu dybere ned i det
bløde Hø. Men snart efter maatte vi ogsaa op, og nu gik
vi under lystig Sang op paa vore Værelser. Var der rydde
ligt og pænt der, da vi forlod dem, saa var der lige det
modsatte nu. Naa, det var nu intet Under; thi der havde
været otte fremmede til at rydde op.
Klokken 7 spistes der Morgenmad, hvorpaa alle begav
sig til Morgengudstjeneste i Egaa Kirke. Kirken fyldtes
helt med Ungdom, som næsten alle var mærket med den
lille Egegren, Efterskolens og Elevforeningens Mærke,
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Biskop Bruun Rasmussen fra Aarhus prædikede. Han
talte udmærket til Ungdommen, især lagde han os paa
Sinde, hvilken Lykke det er at være noget for andre.
Hen paa Formiddagen ringede det atter, og vi sam
ledes atter i Gymnastiksalen om de festligt pyntede Kaffe
borde, ved hvilke Elevforeningen holdt Generalforsam
ling. Biskoppen kom ogsaa derop, han vilde gerne høre
Ungdommen synge, og atter lød »Aandesyn fra gamle
Dage«.
Nu kaldtes der til Middagsmad, og derefter var der
frit Samvær til Kl. 3; og den Tid benyttede næsten alle
til en Strandtur for at faa et forfriskende Bad, det var
nemlig meget varmt. Kl. 3 fik vi Kaffe, og nu skyndte vi
Elever os op for at blive klædt om; thi Kl. 4 skulde vi
have Opvisning.
Under Frk. Bordings dygtige Ledelse marcherede vi
67 Elever, Skolens Sommerhold, ind i den med Menne
sker fyldte Gymnastiksal, medens vi sang »Den danske
Sang«. Efter at vi havde hilst med Fanen, tog Opvisnin
gen sin Begyndelse, og inden vi fik os tænkt rigtig om,
var vi færdige, og atter marcherede vi med vor dejlige
Fane under Sang og til store Klapsalver ud af Salen, saa
Publikum var jo aabenbart godt tilfreds med vore Præ
stationer, og vi havde ogsaa selv Følelsen af, at Opvis
ningen var forløbet godt.
Saa bød Pedersen Velkommen til den store Forsam
ling og især til Skoledirektør Sejrholt fra Aarhus, der,
efter at vi havde sunget »Som dybest Brønd gi’r altid
klarest Vand«, talte om Egnens Historie.
Vi sang saa »Løft dit Hoved«, hvorefter Forstander
Pedersen tog Ordet. Han talte om Nutidens Ungdom og
læste nogle Brudstykker fra enkelte Stile, som er skrevet
her i Sommer om »Den unge Pige af 1933«.
Efter Sangen »Høje Nord« spredtes Forsamlingen, og
de gamle Elever blev Lænket om Aftensbordet, som de
saa ofte før er blevet, og mange sendte sikkert en lønlig
Tanke tilbage til den Tid, da det var dem, der gik her
paa Egaa Efterskole som frie og lykkelige unge Menne-
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sker uden Sorger og Bekymringer. De møder ogsaa tro
fast, naar den gamle Skole kalder til Fest; men alle her
paa Skolen baade Lærere og Lærerinder og ikke mindst
vort kære Forstanderpar søger ogsaa at gøre alt for, at
de gamle Elever stadig maa komme her og ogsaa føle sig
hjemme her.
Der var imidlertid trukket nogle sorte Tordenskyer
over Himmelen, og mange af dem, der var cyklende her
til, blev bange for dem og skyndte sig af Sted for at naa
hjem i Tørvejr; men der var dog ogsaa modige Menne
sker imellem. De blev, og snart gik Legen lystigt oppe
paa Sønderhøj. Da det blev for mørkt til at være her,
gik man ind i Gymnastiksalen, hvor der legedes videre
til Kl. 10.
Saa takkede Pedersen alle dem, som var mødt til Fe
sten og udtalte Haabet om, at de stadig vilde møde til
Skolens Fester. Derpaa sang vi »Jylland mellem tvende
Have«.
Esther Holst,
Kongsgaard.

Med Niels Bukh i Ungarn.
ommeren 1933 var jeg Elev paa Gymnastikskolen i Ollerup.

S Det var et tre Maaneders Kursus fra Maj—August, og vi
var ialt 275 Elever. Nu er der sikkert mange, som tror, vi kun
laver Gymnastik ovre hos Niels Bukh; men det er en Fejl
tagelse. Vi har mange andre Fag, men selvfølgelig megen Idræt.
Vi har 1 Times Gymnastik, 1 Times Boldspil, 1 Times Svøm
ning om Dagen, ja, somme Tider 1 ekstra Gymnastiktime om
Aftenen. Nu er der jo lige bleven bygget et dejligt aabent
Svømmebassin og en stor Idrætshal, 76 m lang og 42 m bred.
Der var stor Indvielsesfest til Elevmødet, den sidste Søndag vi
var der. Undervisningsminister Borgbjerg, Dr. Moltesen og
Oberst Parkov, der er de danske Skytte- og Gymnastikforenin
gers Formand, var indbudt som Talere. Der var Fælles-Ind
march af ca. 1000 gamle og nuværende Elever, Opvisning af
begge Japanholdene og tilsidst af Sommereleverne. Bagefter
var vi ca. 1700 til Middag. 30 af Eleverne vartede op, alle i
hvide Kjoler. Om Aftenen var Haven illumineret, og Eleverne
dansede Folkedanse, Menuet og Slørdans.
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Den 31. Juli rejste vi hjem. Vi var meget bedrøvede over at
skulle rejse fra Kammeraterne og Skolen. Det klarede nu lidt
for mig, inden jeg tog af Sted. Da jeg skulde sige Farvel til
Bukh, spurgte han mig nemlig, om jeg kunde komme over og
træne til en Udenlandstur. Det vilde jeg selvfølgelig gerne, han
vilde da skrive og give nærmere Besked. Saa cyklede jeg sam
men med nogle Kammerater ad Jylland til, og det kan nok være,,
Spændingen stod højt de følgende Dage. Jeg ventede og ven
tede og var lige ved at blive bange for, at Bukh havde glemt
mig; men endelig kom der Bud, og det kan nok være, jeg glæ
dede mig til at komme til Ollerup igen. Vi skulde møde og be
gynde Træningen den 11. September.
Den næste Dag mødte vi da i Ollerup Kl. 3 om Eftermid
dagen og begyndte Træningen med det samme. Der var ialt 15
Karle og 18 Piger, og da der kun skulde 13 med af hver, var
det jo spændende, om man kunde klare sig, eller om man skulde
sendes hjem igen.
Jeg blev altsaa blandt de heldige.
Efter otte Dages haard Træning havde vi vor første Opvis
ning i Skanderborg, den 17. September. Vi kørte rundt i to store
Rutebiler og havde flere Opvisninger herhjemme i Danmark,
samtidig med, at vi trænede.
Den 25. September rejste vi fra Ollerup til Lolland-Falster,
hvor vi havde flere Opvisninger. Flere Steder var vi indkvar
terede ude hos Beboerne, ellers boede vi paa Hotel.
Den 28. September rejste vi fra Danmark. Nu blev det for
Alvor spændende.
Vi tog med Toget fra Nykøbing F. til Gedser og sejlede.
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derfra til Warnemünde, forsatte saa med Ekspressen til Berlin,
hvor vi havde et Par Timers Ophold. Kl. n gik vi i Sovevog
nen, tre og tre ind i hver vort lille Rum. Om Morgenen drak
vi Kaffe i Toget. Men det var ikke den danske Kaffe, vi fik
her, og saa fik vi hver en Bolle, som var fyldt med Ost. Lidt
af det fik vi jo da ned og haabede saa paa en bedre Middags
mad. Vi var nu naaet et godt Stykke ned i Tschekoslovakiet.
Vi havde en meget interessant Tur ned mellem Bjergene. Alle
Steder saa vi kun Kvinderne og Børnene gaa og slide ude i
Markerne. Kun faa Mænd saa vi ligge og sove ved Siden af
et Par Køer eller en Ged, som de skulde passe paa.
Middagsmad skulde vi spise i en lille By, som hed Zilini.
Vi gik jo til Bords med en vældig Appetit, ellers havde vi nok
heller ikke faaet Maden ned, der var saa forfærdelig griset alle
Vegne, og det var om at komme af Sted hurtigst muligt.
Det var meget primitive Forhold, Folk levede under der
nede, og overalt mærkede man, at Folk var fattige.
I Bratislawa, en Grænseby mellem Østrig og Tschekoslova
kiet, blev vi modtaget af vore ungarske Ledsagere, deriblandt
Professor Kiraly Dessø, som havde ordnet vor Tur i Ungarn.
Der stod en stor 37 Personers Bil til os, som vi skulde køre
rundt i de følgende Dage; den var pyntet med det ungarske
og det danske Flag.
Vi naaede ind i Ungarn sent om Aftenen til Grænsebyen
Sopron efter at have rejst uafbrudt i 38 Timer. Her skulde vi
næste Dag give vor første Opvisning i Ungarn. Overalt hvor
vi kom, kunde vi mærke, der var Interesse for vort Arbejde,
alle Steder var der fuldt Hus, og Folk var meget begejstrede.
Vi blev modtaget med Musik og Sang, flere Steder sang de
„Kong Kristian“ eller „Der er et yndigt Land“, hvad vi selv
følgelig var meget glade for. Pigerne fik smaa Blomsterbuket
ter, og alle Steder vistes der os den største Velvilje.
Af store Byer, hvor vi havde Opvisninger, nævner jeg,
Sopron, Szekesfiheward, Kopasvara, Pezst, Szeget, Keshemet,
Eger Nagyköros, Miskole, Debreszin og Budapest, hvor vi havde
tre af vore 16 Opvisninger i Landet.
I Budapest, der er en meget smuk By, saa vi jo meget, som
nok er værd at nævne. Vi var inde i en katolsk Kirke, henne
at se Kiraly Dessø’s Skole, og inde midt i Byen saa vi et meget
smukt Anlæg, som forestillede Ungarn, som det var før Ver
denskrigen, og som det nu er. Det var lavet i forskellige Far
ver; saa var der et Flag, som var hejst paa halv Stang og
skulde vedblive at være det, indtil Ungarerne igen fik det tabte
Land tilbage. En Aften var vi oppe paa et højt Bjerg, hvorfra
vi kunde se ud over hele Byen og den dejlige Donauflod nede
ved Bjergets Fod, hvori Lysene spejlede sig. Det var noget af
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det kønneste, vi saa paa vor Tur, et Syn, som jeg véd, ingen
af os glemmer.
Vi kørte jo Dag efter Dag fra den ene By til den anden og
havde jo en Mængde Smaaoplevelser paa disse Ture. En Dag
kørte vi 260 km. Det var vist ogsaa den værste Tur, vi havde.
Nogle forfærdelige Landeveje kørte vi paa; det var Hul ved
Hul, og vi rutsjede rundt imellem hverandre og kunde ikke
høre et Ord af, hvad der blev sagt. Støvet fløj os om Ørene,
og jeg tror ikke, jeg kan beskrive, hvordan vi saa ud, da vi
naaede Byen, hvor vi skulde have Opvisning.
En Dag havde vi den Oplevelse at komme til Marked. Længe
før vi naaede Byen, mødte vi Køretøjer, Mennesker og Dyr,
som kørte hjem fra Marked. Alt hvad man kan tænke sig af
Husdyr, kom de med, og det var fuldstændig umuligt for at
komme igennem med den store Bil. Vi spadserede da ned gen
nem Byen for at overvære Markedet, som endnu var paa sit
højeste. Her var Bønderne mødt med alt, hvad man kunde
tænke sig, og det var et forfærdeligt Bulteri, alt imellem hin
anden.
En Dag havde vi det Uheld at punktere, og vi gik da rundt
i den lille Landsby og saa her mange pudsige Ting. Megen
Fattigdom og Nød har vi set; men alligevel er der Glæde og
Tilfredshed. En anden Dag saa vi et stort Vognoptog. Der var
Vintønder paa Vognene, og de var forspændte med Stude, og
Mændene, som kørte dem, var udklædte. Det var en Vinfest,
de fejrede, ligesom naar vi herhjemme i Danmark fejrer vor
Høstfest. Hovedparten af, hvad de avlede, var Majs og Vin,
hvilket vi ogsaa mærkede, da vor Dessert efter Middagen altid
var Vindruer.
Flere Steder arrangeredes der Bal for os efter Opvisningen,
og vi fik da ogsaa lært at danse ungarske Danse.
Paa Hjemturen havde vi Opvisning i Wien, hvor vi sov paa
Bunates-Herberg. Vi havde ikke lang Tid til Raadighed i denne
By, kom der sidst paa Eftermiddagen og skulde af Sted næste
Dag Kl. 10. Om Aftenen sang vi først i Radioen, bag efter
havde vi vor Opvisning. Dagen derpaa stod vi tidlig op og
kørte en lille Tur rundt i Byen, vi var bl. a. oppe at se det
store tidligere Kejserslot.
Derefter fortsatte vi Rejsen til Berlin, hertil kom vi Kl. 11
om Aftenen. Næste Dag fik vi en Omgang Træning, det skal
jo til engang imellem, for at alt kan gaa, som det skal. I Ber
lin havde vi vor bedste Aften. Vi marcherede ind med Danne
brog i Spidsen. Alle Tilskuerne rejste sig og stod med Haan
den oprakt, medens vi sang: „Vi fik ej under Tidernes Tryk“
og hilste med Fanen. En Stilhed herskede over det hele, og nu
stemte Musikken i med „Kong Kristian“, og bagefter sang
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Tyskerne deres egen Nationalsang, saa det rungede i den store
Sal. Dannebrog var hængt op paa alle fire Vægge. Niels Bukh
har flere Gange været i Tyskland; men hver Gang har der
været Uro om Flagspørgsmaalet, idet Bukhs Ord jo altid har
været: Enten Dannebrog eller ingen Opvisning. Derfor blev
det jo en stor Oplevelse for os at blive modtaget paa denne
Maade.
Dagen efter rejste vi hjem, og det kan nok være, at Glæden
var stor over snart at være hjemme igen. Vi fik vor første
Opvisning i Vordingborg, hvor der var en meget festlig Mod
tagelse for os. Næste Dag havde vi Opvisning i Ringsted og
Slagelse, derefter i Kalundborg, og vi fortsætter nu vor Rejse
herhjemme indtil den i. November.
Saa drager vi hver til vort Arbejde igen, glade og veltil
fredse med den fornøjelige og interessante Rejse. Den 12. No
vember mødes vi saa igen i Ollerup og har vor Afskedsfest der.
Hilsen til alle Kammeraterne.
Signe Rasmussen.
Elev Sommeren 1929.

Opgaverne.
ngen Slægt er saa fattig, som den der mangler Opgaver, og

Tid saa mørk, som den der ej har en Lysning af Haab
Ioveringen
Fremtiden. Mangen een iblandt os lader sig let forlede
til i disse Aar at se mørkt paa Fremtiden, og den Flok af Ung
dom er ikke lille, der hver Dag sætter til af Energi og Vilje,
fordi det synes, som om der mangler Plads og Opgaver.
Dog, hverken Plads, Opgaver eller Fremtid behøver at mangle
for den, der for Alvor tror; Tro maa der til, ikke blot . saadan i al Skikkelighed, men saa dyb og stærk, saa al Tvivl og
Vankelmod bortvejres og giver Plads for Styrke og Mod til
at rydde Vej, fjerne Hindringer. Det er et Rydningsarbejde, vi
trænger til. Som en forsømt Mark ligger den danske Folkeager,
og ringe er Kaarene for en god og gylden Høst.
Ingen tør vist i disse Aar paastaa, at de materielt ringe og
fattige Kaar er gode Vækstkaar for aandeligt og personligt Liv.
Det er vel rigtigt, at:

Lykken er ikke Gods eller Guld,
Lykken er ikke Rigdom og Ære,-------

som det er rigtigt, at:
Lykken er Nøjsomheds rige Broder, —
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men om Nødvendigheden af en nogenlunde tryg, økonomisk Til
værelse som Grunden for det Bygningsværk af kulturel og aande
lig Art, der er vor Livsopgave, kan der dog vel næppe i vore
Dage være to Meninger. Mange bygger skævt og skrøbeligt
paa den sikre Grund, men ingen bygger solidt og sikkert paa
svindende Grund. En Dag synker Huset sammen ude af Stand
til at tjene som Bolig for Mennesker. Af Brokkerne kan der
maaske igen bygges Hus, men noget gaar altid til under Sam
menstyrtningen.
Det økonomiske Sammenbrud, som i disse Aar fuldbyrdes,
er saa pinagtig i sin Langsommelighed, saa mange Mennesker
sætter Livet til derved. Adskillige af os har gode Bekendte, ja,
maaske nære Slægtninge, der Resten af deres Liv maa stavre
sig frem ved Krykker.
Det er Tidens største og mest paatrængende Opgave at
fjerne Fattigdommens og Rigdommens Forbandelse, ja, saa stor
endog, saa det vist slet ingen Ting kan blive til med noget af
alt det andet, hvis denne stadig findes.
Den økonomiske Frigørelse er, som Grunden for Huset, en
nødvendig Betingelse for menneskelig Tilværelse. Men lad os
nu ikke misforstaa Tingene og gøre vore Kaar til en forskels
løs Tilstand, der bliver os alle tildelt, men det, vi maa til
stræbe, er en nøje Overensstemmelse imellem vore Kaar og
den Indsats, vi gør.
Skal de fattige Kaar igen blive gode Vækstkaar for Karak
ter og Vilje, maa deres Tilstedeværelse ene kunne føres til
bage til Brist i den personlige Indsats, manglende Virkelyst,
Driftighed, Dygtighed og Indsigt, og ikke som nu tilbage til
en økonomisk Ordning, der ikke blot gør det muligt for nogle
at udbytte andre, men hvis Forløb, med eller mod de Menne
skers Vilje, der administrerer Ordningen, fører til denne Ud
bytning.
Nogle kalder Ordningen for den kapitalistiske Samfunds
ordning; andre, der indser, at uden Kapital vil det nuværende
Samfund være utænkeligt, sætter som Fortegn Ordet ,privat“ ;
atter andre paastaar, at uden Privateje, Ejendomsret for den
enkelte, vil et Samfund ikke kunne bestaa; andre igen mener,
det er Fortolkningen af Begrebet .Ejendomsret“, der er ufuld
kommen, at det f. Eks. er Ejendomsretten til Jorden og dens
Rigdomskilder, der er Grunden til alle Krisens forskellige For
mer.
Jeg skal ikke sige noget til Bedømmelse af disse forskellige
Synspunkter, men blot føje til, at det, der skal søges i alt dette,
er Lovene for økonomisk og samfundsmæssig Udvikling, Love,
der er lige saa faste og sikre som dem, hvorefter Universets
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Solsystemer bevæger sig, og at disse maa findes og følges, hvis
vi ellers vil fare vel i vor økonomiske Tilværelse.
Dertil skal der Oplysning. Jeg tror ikke, det er forsvarligt
at overlade denne Oplysnings Udbredelse til de politiske Or
ganisationer og Ungdomsforeninger; de undersøger ikke uhil
det.
Det er en Opgave for Egaadrenge og -piger, i hvert Fald
for den Del af Jer, der er bleven for gamle til, at I kan nøjes
ej heller maa nøjes med at sætte nye Rekorder paa Boldbane
og i Antal ,Bagiændere“, eller med at lege Sanglege, danse
Folkedans, spille Komedie, arrangere Basar og Tombola til
Fordel for en af jeres Forenings ,Kulturopgaver“, ja for hvem
det maanedlige Foredrag end ikke er nok til Sjæleføde, enten
fordi det er fortygget og derfor uappetitligt, eller maaske helt
uden Tilknytning til de Spørgsmaal og Vanskeligheder, I gaar
og tumler med.
Jeg frygter — uden at det skal være en Anklage imod Jer
— at kun faa af Jer er naaet ret langt ud over det faglige og
det underholdende, at de fleste af Jer, hvis I blev spurgt, vilde
svare med den gamle The- og Porcelænshandler Mørk fra
Grenaa: „Hed Stræben! Jeg har s . . . ingen hed Stræben.“
Vi bør ikke bebrejde nogen. At vor Ungdom lider ilde, la’r
staa til, sætter Livet til i en Tid, da dens Fremtid ligger i
Mørke, maa vi ældre tage Skylden for. For Nutiden har vi An
svaret.
Vi er saa travlt beskæftiget med at stille Krav til Ungdom
men, folkelige og nationale Krav; baade i Tide og Utide for
maner vi den til Danskhed og Kristendom uden at forstaa, at
det mest elementære — Mulighed for en sund, menneskelig
Udvikling —, maa vi først sikre den; da først faar vore Krav
Vægt.
Det er desværre vel nok sandsynligt, at vi ældre er bleven
for „sikre i vor Sag“ til, at vi kommer i Lag med en Under
søgelse af de forrykte Tilstande, der nu raader paa vor Jord;
men saa staar det til Jer, I unge. Vinteren er lang, tag fat i
større eller mindre Kredse; vær med til at sprede Lys i Mør
ket, intet er herligere. Nutiden kan I ikke ændre, men Frem
tiden er Jeres, om I ellers selv vil.
Ethvert Krav om Ansvar for Nutiden kan I roligt skyde
fra Jer. Der skal grundig Viden, lang Overvejelse, skærpet
Sans for ægte og, uægte til, for at gaa ind under et Ansvar. Det
er alt dette, I skal tilegne Jer i Ungdomsaarene. Først i Manddomsaarene skal det gøres frugtbringende, gøres til Virkelighed
midt i det Samfund, I er Medlemmer af.
Lad det blive til Virkelighed, hvad vi saa ofte har sjunget:
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Ja, lidet vi frygter for Stormens Hvin,
ej ænser vi Vinterens Kulde;
vi ser gennem Sneens det tætte Lin,
at Vaaren er vaagnet i Mulde.
Vi ler af hele den „kloge“ Flok
og venter trøstigt, den kommer nok.

Og saa minder vi hinanden om, at den kommer ikke af sig
selv, den Vaar, vi her venter og ønsker, men kun ved Hjælp
af os, og kun naar vi gaar i Tjeneste hos Sandhedens og Ret
færdighedens Magter.
Venlig Hilsen
Ingeborg og Bernhardt Jensen.

Aaret, der svandt.
et Aar, der nu er gaaet, siden sidste Aarsskrift udsendtes,

adskiller sig ikke i det væsentligste fra tidligere Aar med
D
Hensyn til de Begivenheder, der er sket her paa Skolen.

Vi begyndte som sædvanligt Vinterskolen d. 3. November,
denne Gang med 53 Elever, og inden lang Tid gik Arbejdet sin
støtte Gang lige til Jul kun afbrudt af de snart traditionelle
Teaterture en Søndag i hver Maaned eller en eller anden lille
Udflugt for dem, der forblev her om Søndagen.
Ved Nytaarstid gennemførtes et Folkedansekursus under
Ledelse af d’Hrr. Hornbech, 0. Alling, og Chr. Carlsen, Langkastrup. Selv om Kursuset ikke var særlig godt besøgt, kan
der ikke siges andet, end at det gik med Liv og Lyst.
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Hellig tre Kongersdag begyndte Skolen igen, og Arbejdet
fortsattes som sædvanligt i Skolestue, Sløjdværksted og Gym
nastiksal, det sidste Sted under Bent Pedersens Ledelse, i de
øvrige Lokaler regerede de fra tidligere Aar kendte Lærere.
Lidt senere begyndte nogle af Eleverne at indøve „Intrigerne“,
til hvis Opførelse d. 18. Februar der trods Snesjap og Søle var
mødt en stor Forsamling af gamle Elever, Venner og Bekendte.
Kort i Forvejen havde vi for første Gang Besøg af vor nye
Konsulent, Hr. Kaalund Jørgensen, der overværede nogle Timer
og gennemsaa Elevarbejderne, saavel de skriftlige som dem fra
Sløjdværkstedet; Konsulenten gentog forøvrigt Besøget i Som
mer i August Maaned.
Faa Dage efter Vinterfesten fik vi en Omgang Influenza,
der dog ikke var særlig slem, men alligevel indbragte ikke saa
faa af Drengene et Par ekstra Hviledage i Sengen.
Ellers gik Arbejdet sin Gang igen, og Resultatet blev, naar
vi da selv skal sige det, rigtig godt. Lærer Jensen var fravæ
rende paa et Kursus i nogle Dage, og i den Tid overtog Sned
ker Julius Rasmussen, der i al Fald er godt kendt af de senere
Aars Elever, Kommandoen i Sløjdværkstedet, ligesom han ellers
ogsaa hjalp til en Del af Marts Maaned.
Den 26. Marts holdt vi vor sædvanlige Udstilling af Elev
arbejder, og samtidig tog Skolen officiel Afsked med Drengene.
Forinden havde vi haft et Besøg af Skolekonsulentens Med
hjælper i Sager vedrørende Sløjd, Hr. Inspektør Alkjær, der
besaa Sløjdsagerne.
Vi beholdt dog Drengene endnu et Par Dage, og den Tid
benyttede vi saa til Udflugter dels til Aarhus og dels til Mols.
Engang i Vinter fik vi Besøg af en Repræsentant for Fir
maet Kirkebye i København, der er Storforhandler af Frugt,
særlig Bananer. Han fremviste den saakaldte Bananfilm og gav
os samtidig Løfte paa, at vi maatte faa Lejlighed til at se Fir
maets Bananmodningsanstalt i Aarhus. Ved førnævnte Aarhusudflugt tog vi ham nu paa Ordet, og vi maa sige, at det var
et baade lærerigt og morsomt Besøg. Derfra gik Turen til „Den
gamle By“ og Domkirken og som en Kontrast til disse til „Jysk
Andel“s store og moderne Pakhuse i Sydhavnen.
Molsturen gjaldt som før Kalø, Ebeltoft, Knebeldyssen, Fem
møller og alle de gammelkendte Steder, og vi sluttede af med
en god og varm Kaffetaar hos Familien Thomsen i Vrinners,
hvis Søn var Elev her.
Nu var det April. Pedersen gjorde Alvor af sin paatænkte
Sverigestur op til Karen i Norrbotten, og Fru Pedersen rejste
til Tønder.
Vi kunde af de Indmeldelser til Sommerskolen, der var kom
men, før vi sluttede af med Vinterkursuset, se, at der var Ud
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sigter til et endog i Forhold til tidligere Aar meget stort Pige
hold, men at der skulde blive sat Rekord med Hensyn til Elev
antal, var der dog foreløbig ingen, der drømte om. Og saa skete
dette alligevel. Før Hr. og Fru Pedersen tog paa Rejse, var
det aftalt mellem os, hvornaar vi skulde sige Stop o. s. v., men
alle gode Forsætter —. Man kan undertiden komme slemt i
Knibe, det opdagede den, der i Foraaret havde den Fornøjelse
at modtage Indmeldelser, og Resultatet blev, at vi selvfølgelig
naaede op paa et Antal, der var højere end det fastsatte. Vi
kunde nemlig den 3. Maj begynde Sommerskolen med 67 Piger,
deraf en fra St. Thomas og en fra Sydslesvig.

Pastor Højmark, P. Lassen Strukstrup, Thomas Olesen, Løkken,
og Ejn. Pedersen.

Det store Antal Elever gjorde det nødvendig at antage endnu
en Lærerinde foruden dem fra tidligere Tid, det blev Frk. Nina
Thomsen fra Vendsyssel, der i det kommende Sommerkursus
havde Kjolesyning som Hovedfag. Desuden virkede Fru Jensen,
Frk. Bording, Frk. Ibsen og af mandlige Kræfter Pastor Høj
mark, Lærer Jensen og undertegnede som sædvanligt.
Det blev en paa mange Maader herlig Sommer, først og
fremmest var der jo i Aar et ideelt Sommervejr, og selvfølge
lig blev Kaløvigs salte Vand i rigt Maal benyttet, selv om
flere efterhaanden paa Grund af Travlhed med Stilskrivning,
Regneopgaver og Haandarbejder opgav at ofre deres Fritid paa
Badeture og i Stedet for slog sig ned i Skolestuerne eller paa
Græsplænerne.
Om Søndagen foretog de Elever, der blev paa Skolen, Smaaudflugter i Omegnen, til Skæring Strand, Vosnæs Pynt eller
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Aarhus, men mange af dem benyttede Lejligheden til gennem
Besøg i Kammeraters Hjem at se andre Egne.
Vor første egentlige Festdag blev Valdemarsdagen, d. v. s.
da vi er flittige unge Mennesker, der nok vil have noget ud af
Tiden, gik Timerne som almindeligt om Formiddagen — dog
maaske nok saa meget af den Grund, at vi lige havde overstaaet
Pinsen, men om Eftermiddagen toges der saa Oprejsning. Med
vor dejlige Silkefane i Spidsen spadserede hele Flokken til
Stranden og morede sig der med Badning, Læsning o. s. v. Af
tenen udfyldtes paa den Maade, at de fleste under Hr. og Fru
Jensens Ledelse overværede den store nationale Fest i Aarhus
Domkirke.
Saa kom Set. Hans. Selv om vi jo af velkendte Grunde har
henlagt vor Elevfest til en belejligere Tid, saa er Baalet paa
Sønderhøj med tilhørende andre Fornøjelser stadig i Stand til
at samle ikke alene tidligere Elever, men ogsaa mange Folk fra
den nærmeste Omegn. I Aar gæstedes vi af Fru Børup med sit
Elitehold fra A. G. F., Aarhus, og endelig dansede vore egne
Elever Folkedanse. Oprindelig var Meningen, at det hele skulde
foregaa udendørs, men daarligt Vejr drev os ind i Gymnastik
salen. Som sædvanlig viste Set. Hans sig nemlig fra sin daarligste Side, ja, den var endda saa slem, at vi næsten ingen For
nøjelse fik af Baalet; derimod viste de Aarhus Gymnaster nogle
smukke Øvelser og dansede til Slut Menuet for os, ligesom vore
egne Piger — trods Varme og daarlig Plads — dansede for
træffeligt.
Fra Set. Hans til Elevfesten er der som bekendt ikke længe,
og Forberedelserne til denne begyndte saa smaat; men herom
saavel som om selve Festen fortæller Esther Holst andet Steds.
Jeg skal blot bemærke, at det glædede os at se saa mange
komme langvejs fra, som de gjorde, særlig fra Fyn og Vend
syssel. Vel mødt næste Aar igen, alle I brave Cyklister!
Det kneb maaske lidt med at komme i den vante Gænge
igen, men det gik, og atter arbejdedes der for fuld Kraft, vi
blev kun afbrudt af faa Udflugter og et enkelt Besøg. Det var
Kaløvigegnens Landmænd, der i et Antal af ca. 250 — Mænd,
Kvinder og unge — afsluttede en Udflugt her.
Selvfølgelig var Eleverne ogsaa i Aar paa Mols, de gæstede
Vrinners Mejeri, Kongsgaard paa Helgenæs og endelig vor tid
ligere Kokkepige Kirstine Høgh, der nu er Gaardmandskone i
Dejret. At Sommeren paa denne Udflugtsdag tilfældigvis viste
sig lidt uberegnelig, idet det øsregnede næsten hele Dagen,
nævnes kun for en Fuldstændigheds Skyld, thi efter Sigende
indvirkede det ikke Spor paa Humøret, og Turen gennemførtes
programmæssigt.
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Saa havde vi en Cykletur til Gunnestrup, hvor vi gæstede en
af Eleverne og fra Jelshøj nød den storladne Udsigt over Aarhusegnens rige Landskab, og endelig sluttede vi af med en Aarhusudflugt til de sædvanlige Steder.
Den sidste Søndag i August sluttedes Sommerskolen med
Gymnastikopvisning og Fremlæggelse af Elevarbejder samt
Foredrag af Ejnar Pedersen og Lærer Korsbæk, Faarup, og
Dagen efter drog de sidste af Eleverne bort.
Ferien begyndte for nogle af os, og vi, der endnu ikke var
frie, trøstede os med en Lyngtur til Mols sammen med gode
Venner og Naboer.
Allerede første Søndag i September skete det næste, idet

I Haven.

ca. 200 Gymnaster fra Aarhus Amts Gymnastikforenings nordre
Kreds om Eftermiddagen samledes her til Opvisning, der af
sluttedes med Kaffebord og Filmsfremvisning. Vi er særlig glade
ved at se, at saa mange gamle Egaa Drenge og Piger synes at
føle sig hjemme ogsaa i dette Arbejde.
Sidste Aar besluttede Ejnar og Ingeborg Pedersen at gøre
et Forsøg paa at holde et to Dages Efteraarsmøde først i Sep
tember. Trods daarligt Vejr slog det godt an, og følgelig fort
sattes der i Aar. Mødedagene var den 10. og n. September, saa
man kan ikke sige andet, end at Forstanderen havde mange Fød
selsdagsgæster. Trods stor Konkurrence i Form af Mindefest
for Grundtvig i Aarhus Højskoleforening og Festlighederne i
Anledning af Universitetsindvielsen var det en anselig Skare,
ca. 400 Mennesker, der begge Dage samledes i Gymnastiksalen.
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Som Talere var mødt Højskolelærerne Morten Bredsdorff, Olle
rup og N. R. Nørgaard, Uldum, samt Pastor Moestrup, Bering.
Aftenunderholdningen besørgedes dels af aarhusianske Sang- og
Musikkræfter, dels af vor svenske Gæst Rektor Johannes Hallback, Forstander for Sunderbyen Højskole i Nordsverige. Vi
gengiver kort Mødets Forløb.
Forstander Pedersen bød fra Talerstolen Velkommen og
bragte en frisk Hilsen fra Udby og Grundtvig-Mindefesten,
hvor han havde været til Stede, nævnte derefter de Indtryk disse
Begivenheder havde gjort paa ham og sluttede med at citere
Grundtvigs kønne Digt til sin Moder: Moder i dit Enkesæde.
Derefter talte Valgmenighedspræst Moestrup om Grundtvig,
som han i sit Liv havde mødt ham baade paa Kirkens, Skolens
og Digtningens Omraade.
Taleren fremhævede Grundtvigs Indsats paa det kirkelige
Omraade ved at sætte Trosordene frem foran Bibelkristendom
men og hævdede, at denne Grundtvigs „mageløse“ Opdagelse
var en historisk Nødvendighed for at vække Folk af Dvale i den
golde rationalistiske Tid. Betegnede derefter Grundtvig som en
Kampens Mand, i hvis Sang og Tale der altid var Kamptoner,
saafremt disse Toner ikke nu findes i hans Menighed, bør denne
ikke kalde sig grundtvigsk. Efter at have mindet om Grundtvigs
Syn paa Skoleforholdene, et Syn, der fik Udtryk i Oprettelsen
af den danske Folkehøjskole, talte Hr. Moestrup til sidst om
Grundtvig som Salmedigter og sluttede med at slaa et Slag for
Indførelsen af nye Salmemelodier, fordi mange af de gamle ejer
en Stemning, der over denne faar os til at glemme Teksten.
Højskolelærer M. Bredsdorff var næste Taler. Han begyndte
med at minde om Briands sidste Tale i Folkeforbundet i 1931,
den Tale, der paa en Maade skulde blive hans Testamente til
dette, fordi det var sidste Gang, hans Røst lød der. Det var en
mørk og dyster Tale kendetegnet af én eneste stor Haabløshed og holdt af en Mand, der var klar over, at den nye Slægt
havde vendt Ryggen til ham og de Idealer, han kæmpede for.
Derefter gav Bredsdorff en Oversigt over Begivenhederne
efter Fredsslutningen, de Begivenheder, som havde ført til et
proletarisk Diktatur i Rusland og et fascistisk i Italien og andre
sydeuropæiske Lande. Der gik Ild i det forkrøblede og fortørrede
Europa, men vi i de vest- og nordeuropæiske Lande havde hid
til set ret ligegyldigt herpaa, fordi vi troede Demokratiet stærkt
nok til at standse den. Nu kom imidlertid den voldsomme Om
væltning i Tyskland, og i Dag naar den sorte Enevældes Flod fra
Vladivostock i Øst til Nordsøen i Vest, fra Leningrad til Rom.
Nu maa dansk Ungdom snart tage Stilling til de faktiske
Kendsgerninger; thi Ansvaret er deres, hvis vort demokratiske
Samfund bryder sammen. Vi har drømt om et Gyldenaar, men
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vi staar nu overfor den Opdagelse, at Virkeligheden er ander
ledes. For os herhjemme er den nationale Magelighed og Tran
gen til at slaa sig til Ro den største Fare, der truer den Ung
dom, hvis Pligt det er at forsvare det nedarvede Folkestyre,
og lader vi den faa Overhaand, kan vi ogsaa komme ud for ube
hagelige Overraskelser.
Erfaringerne har vist os, at Demokratiet slet ikke er det
ideale Samfund for at tækkes Menneskene, men Demokratiet er
et Ideal, for hvilket der maa kæmpes, en dyb og fast Overbe
visning om, at det tjener Menneskene bedst.
Det bliver da i Fremtiden de nordiske Folks Opgave at
oevrvintre de demokratiske Idealer og Ideer indtil bedre Tider,
til Foraaret igen bryder frem efter den nuværende Fimbulvin
ter, der raser over Europa. Vi maa ikke bygge vort Samfund
op paa fremmede Tænkeres Ideer om Ulighed mellem Menne
skene, men vi skal bygge det op i Samklang med Jesu Ord om
Næstekærlighed, og saa kan vi jo senere strække vore Hænder
ud mod dem i andre Lande, der sammen med os er enige om
at bevare Demokratiet og Folkestyret.
Om Aftenen var der Underholdning af Sangkoret „Brage“
og Domkoret fra Aarhus under Ledelse af Domorganist Jørgen
Nielsen samt Klaversoli ved Organist Skytte Birkefeldt. Sang
korene udførte Gades „Elverskud“ med Koncertsanger Thøger
Rasmussen, Frk. Karen Lund og Fru Gudrun Kessmodel som
Solister.
Det blev en fin og lødig Aften, og de optrædende lønnedes
da ogsaa med fortjent Bifald.
Om Mandagen talte først Morten Bredsdorff om den engel
ske Forfatter G. Bernard Shaw og tegnede i sin Tale et livfu/dt Billede af den unægtelig noget excentriske Aandens Stor
mand.
Derefter talte Højskolelærer N. R. Nørgaard, Uldum, om
Folkemaal, eller som han nærmere betegnede det: Om Folkemaal i Almindelighed og Jysk i Særdeleshed. Det var et ual
mindeligt interessant Foredrag, hvori Hr. Nørgaard gjorde
Rede for vore Dialekters Opstaaen og omtalte det store Ar
bejde, der i vore Dage gøres for at klarlægge Folkemaalets
Ejendommeligheder. Gennem Citater paaviste han derefter,
hvordan Dialekterne efterhaanden rykker ind i vor Litteratur,
først for at tjene som komisk Moment, men efter Blichers Tid
med samme Ret som Rigsmaalet. Taleren rettede en indtræn
gende Henstilling om ikke at svigte Dialekterne; thi de er i
Virkeligheden Hjertesproget. Til Slut reciterede han mester
ligt flere af Blichers Digte.
Aftenen viedes vort østlige Naboland. Vi havde Besøg af
en kær Gæst fra det „høga Nord“, Rektor Hallbäck fra Sunder-
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byn nær den svensk-finske Grænse. Hr. Hallbäck viste en Serie
meget smukke Lysbilleder fra sit Hjemland og fortalte paa et
letforstaaeligt Svensk om Forholdene i Nordsverige. Mange af
de, der var til Stede, fik sikkert deres Ideer om Nordsveriges
Naturforhold og Folkeliv ændret grundigt gennem Hr. Hall
bäcks hjertevarme Fortælling om sit Hjemlands Skønhed.

Endelig havde vi i Dagene fra 8.—10. Oktober et Kursus
for Venstres Ungdoms Ledere. Den store Sammenslutning af
liberal Ungdom, der tæller ca. 45000 Medlemmer, og som kal
des Venstres Ungdom, har i de sidste Par Aar søgt at samle
nogle af Medlemmerne til Lederkursus, første Gang paa Ant
vorskov Højskole, i Aar derforuden paa Try Højskole samt
Egaa og Haubro Efterskoler. Der var ikke mødt særlig mange
Deltagere, væsentlig paa Grund af, at Kursuset her blev plan
lagt meget sent, men det blev alligevel tre festlige Dage, hvor
der arbejdedes med stor Iver og Interesse.
Dagne udfyldtes dels ved Arbejde i Studiekredse under Le
delse af de herværende Lærere og dels med Foredrag og For
handlinger. Af Foredragsholderne nævner vi: Fru Malling Pe
dersen, Odder, Forstanderne Jørgensen, Malling, og Pedersen,
Egaa, samt Redaktørerne Martin, Aarhus, og Antonsen, Odder,
og af Indlederne ved Forhandlingerne de tre unge V. U. Le
dere : Niels Therkildsen, Romalt, cand, polit. Clausager, Kø
benhavn, og Højbjerg Petersen, Herning.
Kursuset afsluttedes med et Besøg paa Statsbiblioteket un
der Bibliotekar Haugsteds kyndige Vejledning.
Hermed har Aarets forskellige Begivenheder passeret Revy,
smaa og store mellem hverandre. Hvad den kommende Vinter
angaar, kan der meddeles, at Elevantallet synes at ville blive
det sædvanlige mellem 50 og 60,
)
*
og at de samme Lærerkræfter
som sidste Vinter medvirker.
Med venlig Hilsen til gamle Egaadrenge og -piger.
Laursen.

Fra Elev til Elev.
Kære Egaa Veninder fra 1923.
Ja, nu er der allerede gaaet 10 Aar, siden vi var sammen paa
Egaa Efterskole. Tiden gaar meget hurtig, saa vi kan døje med
at følge med, og mange af jer har vel prøvet lidt af alt siden
den Tid. Jeg har haft tre Pladser og har ellers været hjemme
og hjulpet til med alt Arbejde.
Saa kom jeg i Tanker om at komme paa Højskole. Jeg slog

*j Vinterskolen 1933—34 har 55 Elever.
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mig saa ned paa Vestbirk Højskole, som jeg ikke paa nogen
Maade har fortrudt. Som saa mange andre af mine Veninder,
der har faaet deres eget Hjem, har jeg nu ogsaa faaet mig et
nyt og dejligt Hjem, som jeg selvfølgelig paa alle Maader er
glad ved.
Jeg havde Bryllup den i. September med Holger Christen
sen, Løkken. Vi har købt en Gaard tre km. Vest for Hjørring.
Nu gaar det, som alle andre Steder, med Slid og Slæb. Tiderne
er ikke gode, som vi alle ved, men lad os haabe, det bliver
bedre inden alt for længe.
Hermed mine bedste Hilsener og glædelig Jul til alle EgaaPigerne 1923 og Familien Pedersen.
Herdis Christensen,
f. Petersen.
Elev 1923.
Kære Elever!
Jeg gaar ud fra, at det vil interessere Pigerne at høre, at
der nu er indrettet Vævestue i den store Hjørnestue over Gym
nastiksalen med fire Væve. Paa Sommerskolen vil Vævningen
rimeligvis blive fortsat i Lighed med tidligere Somre.
Senere haaber vi at kunne modtage unge Piger til speciel
Væveundervisning, særlig om Vinteren.
En god Hilsen til jer alle med Ønsket om en glædelig Jul.

Ingeborg Ibsen.
Aarhus, den rg. Oktober 1933.

Nu er det snart længe siden, jeg var paa Efterskole, men
det var til Gengæld ogsaa i min pureste Ungdom. Jeg var knap
15 Aar dengang og lige kommet ud fra den anden Skole. Det var
i Sommeren 1922, jeg var med paa det første Pigehold.
Siden er en stor Skare Ungdom gaaet igennem Skolen, og
selve Skolens Lokaler er blevet udvidet i en saadan Grad, at jeg
knap kan kende dem igen, naar jeg kommer der.
Skønt vi kun var 10 unge Piger paa det første Sommerhold,
havde vi mange gode Timer, og jeg husker den Sommer som en
Tid, hvor jeg var glad.
Senere har jeg jo nok opdaget, at der af og til maa tages en
Tørn. Men da er det, jeg tror, at de gode Sange, der ligesom er
blevet sunget ind i én, kan have sin store Betydning. Jeg har i
alt Fald flere Gang oplevet, at naar jeg stod stillet over for
Vanskeligheder og somme Tider var lige ved at tabe Modet, saa
kunde pludselig en eller anden Strofe klinge igennem mit Sind
paa en saadan Maade, at jeg ikke alene med nyt Mod kastede
mig ind i Kampen, men ligefrem følte Glæde derved. Jeg skal
blot nævne et enkelt Vers:
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„Stort skal du kende, hvor Evnerne gro,
og Livsmodet jublende fødes,
den ranker din Vilje, den styrker din Tro,
den Modgang, hvoraf du maa mødes.“
De næste Par Aar var jeg hjemme hos min Far og Mor, som
har en Gaard, men saa kom jeg paa Aarhus Seminarium for at
læse til Lærerinde, og der traf jeg efter kort Tids Forløb sam
men med en gammel Efterskolekammerat, Syrene Mortensen fra
Skæring.
Nu er det saadan, at Lærerindeeksamen falder i 2 Dele, og
da jeg var ved at tage sidste Del og sad hjemme og repeterede
paa Kraft, fik jeg en Dag et Kort fra Seminarieforstander, Lek
tor Høyer, hvorpaa der stod, om jeg vilde komme ind og tale
med ham; han havde noget glædeligt, som han gerne vilde for
tælle mig. Selvfølgelig tog jeg med Toget til Aarhus samme
Dag og fik saa ogsaa Nyheden: Skoledirektør Buur, som jeg
havde haft til Censor et Par Gange under Eksamen, havde til
budt mig at komme ind ved Aarhus Skolevæsen. Det var paa en
Tid, hvor der gik flere Hundrede arbejdsløse Lærere, og hvor
mange af mine Kammerater havde skrevet Snesevis af Ansøg
ninger uden Resultat, saa det siger sig selv, at jeg med Glæde
tog mod Tilbudet, som Lektor Høyer ogsaa lykønskede mig til.
Derefter kan jeg huske, at han førte mig ind i Seminariets Dag
ligstue, hvor jeg drak Kaffe sammen med ham og en af Byens
Præster. — Det var en ganske hyggelig Kop Kaffe!
Efter en Sommerferie, som det Aar var kortere end ellers,
begyndte jeg saa min Virksomhed som fast Vikar ved Aarhus
kommunale Skolevæsen, og det var i Begyndelsen en meget om
flakkende Tilværelse. Der er her i Byen 10—11 store Kom
muneskoler, og hver Gang en Lærer eller Lærerinde bliver syg,
bliver det meldt til Skolevæsenets Kontor, hvorfra der saa bli
ver sendt Bud til en af de ledige Vikarer om at møde ved den
paagældende Skole. Efterhaanden blev Vikariaterne længere og
længere, og da jeg blev Timelærerinde, fik jeg mit eget Arbejde.
Jeg har altid ønsket at blive knyttet til en ny Skole, og det
Ønske fik jeg opfyldt. Jeg blev ansat ved Finsensgade Skole, en
mægtig Kolos, som ligger i den nordlige Del af Byen, lige i
Nærheden af Johanneskirken og Kommunehospitalet. Til Skolen
er knyttet ca. 36 Lærere og Lærerinder, og der gaar for Tiden
omtrent 1200 Børn. Det er en ordentlig Flok, naar de om Mor
genen staar stillet op klassevis i Skolegaarden, inden de faar Lov
at gaa op og synge Morgensang paa en lang Gang, der strækker
sig igennem hele Skolebygningen. Derefter fordeler de sig i de
forskellige Klasseværelser, og Undervisningen begynder. For
uden i de almindelige Skolefag undervises der i en Del Fag, som
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man ikke kender fra Landsbyskolen. Om Sommeren faar Bør
nene saaledes Undervisning i Svømning, en Idræt, der i Aar er
blevet dyrket med særlig Iver, fordi Sommeren har været saa
dejlig. Jeg har selv været ude ved den store Badeanstalt mellem
Riis Skov og Aarhus med 2 Sjetteklasser, og mange af Børnene
driver det vidt. De lærer Brystsvømning, Rygsvømning med og
uden Overtag, Undervandssvømning, Dykning, Bjergning, for
skellige Slags Udspring m. m. I det store Skolekøkken lærer Pi
gerne Rengøring, Vask, Madlavning og Bagning, og Drengene
faar Undervisning i Sløjd i dertil indrettede Lokaler.
Ved Siden af Undervisningen er meget andet lagt over paa
Skolen. Om Vinteren, naar Børnene ikke kan bade i Havet, faar
de varme Brusebade, og de fattigste Børn faar Mad. Endvidere
har alle Børnene Adgang til hele deres Skoletid igennem at faa
deres Tænder holdt i Stand paa Skoletandkliniken for 1 Kr. om
Aaret, og de fattigste kan endda faa det gjort helt gratis. Noget
af det sidste ny er, at Børnene i Spisefrikvartererne kan købe
Mælk nede i selve Skolegaarden, og til Slut maa nævnes, at de
forskellige Skoler i Forening har en Svagbørnskoloni ovre paa
Mols, hvor de svageligste Børn bliver sendt over en Del af Som
meren. Den er dog af forholdsvis ny Dato.
Ved Skoleaarets Slutning bliver der afholdt en Eksamen, som
strækker sig over flere Dage, og da gaar det betydelig mere
højtideligt til end her ude paa Landet. Børnene maa aflægge
skriftlige Prøver i Dansk og Regning, og i de mundtlige Fag
bliver de eksamineret en for en af deres Lærer og bedømt af en
fremmed Censor, i Almindelighed en Lærer fra en anden Skole.
Det var nu lidt om, hvad jeg har været optaget af siden. Jeg
haaber ikke, jeg har trættet nogen, og det skulde glæde mig, om
en eller anden har haft lidt Interesse af at høre om et stort og
moderne Skolevæsen. Men jeg sidder egentlig hele Tiden og
tænker paa Egaa Efterskole, og det ene Minde efter det andet
dukker frem. Jeg husker mange gode Ord af Forstander Ejnar
Pedersen, og det morsomme er, at skønt det er saa længe siden,
mindes jeg ikke alene, hvad der er blevet sagt, men ogsaa hvor
dan det er blevet sagt, baade Udtryk og Betoning.
Vi fik Kundskaber dernede paa Efterskolen, det gjorde vi,
men jeg regner det for endnu mere værdifuldt, at vi fik Øjnene
aabnede for rige aandelige Værdier baade i Naturen og Menne
skelivet. Jeg skal kun nævne nogle ganske enkelte Ting, som
har haft Betydning for mig. Naar jeg den Dag i Dag elsker vore
gamle Landsbykirker og glæder mig over den ganske bestemte
Stemning, som hviler over dem, eller naar jeg Gang paa Gang
fuld af Andagt har lyttet til Kirkeklokkerne, som ringede Solen
ned, og syntes, at det dog var det bedste af det hele, det var
dog det, som gav Højdepunktet af Sommeraftenens Skønhed, saa
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ved jeg, at her er noget, som skyldes Efterskolen. Og naar jeg
f. Eks. i dette pragtfulde Efteraar Gang paa Gang har maattet
standse og udbryde: Hvor er her dog smukt! — eller naar jeg i
Sommer har siddet ved Havet og glædet mig over Bølge efter
Bølge, som slog mod Kyst, mens Tankerne drog paa Langfart,
saa tror jeg ogsaa, at jeg her har noget at sige de Folk dernede
i Egaa Tak for, og derfor sender jeg de venligste Hilsener og
Tanker til Egaa Efterskole og alle, som jeg der er kommet i
Berøring med.
Frida Sørensen,
Elev fra Sommeren 1922.

Generalforsamlingen 1933.
ed Elevforeningens Generalforsamling Søndag d. 9.
Juli aflagde Formanden, Maltha Jensen, Beretning, og
Kassereren, Laurids Andersen, oplæste det reviderede
Regnskab. Begge Dele godkendtes uden Forhandling.
Af Bestyrelsen afgik efter Tur Karen Pedersen, Ragn
hild Farstrup og Svend Nielsen. Nyvalgte blev Grethe
Rasmussen, Karlby, Anna Busk, Egaa, og Asger Peder
sen, Rodskov. Som Suppleant valgtes Grethe Skovgaard,
Testrup, og som ny Revisor Viggo Bomholt, Skæring.
Et af Bestyrelsen stillet Forslag om at gaa tilbage til
Udsendelse af Elevskriftet paa Opkrævning vedtoges.
Ved et Bestyrelsesmøde samme Dag nægtede forrige
Aars Formand og Kasserer begge at modtage Genvalg.
Til Formand valgtes Harald Hjortshøj, Lystrup, og til
Næstformand Laurids Andersen, Lystrup. Da det efterhaanden er blevet et stort Arbejde at være Kasserer, og
ingen af de valgte syntes at kunne afse Tid hertil, ved
toges det at antage Lærer Laursen som lønnet Kasserer
og Sekretær.
Bestyrelsen.

V
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Forskelligt.
N'ye Egaanaale kan faas hos Foreningens Kasserer mod
Indsendelse af 1,40 Kr. til Betaling og Porto.
Vi minder atter i Aar om Bidrag til Egaabogen. Skriv og
send dem til Efterskolen helst inden 1. September.

Vi bringer andet Steds en Fortegnelse over Elevforenin
gens Medlemmer. Skulde tidligere Elever, som mener at være
Medlemmer af Foreningen, være gledet ud, beder vi dem ven
ligst meddele os dette, og Fejlen vil da blive rettet i vor For
tegnelse. Ligeledes bedes nye Adresser (varige) os meddelt.
Elevmødet holdes Lørdag den 7. og Søndag den 8. Juli 1934.
Skolens to Dages Efteraarsmøde holdes Søndag den 9. og
Mandag den 10. September 1934.

Skolens Tillidsmænd.
Sogneraadsformand A. Bomholt, Egaa, Formand.
Gaardejer Chr. Johnsen, Egaa.
Gaardejer Villads J. Villadsen, Egaa.
Gaardejer Niels Nielsen, Lisbjerg Terp.
Mølleejer P. Blaabjerg, Mygind Mølle, Randers.
Gaardejer Ejnar Nielsen, Andigaarden, Mørke.

Elevforeningens Bestyrelse.
Harald Hjortshøj, Lystrup, Formand.
Maren Elisabeth Thomsen, »Bynksminde«, Skæring.
Grethe Rasmussen, Karlby, Hornslet.
Anna Busk, »Sølyst«, Egaa.
Maltha Jensen, Andi, Mørke.
Asger Pedersen, Rodskov, Hornslet.
Laurids Andersen, Lystrup.
Elevforeningens Kasserer og Sekretær:
Lærer P. Laursen, Egaa Efterskole, Hjortshøj.

Elevforeningens Postgirokonto har Nr. 35 297.

79

Elevforeningens Regnskab
for Aaret 1932—1933.

Indtægt.
Kassebeholdning 1932 .................................... 100,08 Kr.
493 Medlemsbidrag å 2,15 Kr....................... 1059,95 88
—
å 2,50 - ...................... 220,00 19
—
å 2,00 - ......................
38,00 Andre Medlemsbidrag ....................................
27,15 30 Egaabøger å 1,00 .......................................
30,00 Hævet i Sparekassen ....................................
40,00 Renter ..................................................................
8,00 Renter (Giro) ....................................................
0,73 1523,91 Kr.
Udgift.
800 Indbetalingskort .......................................
16,00 Kr.
Fragt af Egaabogen ........................................
1,20 Frimærker og Konvolutter ............................ 125,38 Gebyrer m. m......................................................
1,27 Opkrævninger, Brevkort og Porto ............
64,50 Aarhus Stiftsbogtrykkeri ............................... 550,00 A/S Hammerschmidt ....................................... 158,00 Ejnar Pedersen (til uformuende Elever) . . 300,00 Egaafonden ........................................................
50,00 Telefon (Formand og Kasserer) ...............
10,00 Betalt Laursen...................................................
31,00 Musik til Elevmødet .......................................
80,00 1388,35 Kr.
Kassebeholdning pr. °/7 .............................
135,56 1523,91 Kr.
Egaa, 8/7 1933.
Laurids Andersen.
Regnskabet revideret og befundet rigtigt. Kassebeholdnin
gen er stemmende med Bøger og Bilag.
p. T. Egaa, s/7 1933.
Jes Thomsen.
Henry Andersen.

„Egaafonden“s Regnskab
1932—33.
Kassebeholdning
1932 ................................ 480,26 Kr.
Renter ..................................................................
21,29 Indsat af Elevforeningen ..................................
50,00 Ved Salg af Egaanaale.......................................
15,45 Kassebeholdning 20/e 1933 .....................
567,00 Kr.
Egaa,
1933.
Laurids Andersen.
Regnskabet gennemset og befundet rigtigt. Beløbet stem
mer overens med Bankkontoen + kontant Beløb.
p. T. Grøttrup, d. 20/« 1933.
Jes Thomsen.
Ejn. Pedersen.
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Fortegnelse
over

Elevforeningens Medlemmer.
Vinteren 1921—22.
Ernst Ibsen, Arnfreds Gaard, Vejen.
Jacob Jørgensen, Rosenholm, Hornslet.
Niels P. Sommer, Lisbjerg, Aarhus.
Jørgen Frandsen, Onsild pr. Onsild.
Jens Øster, Sandby St., Sjælland.
Svend Andersen, Kradbjerg, Løgten.
Svend Svendsen, Purhus Kro, Faarup.
Jens Christiansen, Kirkholt, Brønderslev.
Jes Thomsen, »Bynksminde«, Skæring, Hjortshøj.
Søren Nielsen, Egaa Mark pr. Hjortshøj.
Harald Hjortshøj, Lystrup pr. Lystrup.
Hans Henriksen, Skæring, Hjortshøj.
Viggo Bornholt, Skæring, Hjortshøj.
Magda Hansen, Elsted, Lystrup.
Fru Asta Elkjær, Liltved Vestergaard, Auning.

Sommeren 1922.
Karen Jensen, Teglværket, Vraa.
Ingeborg Jacobsen, Sindssygehospitalet, Middelfart.
Syrene Mortensen, Skæring, Hjortshøj.
Fru Helga Andersen, Haurum Skovgaard, Hammel.
Petra Hansen, Grøttrup, Hjortshøj.
Sigrun Rasmussen, »Aabrogaard«, Spørring, Aarhus.
Frida Sørensen, Lystrup, Lystrup.

Vinteren 1922—23.
Ejnar Aaes, Thorsager pr. Thorsager.
Rasmus P. R. Helbo, Egaa, Hjortshøj.
Arne Pedersen, Jægerspris, Draaby.
Niels Sølvsten, Sall pr. Sall.
Maltha Jensen, Andi pr. Mørke.
Helge Jensen, Teglværket, Vraa.
Søren Nielsen, Englyst pr. Hinnerup.
Karl Nielsen, Ørbæk, Fyen.
Tage Bornholt, Egaa, Hjortshøj.
Niels Glargaard, Brovst pr. Brovst.
Karl Johnsen, Egaa, Hjortshøj.
Sommeren 1923.
Dagmar Pedersen, Udby, Ørsted.
Olivia Holm, Sdr. Harridslev, Hjørring.
Fru Andrea Tilma, Norring, Hinnerup.
Kristine Lund Christiansen, Mjesing, Skanderborg.
Herdis Christensen, Harridslev, Hjørring.

Vinteren 1923—24.
Hakon E. Kristensen, Hammel pr. Hammel.
Laurids Andersen, Afholdshotellet, Lystrup.
Kristian Hansen, Elsted, Lystrup.
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Svend Fredslund Andersen, Hinnerup.
Aage Hjortshøj, Lystrup.
Svend Aa. Jensen, Andi, Mørke.
Johs. Brandstrup, Terp, Lystrup.
Chauffør Frits Pedersen, Laasby.
Peder Storm, Skørring, Mørke.
Frithiof Sølvsten, Sall pr. Sall.
Henry Andersen, Haurum Skovgaard, Hammel.
Gunnar Pedersen, Præstegaarden, Kølstrup.
Sommeren 1924.
Magnhild Lassen, Tendrup, Hornslet.
Ingeborg Ovesen, Bøvling, Bøvlingbjerg.
Gerda Snog, Todbjerg, Hjortshøj.
Gudrun Jørgensen, Klejtrup, Hobro.
Ellen Helene Thomsen, Aarhus Kommunehospital, Aarhus.
Johanne Skovgaard, Gunnestrup, Tranbjerg.
Fru Kathrine Kofoed, Jernbanegade, Esbjerg.
Agnes Gall, Fruering, Skanderborg.
Ragnhild Nielsen, Vitvedgaard, Stilling.
Fru Maren E. Thomsen, »Bynksminde«, Skæring, Hjortshøj.
Kristine Vegger, Bjergby, Spentrup.
Rigmor Kjeldsen, Tirstrup, Trustrup.
Metha Melby Nielsen, Farre Hedeskole, Sporup.
Anna Sommer, Hesselballe pr. Hjortshøj.
Alma Jensen, Foldby, Hinnerup.
Agna Udsen, Lyngaa, Hadsten.
Birgitte Andersen, Mjesing, Skanderborg.

Vinteren 1924—25.
Richard Rasmussen, Brundby, Samsø.
Hans P. Sørensen, Højdalsgaard, Volk Mølle.
Gunnar Hansen, c/o Maler Hansen, Hinnerup.
Aage Simonsen, Strandhøj, Løgten.
Gudmund Kobberø, Sinding, Herning.
Hans Winther, Hald Højby, Gerlev.
Niels Jensen, Gdr. Møller Jensen, Vistoft, Femmøller.
Bager Sigurd Gram, »Voldbrohus«, Randers.
Asger Søby, Borup, Spentrup.
Laurids Hougaard, Lindum, Onsild.
Søren Brendstrup, Haar, Hinnerup.
N. P. Pedersen, c/o Gdr. L. Pedersen, Lisbjerg, Aarhus.
N. K. Wegger, Bjergbygaard, Spentrup.
Henry 0. Møller, Lindum, Onsild.
Harald Brøndum Pedersen, Bjerregrav.
Rasmus H. Villadsen, Egaa, Hjortshøj.
Alfred Nielsen, Terp, Lystrup.
Kristen J. Thomsen, c/o Gdr. E. Thomsen, Hørning, Uggelhuse.
Peder J. Lerche, Gerlev.
Sommeren 1925.
Kathrine Hansen, Kragelund, Ørbæk.
Karen U. Hansen, »Lille Veum«, Brørup.
Herdis Holm, Mejeriet Klejtrup, Hobro.
Dagny Nielsen, Kankbølle, Hjortshøj.
Anna Nielsen, c/o J. P. Nielsen, Elsted, Lystrup.
Fru Ingeborg Jensen, Sabro, Mundelstrup.
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Signe Helge Nielsen, Egaa, Riis Skov.
Dagny Vase, Asdal, Hjørring.
Gudrun Nielsen, Grundfør, Hinnerup.
Fru Else Smedegaard, »Ovesminde«, Tranbjerg.
Johanne Rasmussen, Hvolbæk, Skanderborg.
Ragna Rasmussen, 0. Alling, Auning.
Agnete Jensen, Ole P. Jensen, Holmstrup Mark, Brabrand.
Anna Sørensen, Voldby, Hammel.
Anna Leth, Mjesing, Skanderborg.
Gudrun Jensen, Teglværket, Vraa.
Astrid Nielsen, Fruering, Skanderborg.
Fru Ragnhild Farstrup, Mariette, Wisconsin, U. S. A.
Anna Lerche, Gerlev pr. Gerlev.

Vinteren 1925—26.
Arne Jensen, Andi, Mørke.
Tage Thomsen, Bakgaarden, Hinnerup.
Ejnar Jensen, Andi, Mørke.
Agner Nørgaard, Skellerup, Resenbro.
Knud Andersen, Kradbjerg, Løgten.
Niels Kjeldsen, Tirstrup, Trustrup.
Jens Rasmussen, Hvolbæk, Skanderborg.
Harald Hollesen, »Højstrup«, Hornum.
Henry Schiby, Tiist, Mundelstrup.
Johs. Matthiassen, Thunøgade 37 \ Aarhus.
Søren Mortensen, Skæring, Hjortshøj.
Peter N. Skou, Trige, Aarhus.
Børge V. Jensen, Trige, Aarhus.
Tage Nielsen, Vithen, Hinnerup.
Svend Jørgensen, Ørre, Herning.
Svend Mogensen, Højskolehotellet, Aarhus.
Arne Bak, Aresdal, Hadsten.
Henry Bruun, Kankbølle, Hjortshøj.
Karl Hjorth, Bestyrer Hjorth, Vejlby Fed, Riis Skov.
Richard Sørensen, Trondhjemgaarden, Trustrup.
Richard Friis, Sønderbæk, Faarup.
Bent Pedersen, Egaa Efterskole, Hjortshøj.

Sommeren 1926.
Gudrun Thomsen, Vithen, Hinnerup.
Johanne Jacobsen, »Aldersro«, Stouby, Gjerlev.
Elisabeth Nielsen, »Pederslyst«, Hinnerup.
Else Pedersen, »Bondesholm«, Hadsten.
Inge Nielsen, Elsted, Lystrup.
Rigmor Rasmussen, Mølballe, Hinnerup.
Martha Nielsen, Englyst, Hinnerup.
Karen Pedersen, Egaa Efterskole, Hjortshøj.
Elna Nielsen, Fuglslev, Hyllested.
Esther Poulsen, Haarup, Hjortshøj.
Thora Thøgersen, Koed, Kolind.
Karen Høeg, Nørskovgaard, Laurbjerg.
Karen Kølby, Skæring, Hjortshøj.
Vinteren 1926—27.
Frode Johnsen, Halling.
Kristian Flarup, Lindum, Onsild.
Holger Mortensen, »Fiskergaard«, Onsild.
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Frits Andersen, Mejeriet, Vrinners.
Thorvald Hansen, Kragelund, Ørbæk.
Johs. Nielsen, c/o Sekretær Nielsen, »Frihed«, Aabyhøj.
Gunnar Pedersen, c/o Gdr. J. Pedersen, Knebel.
Jens Jørgensen, Gjellerup pr. Brabrand.
Anker Skou, Trige, Aarhus.
Aage Jensen, Vejgaard, Hæstrup.
Folmer Baggesen, Rakkeby, Hæstrup.
Peter Møller, Lindaa, Hjortshøj.
Svend S. Thyrre, Ballegaard, Løgten.
Svend Rasmussen, Himmerigsgaarden pr. Hinnerup.
Kristian Rasmussen, Søby, Hornslet.
Jens Jensen, »Amager«, Mejlby, Hjortshøj.
Svend B. Pedersen, Arbejdsmand Pedersen, Tiist, Mundelstrup.
Sigurd Sørensen, Tømrer Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Hagbart Nielsen, Strands, Knebel.
Kaj Andersen, Dræningsgraver Andersen, Hesselballe, Hjortshøj.
Anders Frandsen, Bendstrup, Hjortshøj.
Frede Madsen, Ørre, Herning.

Sommeren 1927.
Fru Martha Jensen, Stationsvej, Nimtofte.
Anna Jacobsen, Søholt, Vitved, Stilling.
Fru Margit Johansen, Brugsforeningen, Thunø.
Poula Helbo, Hesselballe, Hjortshøj.
Julie Mortensen, Brandstrup, Løgten.
Margrethe Nielsen, Jexen Nedergaard, Stilling.
Kirstine Pedersen, Esbenhus, Hjortshøj.
Ellen Tholstrup, Kankbølle, Hjortshøj.
Sigrid Snog, Todbjerg, Hjortshøj.
Anna Horup, Kankbølle, Hjortshøj.
Agnes Olsen, Skæring, Hjortshøj.
Ellen Hald, Brugsforeningen, V. Alling, Auning.
Metha Pedersen, Gjeding, Mundelstrup.
Gudrun Kristiansen, Gjeding Mundelstrup.
Clara Zachariassen, Pontoppidansgade 22 \ Aarhus.

Vinteren 1927—28.
Hans Hansen, »Pollux«, Veggerslev, Voldby.
Kr. Nielsen, »Pederslyst«, Hinnerup.
Rasmus Jensen, c/o Gdr. K. Jensen, Kolind.
Sv. A. Ballegaard, Virring, Skanderborg.
Knud Rønde, Følle, Rønde.
Jens K. Sørensen, c/o S. Hansen, Thorup, Knebel.
Vagn Nielsen, Terp, Lystrup.
Niels Madsen, Brugsforeningen, Vitved, Stilling.
Gunnar Jensen, Vitved, Stilling.
Karl Olesen, Vitved, Stilling.
Hans Nielsen, c/o Gdr. A. Nielsen, Lisbjerg, Aarhus.
Johannes Sørensen, Tved, Knebel.
Anders Andersen, Læsten, Sønderbæk.
Tage Sølvsten, Gimming, Randers.
Mads M. Christensen, Ustrup, Hylke.
Peter Nielsen, Vithen, Hinnerup.
Svend Møller, Lindaa, Løgten.
Vagn Nielsen, Tandergaard, Maarslet.
Peter Andersen, Pontoppidansgade 41, Randers.
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Frede Sørensen, Karlby, Hornslet.
Elvin Rasmussen, Hjortshøj.
Stougaard Bach, Bigum, Onsild.
Anton Rasmussen, Egaa, Hjortshøj.
Søren Frislev, Vejlby Fed, Riis Skov.
Alfred I. Sørensen, Rakkeby, Hæstrup.
Asger Baggesen, Rakkeby, Hæstrup.
Laurids Isaksen, Stubdrup, Brønderslev.
Kaj Løvschall, Marienlund, Aarhus.
Lauge Andersen, c/o Ølhandler Andersen, Løgten.

Sommeren 1928.
Else Thrane, Theklaborg, Sindal.
Anna Madsen, Kvolbæk, Hammel.
Esther Fredslund Andersen, Hinnerup.
Esther Høeg, Nørskovgaard, Laurbjerg.
Karen M. Jensen, Torstrup, Sig.
Esther Kanne, Rodegaard, Galten.
Anna Pihlkjær, Hasle, Aarhus.
.
Signe Pedersen, Esbenhus, Hjortshøj.
Elisabeth Jensen, Forsøgsstationen, Studsgaard.
Valborg Kjeldsen, Tirstrup, Trustrup.
Dagny Johnsen, Egaa, Hjortshøj.
Anna Nielsen, c/o Snedker Nielsen, Skjødstrup.
Anna Stephensen, Langelandsgade 31, Aarhus.
Mary Winther, Borum, Mundelstrup.
Gerda Kolind, Taarup, Auning.
Karen M. Jensen, Andi, Mørke.
Mariane Gert Nielsen, Bjerregrav.
Anna Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Margrethe Andersen, Rind, Studsgaard.
Dagny Mortensen, Todbjerg, Hjortshøj.
Bertha Rasmussen, Todbjerg, Hjortshøj.
Anna Busk, Egaa, Hjortshøj.
Laura Baatrup, Trige, Aarhus.
Lilly Andersen, Lundingsgade 15, Aarhus.
Nelly Jørgensen, Enghavegaard, Lystrup.
Kirsten Nielsen, Centralen, Hylke.
Dagmar Moesgaard, de Mezasvej 26 t. v., Aarhus.
Bodil Hansen, Sønderup, Slagelse.
Signe Pedersen, Fausing, Allingaabro.

Vinteren 1928—29.
Erling Christensen, Ødum, Hadsten.
Otto Sørensen, Lisbjerg, Aarhus.
Vilhelm Hansen, Nørregade 27, Skanderborg.
Ejvind Fjeldsøe, Onsild.
Jens Duvald, Auning.
Poul Kvistgaard, Trige, Aarhus.
Kresten Rasmussen, Hvolbæk, Skanderborg.
Kjeld Laursen, Skarresø, Ryomgaard.
Carl Jensen, Vejgaard, Hæstrup.
Frede Sørensen, c/o Tømrer Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Arne Brandstrup, Haar, Hinnerup.
Holger Rasmussen, Thyrislund, Rønde.
Anders B. Jensen, Højvang, Nimtofte.
Jens A. Jensen, c/o Gdr. K. Jensen, Kolind.
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Viggo Andersen, Vejlby, Riis Skov.
Lars B. Hansen, Kragelund, Ørbæk.
Johannes Pedersen, Eskemosegaard, Slude.
Peter Petersen, Eskemosegaard, Slude.
Aage Ovesen, Haundrup, Pederstrup.
Reinholdt Pagter, Assentoft, Volk Mølle.
Asger Neergaard, Marie Magdalene, Ryomgaard.
Arne G. Nielsen, Mygind, Randers.
Villy Revsbech, Ørsted, Jyll.
Chr. Brix Laursen, Skæring, Hjortshøj.
Peter Jensen, »Sølyst«, Hjortshøj.
Ejnar Nielsen, Skæring, Hjortshøj.
Niels Hjort Pedersen, Virring, Skanderborg.
Niels Bak, Dalby, Gern.
Tage Rasmussen, 0. Alling, Auning.
Hans Skovgaard, Testrup, Maarslet.
Sv. A. B. Pedersen, Skibby, Ormslev.
Knud Skovfoged, Hornslet.
Evald Jensen, Teglværket, Vraa.
Svend A. Pedersen, Farre, Sporup.
Arne M. Mortensen, Thorsager.

Sommeren 1929.
Lilly Nielsen, Halling, Voldum.
Ingeborg Pedersen, c/o Gdr. Johs. Pedersen, Klakring.
Barbara Hougaard, Hald.
Solveig Nygaard, Riis, Faarevejle.
Ebba Høeg, Nørskovgaard, Laurbjerg.
Kirsten V. Sørensen, Gjesing, Skanderborg.
Mette M. Jensen, Haarup, Hjortshøj.
Gudrun Jacobsen, Søholt, Vitved, Stilling.
Karen Pedersen, Esbenhus, Hjortshøj.
Rigmor Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Agnethe Jensen, Skæring, Hjortshøj.
Elisabeth Andersen, Skæring, Hjortshøj.
Ellen Pedersen, Brugsforeningen, Rodskov, Løgten.
Elly Mikkelsen, Ledvogterhuset, Elev, Lystrup.
Ingeborg Sørensen, Borup, Randers.
Clara Vegger, Bjergby, Spentrup.
Astrid Dørup, Taars, Vendsyssel.
Esther Dørup, Taars, Vendsyssel.
Anna Holm, Sølvstengaard, Hammel.
Anna Jacobsen, Følle, Rønde.
Lilly Andersen, Egaa, Hjortshøj.
Agnes Jensen, Lyngaa, Hadsten.
Agnete Vestergaard, Dagstrup, Mørke.
Anna Laursen, Søften, Hinnerup.
Grethe Rasmussen, Karlby, Hornslet.
Signe Rasmussen, Karlby, Hornslet.
Kirstine Møller, Balle, Løgten.
Sofie Poulsen, Dagstrup, Mørke.
Edith Juul, Favrholt, Stilling.
Anna Marie Høgh, Karlby, Hornslet.
Meta Helbo, Hesselballe, Hjortshøj.
Maren Nygaard Riis, Tiist, Mundelstrup.
Olga Christensen, Hvorslev, Ulstrup.
Marie Busk, Sølyst, Hjortshøj.
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Grethe Emanuel, Faistrup, Mundelstrup.
Sigrid Bak, Dalby, Gjern.
Agnes Thomsen, Borum, Mundelstrup.
Kathrine Nielsen, Friskolen, Sønderup, Støvring.
Vinteren 1929—3O.
Peter Nielsen, Friskolen, Sønderup, Støvring.
Jens Nielsen, Friskolen, Sønderup, Støvring.
Rasmus K. Andersen, Fausing, Allingaabro.
Frode Andersen, Fausing, Allingaabro.
Kresten Nygaard, Hevring, Allingaabro.
Maltha Jensen, Virring Mark, Uggelhuse.
Tage Jensen, Vorre Mejeri, Løgten.
Thomas Mohr, Harlev.
Kristian Laursen, Skæring, Hjortshøj.
Børge Sørensen, Thorsager.
Kresten Andersen, Stenvad.
Christen Pedersen, Astrup, Giver, Støvring.
Svend Nielsen, Grøttruplund, Hjortshøj.
Knud Østergaard, Boeslum, Ebeltoft.
Knud Kjeldsen, Tirstrup, Trustrup.
Ejnar Pedersen, Stenderup, V. Sottrup.
N. B. Vorgaard, Fillerup, Odder.
Christen Jørgensen, Skafterup, Rude.
Holger Nørregaard, Løjenkær, Assedrup.
Thomas Helbo, Fensten, Ørting.
Anton Skov, Trige, Aarhus.
Georg Nielsen-Englyst, Søften, Hinnerup.
Asger Hedegaard, Uggelbølle, Mørke.
Niels Kirkegaard, Gerning, Bjerringbro.
Dorf Sølvsten, Sall pr. Sall.
Viggo Hansen, Elsted, Lystrup.
Niels Snog, Todbjerg, Hjortshøj.
Ejnar Winther, Haarup, Hjortshøj.
Søren Nielsen, »Pederslyst«, Hinnerup.
Rasmus Rasmussen, Skaarup Mosegaard, Skanderborg.
Vagn Jensen, »Fredenshøj«, Kristrup, Randers.
Axel Rasmussen, Kongsgaard, Lisbjerg, Aarhus.
Rosted Reng, Holme, Ebeltoft.
Carl Kaufeldt, Asferggaard, Faarup.
Svend Boesen, Karlby, Hornslet.
Axel Axelsen, Lisbjerg, Aarhus.
Chr. Th. Jensen, Voldby, Hammel.
Marius Madsen, Følle, Rønde.
Jens Bager, »Højvang«, Nimtofte.
Egon Jensen, Hedvigslyst, Nimtofte.
Carl P. Madsen, Gjesing, Skanderborg.
Gustav Jensen, Justenlund, Taaning, Skanderborg.
Niels V. Jensen, c/o Gdr. Hjortshøj, Lystrup.
Henry Pedersen, Geding, Mundelstrup.
Svend Tønnesen, Lystrup.
Kr. Jacobsen, Skæring, Hjortshøj.
Arne V. Pedersen, Elsted, Lystrup.
Vilhelm Nielsen, Nørreby Skole, Bogense.
Svend A. Hollesen, Linderum, Sindal.
Ivar Laursen, Østbanetorvet 9, Aarhus.
Jens Aage Nielsen, Elsted, Lystrup.
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Sommeren 193O.
Martine Høeg Andersen, Kærby, Hald.
Dagny Pallesen, Kankbølle, Hjortshøj.
Ellen Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Marie Jensen, Virring Mark, Uggelhuse.
Marie Møller, Lindaa, Løgten.
Marie Nielsen, Skæring, Hjortshøj.
Karla Olsen, Skæring, Hjortshøj.
Thyra Sørensen, Skolen, Mejlby, Hjortshøj.
Herdis Sørensen, c/o Tømrer Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Kathrine Andersen, Bredstrup, Grenaa.
Valborg Madsen, Brandstrup, Løgten.
Harriet Pedersen, Lime, Mørke.
Anna M. Elsig, Hvilsager, Pindstrup.
Else S. Nørgaard, Faarup.
Inger Hald, Brugsforeningen, V. Alling, Auning.
Grethe Schmidt, Lime, Mørke.
Dina Kirkegaard Jensen, Lime, Mørke.
Dagny Rønde, Ebdrup, Kolind.
Gudrun Hadsund Pedersen, Ebdrup, Kolind.
Ida Møller, Balle, Løgten.
Margrethe Mortensen, Thorsager.
Marie Andersen, Graulev, Hyllested.
Anna Pedersen, Esbenhus, Hjortshøj.
Bertha Andersen, Vejlby, Riis Skov.
Anna T. Nielsen, Vithen, Hinnerup.
Magdalene Bang-Thygesen, Hinnerup.
Lis Thomsen, Vithen, Hinnerup.
Grethe Skovgaard, Testrup, Maarslet.
Marie Blach, Sabro, Mundelstrup.
Karen M. Christiansen, Vejgaard, Malling.
Esther Juul, Stautrup.
Lis Lykke, Odder.
Olga Jensen, Mjesing, Skanderborg.
Mary Nielsen, Vitved, Stilling.
Marie Hougaard, Lindum, Onsild.
Kirstine Frisch, Kvolbæk, Hammel.
Ingrid Jensen, Teglværket, Vraa.
Else Sand, Haraidskær, Skibet.
Dagny Hansen, Kragelund, Ørbæk.
Aase Nygaard, Riis, Faarevejle.
Tove Nygaard, Riis, Faarevejle.

Vinteren 193O—31.
Tage Moe Andersen, »Kærhave«, Allingaabro.
Jens Andersen, Hjelmager, Løgten.
V. Bent Andersen, Skovlide, Hørning.
Arvid Andersen, Knebel.
Niels Aa. Christensen, Ødum, Hadsten.
Michael Christensen, Graa Mølle, Lisbjerg, Aarhus.
W. la Cour, Pindstrup.
Axel Danielsen, Essig, Rønde.
Harald Hansen, Olsgaard, Virring, Skanderborg.
Hans Helbo, Framlev, Harlev.
Johannes Hansen, Hjortshøjlund, Hjortshøj.
Erling Holm, Bendixminde, Odder.
Richard Hvejsel, Lisbjerg, Aarhus.
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Harry Hansen, Sønderup, Slagelse.
Søren Helkjær Jensen, Grundfør, Hinnerup.
Peter Jørgensen, Kankbølle, Hjortshøj.
Henning Kanne, Rodegaard, Galten.
Vagn Kanne, Rodegaard, Galten.
Søren Korsbæk, Faarup, Mundelstrup.
K. Hyltoft Kristensen, Centralen, Hvolbæk, Skanderborg.
Harald Krogh, Rørthvej n, Odder.
Axel Lassen, Skjørring, Galten.
Sigfred Laursen, Lynggaarden, Knebel.
Robert Mogensen, »Houmarksgaarden«, Hinnerup.
Frode Mohr, Harlev.
Arne Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Chresten G. Nielsen, Farre, Sporup.
Aage Nielsen, Gammelgaard, Grundfør, Hinnerup.
Jens J. Nielsen, »Frihed«, Aabyhøj, Aarhus.
Svend Nielsen, Saaderup, Ullerslev.
Hans Overgaard, Skibby, Ormslev.
Herluf Pedersen, Havrevang, Sdr. Harridslev, Hjørring.
Asger Pedersen, Skørring, Mørke.
Søren L. Pedersen, Hylke.
Evald Pedersen, Egaa Mark, Lystrup.
Vagn Pedersen, Svinsager, Skanderborg.
Verner Rasmussen, Testrup, Maarslet.
Johannes Rasmussen, Ustrup, Hylke.
Otto Rasmussen, Gylling.
Svend Rasmussen, Thyrislund, Rønde.
Jens Rasmussen, Himmerigsgaarden, Hinnerup.
Vagn Skou, Pontoppidansgade 2, Aarhus.
Carsten Sørensen, Glenstrup, Handest.
Frede Tholstrup, Kankbølle, Hjortshøj.
Jens S. Thygesen, Bjødstrup, Rønde.
Niels Vidkjær, Borup, Knebel.
Hans Sørensen, Eskerod, Løgten.
Sommeren 1931.
Nanna B. Andersen, Terp, Lystrup.
Sylvia Burkal, Eldal, Brabrand.
Inger Buttenschøn, Lystrup.
Anna Hahne Christensen, GI. Rye pr. Ry.
Herdis Christensen, c/o Fabrikant Christensen, Viby.
Lis Dein, Oustruplund, Røgen, Sporup.
Oda Fiil, Haldum, Hinnerup.
Ellen M. Hansen, Skaftelev, Slagelse.
Amalie Hansen, Sønderup, Slagelse.
Gerda Baes Hansen, Brabrand.
Erna Helbo, Hesselballe, Hjortshøj.
Anna Høeg, Nørskovgaard, Laurbjerg.
Dagny Jacobsen, Børglum Kær, Vraa.
Else Jacobsen, Amagerbrogade 148, København.
Eline Jensen, Edslev, Hørning.
Lis Jensen, Teglværket, Vraa.
Grethe Steilgaard Jensen, Asferg, Faarup.
Marie Kirkegaard, Mjesing, Skanderborg.
Ellen Knudsen, Egaa, Hjortshøj.
Inger Harritz Larsen, Nr. Allé 81, Aarhus.
Annalise Brix Laursen, Skæring, Hjortshøj.

89
Grethe Laursen, Bouistrup.
Gerda Mikkelsen, Balle, Odder.
Karen Madsen, Vitved, Stilling.
Anna Aase Nielsen, Jexen Skole, Stilling.
Gerda Nielsen, Farre, Sporup.
Herdis Nielsen, Søndergaard, Lystrup.
Ingeborg Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Anna Nørtoft Thomsen, Ikast.
Gerda Dietz Olsen, c/o Plantør Olsen, Gjerrild.
Birthe Pedersen, Fredensgade 27, Aarhus.
Christiane Pedersen, »Astrupgaard«, Giver, Støvring.
Inger Hedegaard Pedersen, Ørting.
Oda Pedersen, c/o Arbejdsm. Pedersen, Kvorning, Hammershøj.
Alfi Rasmussen, Jexen, Stilling.
Karen Rasmussen, Bakkegaarden, Gl. Rye, Ry.
Anna Skou Sørensen, Kradbjerg, Løgten.
Margrethe Sørensen, Thorsager.
Anna M. Thygesen, Draaby, Ebeltoft.
Edith Holme Villadsen, Egaa, Hjortshøj.
Vinteren 1931—32.
Johannes Andersen, Aagaard, Aagerup, Roskilde.
Chresten Høeg Andersen, Kærby, Hald.
Hans H. H. Andersen, Røgen, Sporup.
Hans L. Andersen, Aalsrode, Aalsø.
Kaj E. Andersen, Trige, Aarhus.
Peter Andersen, Falling.
Rasmus Andersen, Hjelmager, Løgten.
Rasmus Bak, Bigum, Onsild.
Carl Ballegaard, Virring, Skanderborg.
Emil R. Christensen, Ikast.
Knud Cilleborg, Krogsager, Uggelhuse.
Chresten P. Dam, Virring, Skanderborg.
Gunnar Emanuel, Faistrup, Mundelstrup.
Vagn Flittner, Ødum, Hadsten.
Asger Hansen, Olsgaard, Virring, Skanderborg.
Johannes Helbo, Fensten, Ørting.
Erling Jacobsen, Børglum Kær, Vraa.
Ingeman Jacobsen, Helgenæs, Knebel.
Anker Jensen, Skørring, Mørke.
Asger Jensen, Skæring, Hjortshøj.
Carl Albert Jensen, c/o Gdr. Chr. Jensen, Kolind.
Henry Jensen, Rosmus, Balle.
Jens Chr. Jensen, Framlev, Harlev.
Viggo Jensen, Egaa, Hjortshøj.
Aage Jessen, Nybøl, V. Sottrup.
Knud Jørgensen, Egaa, Hjortshøj.
Svend A. Kjær, Skæring, Hjortshøj.
Arne Knudsen, Gjesing, Skanderborg.
Henning Lassen, Toftegaard, Hornslet.
Holger Laursen, Tinning, Hinnerup.
Carl H. Lundholm, Præstegaarden, Harlev.
Arne Mogensen, Tirstrup, Trustrup.
Otto Mortensen, Hvolbæk, Skanderborg.
Arne Nielsen, Onsted Mark, Odder.
Jørgen Nielsen, Nørreby Skole, Bogense.
Søren G. Nielsen, Farre, Sporup.
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Hans P. Olsen, Skæring, Hjortshøj.
Aage Pedersen, Skolegade 53, Herning.
Alfred Pedersen, Stenderup, V. Sottrup.
Anker Pedersen, Egaa Mark, Lystrup.
Carnø Pedersen, Svinsager, Skanderborg.
Tage Pedersen, Fastrup, Aarhus.
Peter Rasmussen, Rugaard, Ry.
Henry B. Rasmussen, Fastrup, Aarhus.
Lars Pagter, Fausing, Auning.
Øjvind Schøler, Thorsager.
Carl Skou, Egaa, Hjortshøj.
Frederik Skou, Trige, Aarhus.
Ejnar Stougaard, Hylke.
Aage Søgaard, Brandstrup, Løgten.
Børge Sørensen, Méilby, Hjortshøj.
Gert Sørensen, Spørring, Aarhus.
Ole v. Haven Theilade, Brigadevej 11, Kbhvn. S.
Helkjær Thomsen, Hinnerup.
Knud Vestergaard, Mejeriet, Hjortshøj.
Gunnar Vidkjær, Helgenæs, Knebel.
Knud Pedersen, Skader, Randers.

Sommeren 1932.
Else Albrektsen, Skødstrup.
Anna M. Amstrup, Hadsten.
Marie Baadh, Parkallé 11, Aarhus.
Kirsten Bertelsen, Hinnerup.
Asta Broch, Amstrupgaard, Randers.
Else Bønløkke, Aalsrodegaard, Aalsø.
Edith Christensen, Synnerup, Malling.
Erna Hansen, Elsegaarde, Ebeltoft.
Karen M. Hansen, Grundtvigs Hus, Studiestræde 38, Kbhvn. K.
Anna Holm, Segalt, Løgten.
Else Holst, Kongsgaard, Knebel.
Mimi Ingwertsen, Lollfuss 89, Slesvig, Sydslesvig.
Anna E. Jacobsen, Vithen, Hinnerup.
Anna Jensen, c/o Grd. Jensen, Kolind.
Edith Jensen, Foldby, Hinnerup.
Elvine Odgaard Jensen, Randrup, Vestervig.
Edith H. Jensen, Aarslev, Randers.
Gudrun Jensen, »Stensgaard«, Helgenæs, Knebel.
Hilda Jensen, GI. Hjortshøj, Hjortshøj.
Sigrid H. Jensen, Starupgaard, Malling.
Anna Jørgensen, Kankbølle, Hjortshøj.
Kathrine Jørgensen, Gammelgab, Broager.
Rigmor Holm, c/o Lagerist Holm, H. C. Andersensvej, Aabyhøj.
Inge-Marie Larsen, Bruunsgade 56, Aarhus.
Anna Møller Jensen, Bogens, Femmøller.
Agnes Laursen, Lystrup Mark, Lystrup.
Else Friis Laursen, Eg, Knebel.
Marie Lykke, Hadsten Hotel, Hadsten.
Bodil Hvidegaard Madsen, Klakring pr. Klakring.
Hedvig Madsen, »Nørrelund«, Højby, Odense.
Inger Th. Madsen, Kirkebakken, Odder.
Ellen M. Nielsen, Hadbjerg, Hadsten.
Gerda Nielsen, Grundfør, Hinnerup.
Mary Nielsen, Lykkesholm, Løgten.

91
Elisabeth Pedersen, Asylgade 9, Odder.
Poula Poulsen, »Birkely«, Auning.
Johanne Rasmussen, Sandby, Hinnerup.
Hertha Schaumburg, Norder Strasse 8, Tønning, Sydslesvig.
Ragnhild Schmidt, »Bondeseje«, Lime, Mørke.
Gudrun Simonsen, Mørke.
Esther Skovgaard, Solbjerg, Aarhus.
Marie Skovgaard, Testrup, Maarslet.
Edith Sørensen, Fruering, Skanderborg.
Rigmor Sørensen, c/o Tømrer Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Nanna Sørensen, Eskerod, Løgten.
Eva Theilgaard, Dr. Margrethesvej 77, Aarhus.
Margrethe Wiveson, Vitten, Hinnerup.
Gerda Østergaard, Tinning, Hinnerup.

Vinteren 1932—33.
Folmer Brandstrup Andersen, Gdr. M. Brandstrup Andersen,
Edslev, Hørning.
Frode Simon Andersen, Gdr. Andersen, Indrupgaard, Løgten.
Rasmus Andersen, Gdr. S. Andersen, Skovgaarde, Ebeltoft.
Hans Lykke Andersen, Gdr. Aage Andersen, Aalsrode, Aalsø.
Knud Møller Balle, Gdr. R. Balle, Foldby, Hinnerup.
Johannes W. Blaabjerg, Mølleejer Blaabjerg, Mygind, Randers.
Knud Brendstrup, Gdr. R. Brendstrup, Haar, Hinnerup.
Knud Christiansen, Gdr. Christiansen, Vejgaard, Malling.
Sigurd P. S. Dyrholm, Lærer Dyrholm, »Elmely«, Randersvej,
Hobro.
Henning K. Fisker, Grd. A. Fisker, Elsted, Lystrup.
Peter Jessen Gammelgaard, Gdr. R. J. Gammelgaard, Sjelle,
Galten.
Erling Greve, Gdr. Greve, »Graugaarden«, Helgenæs.
Ernst H. Greve, Gdr. Greve, Lindum, Onsild.
Ejnar Henneberg, Maskinmester Henneberg, Danmarksgade 9,
Randers.
Harry C. Hove, Uddelerske Henriette Hove, Mellerup, Randers.
Karl P. H. Jacobsen, Husmand J. Jacobsen, Skæring, Hjortshøj.
Knud Jacobsen, Enkefru Anna Jacobsen, Børglum, Vraa.
Arly Hakon Jensen, Uddeler Jensen, Karlby, Hornslet.
Arne B. Jensen, Gdr. I. Jensen, Framlev, Harlev.
Henning Kallesøe Jensen, Skovfoged Jensen, Foldby, Hinnerup.
Knud Erik Jensen, Gdr. E. Jensen, Andi, Mørke.
Peter K. Jensen, Gdr. N. Jensen, Kirkegaard, Fløjstrup, Uggelhuse.
Søren M. Jensen, Gdr. Jensen, Bogens, Femmøller.
Knud H. Jepsen, Forvalter L. Jepsen, Hasle, Aarhus.
Knud K. Korsbæk, Lærer Korsbæk, Faarup, Mundelstrup.
Svend A. Kruse, Gdr. J. Kruse, Sangstrup, Voldby.
Anders Mogensen, Gdr. A. Mogensen, Skørring, Mørke.
Frits L. Mohr, Gdr. F. Mohr, Lisbjerg, Aarhus.
Sv. Aa. Møller, Kroejer F. Møller, Purhus, Faarup.
Sv. Aa. Møller, Købmand J. Møller, Vestergade, Skanderborg.
Arne M. Mejer, Enkefru Marie Mejer, Pannerup, Lystrup.
Emil Sv. Nielsen, Murer Carl Sv. Nielsen, Egaa, Hjortshøj.
Hakon B. Nielsen, Grd. Ejn. Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Gunnar L. Nørregaard, Gdr. N. Nørregaard, Løjenkjær, Assedrup.
Knud A. Nørregaard, Gdr. N. Nørregaard, Løjenkjær, Assedrup.
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Anker M. Pedersen, pens. Lærer Pedersen, »Birkely«, Malling.
Ejnar B. Pedersen, Gdr. Jac. Pedersen, Skørring, Mørke.
Johannes E. Pedersen, Direktør Pedersen, Hestehaven, Skander
borg.
Peder B. Pedersen, Gdr. A. Pedersen, Foerlev, Skanderborg.
Poul Pedersen, Murer Jul. Pedersen, Tylstrup.
Thomas Pedersen, Gdr. P. Pedersen, Hemstok, Skanderborg.
Aage Skouhaug Rasmussen, fhv. Tømrermester Rasmussen,
Korup, Fyen.
Poul A. Rasmussen, Gdr. Rasmussen, Skaarup Mosegaard, Skan
derborg.
Rasmus K. Rasmussen, Gdr. J. Kaae Rasmussen, Labing, Harlev.
Heinrich H. Sørensen, Enkefru E. Sørensen, Snarup, Thunby,
Sydslesvig.
Søren P. Sørensen, Gdr. S. Sørensen, Egaa, Hjortshøj.
Niels F. Sloth, Hmd. M. Sloth, Nimtofte.
Truels Søgaard, Grd. Søgaard, Fregerslev, Hørning.
Højgaard Therkelsen, Gdr. Therkelsen, Søften, Hinnerup.
Arne Thomsen, Gdr. J. Thomsen, Vrinners.
Evald Thomsen, Gdr. C. Thomsen, Tinning, Hinnerup.
Knud Thomsen, Gdr. Thomsen, »Sølund« pr. Volk Mølle.
Søren Michael Kristoffersen, Lærer Schultz, Vejlby, Riisskov.
Sommeren 1933.
Aase Andersen, Mejeriejer Andersen, Vrinners.
Karen Willemoes Andersen, Gdr. P. Willemoes Andersen, Skovgaard, Braade.
Signe Bach, Gdr. C. Bach, Bigum, Onsild.
Mary Marie N. Bak, Gdr. Bak, Arensdal, Hadsten.
Gudrun Marie Bremer, Stationsmester Bremer, Hjortshøj.
Else Busk, Gdr. Busk, »Sølyst«, Egaa, Hjortshøj.
Anny H. Christensen, Murermester Christensen, Hornslet.
Ellen Fogh, Gdr. O. Fogh, Ormslev.
Ingeborg Frederiksen, Murermester Frederiksen, Dronningensgade ir, Hjørring.
Anna Glargaard, Gdr. Glargaard, Sall.
Marie K. Hansen, Slagter A. Hansen, Egebjerg, Braade.
Johanne 0. Hansen, Gdr. V. Hansen, Kragelund, Ørbæk.
Gunhild Helbo, Smed Helbo, Hesselballe, Hjortshøj.
Esther Holst, Gdr. A. Holst, »Kongsgaard«, Helgenæs.
Esther Hjuler, Bmd. Johs. Hjuler, Gimming, Randers.
Nina Ibsen, Gdr. R. Ibsen, Vrinners.
Erna Pihlkjær Jacobsen, Murermester Jacobsen, Terp, Lystrup.
Eli Bomholdt Hansen, Gdr. J. Bomholdt Hansen, Egaa Mark,
Riisskov.
Anny Jensen, Husejer J. P. Jensen, Skjørring, Galten.
Dagny Lundgaard Jensen, Enkefru Jensen, »Koldens Møllegaard«, Hørning.
Anna Møller Jensen, Gdr. Jens Jensen, Hesselballe, Hjortshøj.
Karen Valborg Secher Jensen, Skovfoged Th. Jensen, Trige
Skov, Lystrup.
Johanne Jensen, Smed Jensen, Meilby, Hjortshøj.
Magda Jensen, Gdr. Andreas Jensen, Hesselballe, Hjortshøj.
Gerda Jensen, Gdr. H. Jensen, »Hedvigslyst«, Nimtofte.
Herdis Jensen, Gdr. J. S. Jensen, »Justenlund«, Taaning, Skan
derborg.
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Anna Marie H. Jensen, Gdr. Jensen, Norring Østergaard, Hin
nerup.
Marie Jørgensen, Gdr. Ingv. Jørgensen, Kankbølle, Hjortshøj.
Thelma Jørgensen, Gdr. O. Jørgensen, Egens, Rønde.
Poula Johansen, Hmd. Johansen, Elev Mark, Lystrup.
Lis Kanne, Gdr. Kanne, Rohdegaard, Galten.
Kaja Laursen, Proprietær Laursen, Frederikslund, Ryomgaard.
Sigrid Lemming, Smed Lemming, Farre, Sporup.
Margaretha Lassen, Gdr. P. Lassen, Strukstrup, Hohlmühl, Syd
slesvig.
Kirstine Lund-Jensen, Journalfører Lund-Jensen, Lønborg-Friis
Vej 4, Hjørring.
Ingefred Vinge Madsen, Gdr. N. Vinge Madsen, Bjerager, Nd.
Randlev.
Karen Møller, Gdr. N. Møller, Ustrupgaard, Hylke.
Anna M. Nielsen, Gdr. F. Nielsen, Grundfør, Hinnerup.
Edna Nielsen, Tømrermester Nielsen, St. Thomas, Virgin Is
lands U. S. A.
Ellen Margrethe Nielsen, Gdr. Nielsen, Grøttruplund, Hjortshøj.
Marie Nielsen, Rutebilejer Johs. Nielsen, Skjød, Hadsten.
Mette Nielsen, Gdr. Nielsen, »Pederslyst«, Grundfør, Hinnerup.
Rigmor Nielsen, Vognmand Nielsen, Skødstrup.
Sigrid Nørskov, Folketingsmand Nørskov, Nørskovgaard, Møldrup.
Agnes Olsen, Gdr. N. Olsen, Gimming, Randers.
Helga Pedersen, Uddeler Pedersen, Bjerreby, Svendborg.
Karen Pedersen, Pastor Pedersen, Haldum, Hinnerup.
Kirsten Pedersen, Direktør Pedersen, Hestehaven, Skanderborg.
Kristence Pedersen, Gdr. P. Pedersen, Skæring, Hjortshøj.
Martha Pedersen, Arbejdsmand J. Pedersen, Tiist, Mundelstrup.
Ruth Pedersen, Slagter O. Pedersen, Tokkekøbvej, Lillerød.
Bertha Rasmussen, Gdr. R. D. Rasmussen, Holme, Ebeltoft.
Johanne Rasmussen, Gdr. Rasmussen, »Rugaard«, Ry.
Oda Rasmussen, Gdr. A. Brandstrup, Edslev, Hørning.
Valborg Rasmussen, Gdr. P. Rasmussen, Todbjerg, Hjortshøj.
Signe Roloff, Gdr. Roloff, »Kirkeholm«, Handest.
Agnete Simonsen, Enkefru Simonsen, Mørke.
Inga Skovgaard, Gdr. Skovgaard, Gunnestrup, Tranbjerg.
Agnes Sørensen, Gdr. N. Sørensen, Elev Mark, Lystrup.
Lilly Sørensen, Uddeler Sørensen, Todbjerg, Hjortshøj.
Nanna Sørensen, Gdr. O. Sørensen, Thomasdal, Haslund, Ran
ders.
Karen Thrane, Gdr. Thrane, »Theklaborg«, Sindal.
Else Thomassen, Gdr. Thomassen, Koed, Kolind.
Edith Thøgersen, Smed Thøgersen, Lee, Bjerringbro.
Ragnhild Westergaard, Mejeribestyrer Westergaard, Hjortshøj.
Dagny Ødum, Gdr. Ødum, Tebbestrup, Randers.
Gerda Østergaard, Inspektør Østergaard, Gjessinggaard, Ran
ders.
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<£gaa Sang.
(©[egnet €gaa €fterffole.)
ITlelobi; 2angt fyøjere Sjerge.

£laa vibe ubftrceffer fig (Engenes Drag
—langs (figaaens glitrende Stribe,
Öen flynger ftg finbigt mob Slufen i ZTiag,
tiljublet af IHaage og Dibe.
Den føbte en By, fom ben ffænfeb fit Mann,
for Digen omflutter ben teet i fin 5avn.

paa Batternes Kupler ben fnubrebe <Eg
bar brebt fine fligebe Biabe.
Ellen manbnofsne Drenge af Kananbet fteg
og byggebe Daaning og £abe;
be ryöbebe Sfov — og ben givtige ETtuIb
gav Brøbforn til Slægterne Kulb efter Kulb.
Den ælbgamle Kirfes ærværbige ©aarn
meb DTalmflottens rungenbe Stemme
forfynber faa r>ibe fom altib tilforn,
at Slægterne albrig maa glemme,
bnab enten be ftebes i £yft eller Bob —
et ETienneffe lener ej ene af Brøb.

©g fe big fun ub! ©ner Sfov, oner By
fig grever i Sollyfets flamme
be ©aarne, ber figer bet famine paany
fom <£ffo i Batternes Kamme.
De peger paa ©rbet af Sfaberens Dlunb,
ber ffabte en Ungbom meb Sivsglcebe funb.

Som ffabte be Bugter og Dige, vi fer,
be Sfove og Baffer og Dale,
be Blomfter, fom lønligt langs ©rafterne ler,
be Stemmer, fom fuglene tale,
be Bjerge Ijiftonre, finis bølgebe Kanb
fig fpejler i Ejavfantens fjimmelblaa Daub.
3 Ulibfommerfol og i Daarffyers Dis
bar Sønberbøj ffiftenbe Syner,
naar ^ulbmaanen blinfer i Dinterens 3s,
naar Kornmob i Ejøftnatten lyner —
i lysfylbt Sant Ejans og i (Efteraarsblæft
vi fyilfer big, <£gaa, i Ejverbag og 5eft.
2XIfreb Korsbæf.

