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(£gaa=Sang.
({tilegnet ^gaa <Efter|foIe.)

£laa vibe ubftræffer ftg (Engenes Drag
~langs £gaaens glitrende Stribe,
ben gynger fig findigt mod Slufen i Z17ag,
tiljublet af ZTlaage og Dibe.
Den fødte en Sy, jom ben ftænfeb fit Savn,
før Digen omflutter ben tat i fin 5avn.

paa Safternes Kupler ben fnubrebe <£g
bar brebt fine fligebe Siabe.
Sien manbvofsne Drenge af Kavanbet ffeg
og byggebe Daaning og £abe;
be rybbebe Sfov — og ben givtige Slulb
gav Srøbforn til Stagterne Kulb efter Kulb.
Den ælbgamle Kirfes ærværbige Daarn
meb ZHalmfloffens rungenbe Stemme
forfynber faa vibe fom altib tilforn,
at Stagterne albrig maa glemme,
bvab enten be ftebes i £yft eller Søb —
et 2Tiemiefte lever ej ene af Srøb.
*) Det er ba vift ben førfte (Egaaelev, ber bar forføgt fig font Kontponifi. Olaf og til £yffe.
<E. p.
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Øg fe big fun ub! ©uer Sfou, ouer By
fig b^uer i Sollyfets flamme
be ©aarne, ber figer bei famme paany
fom <Effo i Baffernes Kamme.
©e peger paa ©rbet af Sfaberens ZUunb,
ber ffa b te en Ungbom meb Siusglæbe funb.

Som ffabte be Bugter og Dige, ui fer,
be Sfoue og Baffer og ©ale,
be Blomfter, fom lønligt langs (grøfterne ler,
be Stemmer, fom fuglene tale,
be Bjerge biftoure, buis bølgebe Kanb
fig fpejler i Efaufantens bimmelblaa Daub.
3 Ulibfommerfol og i Daarffyers ©is
bar Sønberbøj ffiftenbe Syner,
naar ^ulbmaanen blinfer i Dinterens 3 s,
naar Kornmob i ^øftnatten lyner —
i lysfylbt Sant bfans og i ©fteraarsbkeft
ui bilfer öig, ©gaa, i fjuerbag og 5eft.
Klfreb Korsbæf.
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Vejen gennem Kriser.
aar vi skal komme godt gennem Kriser, skal der
komme Hjælp udefra, men der skal ogsaa ske
noget med os selv, i vort eget Liv. Det gælder ydre som
indre Kriser, økonomiske som sjælelige, det gælder den
omfattende Krise, vi lever under, og som er baade øko
nomisk og personlig.
Lad mig nævne et Eksempel fra det indre Liv.
Tilgivelse, baade den, der gives, og den, der mod
tages, faar vi megen Brug for overalt, hvor Livet leves
hjerteligt. Men Tilgivelse bliver først noget rigtigt værdi
fuldt i et Menneskes Liv, naar der sker noget hos den,
der faar og trænger til Tilgivelsen; det er langtfra nok,
at der er én, der, ofte gennem Kamp, naar at tilgive
begaaet Uret; skal Tilgivelsen blive noget personligt og
derigennem noget sjæleligt værdifuldt, skal der ske noget
med den, der modtager Tilgivelsen, noget, der gør, at
han er en anden end før.
Og saadan er det overfor alt det, vi kalder Kriser.
Mest tydeligt og dybt ser vi det i Fortællingen om Apo
stelen Peters Fiskedræt. Det er Fortællingen om, hvor
dan Apostelen kommer godt igennem en Krise og kom
mer saadan igennem den, at han har taget et Skridt
fremad.
Kærnen i Beretningen om Peters Fiskedræt er jo ikke
det ydre, at han har haft Uheld med Fiskeriet, og der
for er bleven mod i Hu. Nej, der ligger en aandelig Krise
bagved som den dybeste Aarsag til, at han har det
strengt.
Og vi har udfra Forstaaelsen af Apostelen som den
barnlige, glade Arbejdsmand i Jesu Følge ikke svært
ved at forstaa ham. Peter havde med barnlig Inderlig
hed givet sig helt hen i Herrens Tjeneste, og han tjente
ham fuld af Iver, som hans Natur var. Saa maatte der
efter den første Glæde, fuld af Arbejdslyst, komme en
Undren og Uro over, at det gik saa smaat med Herrens
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Gerning, det blev ved kun at være en lille Flok, der
fulgte Jesus. Skulde Apostelen blive en brugbar Tjener
i Guds Rige, maatte han lære at bie og vente, lære at
forstaa, hvorfor det maatte gaa langsom med Herrens
Gerning til vor Frelse, som det baade den Gang og nu
maa gaa langsomt, hvor det største skal ske. Det be
kræfter nemlig al Historie, at jo større det er, der skal
gennemføres, jo mere det gælder vort inderste og højeste
Liv, jo flere Hindringer kommer der, jo mere er der,
som skal gennemkæmpes, om vi skal naa frem.
Det gælder baade her og der, og det var det, Peter
skulde opleve, og det skete gennem Krisen derude ved
Søen. Derfor er det en dyb og alvorlig Krise, han er
inde i, og derfor er det uheldige Fiskeri kun Draaben,
der faar Bægeret til at flyde over, mens den egentlige
Aarsag til, at Peter sidder med Haand under Kind og
har det strengt, er den nødvendige Krise, jeg ovenfor
har antydet.
Saa siger Fortællingen os jo, at Peter kom godt gen
nem Krisen, saa godt, at Jesus kunde lade ham begynde
paa den nye Gerning i Herrens Tjeneste: At fange Men
nesker. Det kunde Jesus naturligvis kun, fordi han gen
nem Krisen var vokset til at kunne begynde den Ger
ning. Men forstaar vi altsaa, at Peter kom igennem Kri
sen paa den gode, personlige Maade, at det blev et Skridt
fremad, saa er det lærerigt at mærke os, at det netop
sker ved en Hjælp baade udefra og i hans indre Liv.
Hjælpen kommer paa dobbelt Maade fra Jesus til
Peter. Herrens Ord lyder til ham, Peter vover at tro
ham paa hans Ord, og han vinder, som den altid vin
der, der vover noget paa Guds Ordet. Men før Jesus
talte Ordet til Apostlen, og denne greb det og vandt, sad
Jesus paa Baaden og talte til Skaren. Her er jeg sikker
paa, at der i Herrens Tale til alle dem, der var dér, ogsaa har været noget, der særlig havde Bud til Peter.
Jesus tog sikkert saa praktisk paa det og talte saadan
til den enkelte, som han havde Behov, saa her ogsaa
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gik
Bud til Peter,’
elendig
0
0 som han sad dér. Peter trængte
o
jo til større Baggrund for sit Syn paa Herrens Gerning.
Han skulde have dybere Forstaaelse og længere Sigte,
se, at Herrens Møller maler langsomt, ja, se lidt fra
Evighedens Synspunkt, saa han kunde ane og skimte
Herrens Veje og bøje sig, hvor de syntes ham dunkle
og anderledes, end han ventede. Saadan har vel Herrens
Ord fra Baaden naaet ham og gjort, at han kunde tage
imod Ordet og vove derpaa, fordi der skete noget i hans
Hjerte, der forberedte det afgørende Øjeblik hos ham.
Jesus hjalp Peter til Sejren baade ved det, han gennem
Talen lod ham opleve i hans Hjerte og ved det Ord, han
rakte ham til Afgørelse og Sejr.
Men to Ting maa vi endnu mærke os.
Skal vi komme ogsaa i de unge Aar godt gennem de
store og smaa Kriser, der kommer i vort Liv, maa vi
nemlig ikke blot tage imod denne dobbelte Hjælp, vi
nu har talt om og set et klart Eksempel paa i Apostlens
Oplevelse her, men vi maa tillige forstaa, hvor meget det
har at sige, hvordan vi er, naar Krisen kommer til os.
Det er de rolige og jævne Dages Alvor og Ansvar, at i
saadanne og rolige Tider dannes det i os, der skal møde
Krisen og dens Afgørelser.
Det har sikkert været af stor Betydning for Apost
len Peter og det, der sker med ham derude ved Genesaret Sø, at han, som Evangelierne fortæller os, har
været et søgende og kæmpende Menneske. Begge Dele
tilsammen, man kan nemlig ikke være et søgende Men
neske uden at være kæmpende, thi det at søge efter,
hvad der kan fylde og mætte vort Hjerte, kan ikke
under denne Jords Vilkaar lade sig gøre uden Kamp, ud
holdende og energisk, thi enhver Stræben opad og indad
møder megen Modstand paa denne Jord. Derfor siges der
noget værdifuldt om de unge, der mødte Jesus i Galilæa,
naar de kaldes søgende.
Og dertil kommer, at det ligeledes siger os meget om
den Peter, der kæmpede sin Strid ved Genesaret Sø, at
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han kom søgende og fandt, og nu i nogen Tid havde
fulgt i Herrens Følge og derigennem havde faaet et Liv
i Eje, som fyldte hans Sind og havde givet ham noget,
der var hos ham og i ham, da Krisen kom.
Thi for os alle siger det saa meget, hvad vi er den
Dag, da Afgørelser og Kriser melder sig og prøver os for
Alvor. Men hvad vi er, naar saadanne Dage melder sig,
er vi bleven gennem jævne Dages smaa og store Opgaver
og deres Løsning.
Men en Ting endnu. Den Gerning i Hjertet dybere
inde, der forbereder Afgørelsen og Sejren, sker altid gen
nem Ydmygelse. Her hedder det, der paakom dem en
Rædsel, den Frygt og Bæven, der hos alvorlige Menne
sker kommer, naar Gud er og føles nær hos os. Hos
Peter bliver den til et: »Gaa bort fra mig, jeg er en syn
dig Mand«. Det at stilles overfor det store eller den store,
Idealet, det ydmyger altid, vi kender det jo, hvor den
store Kærlighed ydmyger, ja, paa en Gang gør os smaa
og løfter os op. Og Grunden til denne ægte Frygt og
Bæven er baade Sandheden om Gud og Sandheden om
os selv. Ogsaa det, at Idealet viser os hen til det store
Krav, den store Fordring om at gaa ind under Idealet.
Og det er og bliver en ny og gammel Erfaring, at der
er intet, der er bedre, ikke mindst for unge eller for
gamle, der er ved at gaa i Staa, end at blive stillet over
for store Krav, først og sidst, naar de kommer indefra
med Samvittighedens Vælde.
Der ud fra forstaar vi ogsaa Peters Udbrud om, at
Jesus skal gaa bort fra ham, og det modsatte, som det
egentlig fortæller stærkest om, thi nu kan han netop
ikke undvære Jesus. Og dette i ham møder Herren ved
sit Kærligheds Ord om, at nu skal han fange Mennesker.
Asger Højmark.
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Fra Lapland til Aarhus.
Fjor bragte Egaa-Bogen en Skildring af min Rejse
til Lapland i April 1933, og jeg lovede da at fortælle
om Hjemrejsen næste Gang. Det er dette Løfte, jeg nu
vil forsøge at indfri.
Det var Tirsdag før Paaske, hen under Aften, jeg
vandrede om deroppe i de øde Egne ved Abisko. Et
Malmtog fra Narvik havde ført mig hertil, og havde jeg
været en øvet Skiløber, kunde jeg ikke have ønsket mig
en herligere Tumleplads end heroppe, især ved Riks
gränsen. Den søges da ogsaa flittigt af Ungdom baade
fra Sverige og andre Lande. Man kan nemlig her under
heldige Forhold løbe paa Ski selv midt om Sommeren
i den herligste Belysning fra Midnatssolen. Men jeg var
ikke Skiløber, og Midnatssolen lader sig ikke se i April.
Nej, her var baade mørkt og koldt og ensomt. Jeg kan
nok lide Ro og Stilhed, men alligevel var jeg her ved
at savne en eller anden Lyd fra Livets Verden —
Hundeglam, Kaneklokker — noget, der kunde forsikre
mig om, at jeg dog ikke var det eneste levende Væsen
i Verden! Det er nu ikke saa rart i længere Tid at
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være helt alene i en Natur, der er klædt i Vinterens
hvide Dragt uden synlig Vej eller Sti og kun gennem
brudt hist og her af høje, stejle og sorte Fjældsider.
Men Tanken gled bort fra de øde og døde Omgivelser,
og jeg forestillede mig Livet her ved Høj sommertide,
naar Birk og Ask er klædt i Grønt, Fyr og Gran fri for
Sne, mens der hist og her for deres Fod breder sig et
smukt Tæppe af Græs, Mos og Smaablomster, og den
pragtfulde Midnatssol lyser overalt — over Tornesøen,
den største af Sveriges Fjældsøer, 70 km lang og indtil
9 km bred, lyser over sneklædte Fjældtoppe som over
store Renflokke, vogtet af de smaa, farverigt klædte
Lapper. — Det var blevet mørkt, inden jeg naaede til
bage til Abisko Jernbanestation, her var baade lyst og
varmt, tilmed en Portør at snakke med, og snart kom
det elektriske Persontog brusende. Jeg steg ind — ærlig
talt i glad Bevidsthed om, at nu gik Turen atter mod
Syd — foreløbig til Paaskefest hos Karen og vore kære
Venner paa Sunderbyn Højskole. Efter Paaske skulde
saa min Hjemrejse tiltrædes, og den skulde gaa over
Bråcke, Storlien, ind over Norge til Trondhjem, derfra
langs gennem Landet til Oslo og saa med Skib til Frede
rikshavn.
Saadan var min Rejseplan, og nu gjaldt det saa om
at faa den vel gennemført. — Begyndelsen var god nok.
I Kupéen var dejlig varmt og lyst; min eneste Rejse
fælle var for Øjeblikket en lille skævbenet, men venligt
smilende »Lapfar«, som dog straks syntes at have nogen
Interesse for mig, idet han rykkede nærmere og ind
ledede en Samtale, han talte Svensk og var let at forstaa.
Jeg forstod straks, at Lappen gerne vilde slaa en lille
Handel med mig. Han halede en lang, smal Pose frem,
som var fyldt med »Lapsager«., d. v. s. Husflidsarbejder af
Ben: Knive, Dolke, Skeer m. m., som Lapperne sidder
og laver i den lange, mørke Vintertid, naar de ikke har
andet at tage Vare. De lever da langt mod Syd inde i
Storskoven, der giver godt Læ for Mennesker og Dyr. I
Laphytten sidder man da gerne tæt sammen; Familien
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er stor, og Hundene skal der ogsaa være Plads til. Midt
i Hytten brænder et lystigt Baal, Kaffekedlen hænger
derover, og den er sjælden ude af Brug. Dette giver
Varme og godt Humør. Men de mange Mennesker i det
snævre Rum giver ogsaa Tuberkulose, og den er des
værre vidt udbredt blandt Befolkningen heroppe. Det var
hyggeligt at sidde og snakke med Lapfar, han saa saa
godmodig ud, var meget fattigt klædt, især trængte hans
Bukser til Fornyelse. Men lur Lapperne, de gaar ikke i
Søndagstøjet hver Dag! Mange af dem er ret velhavende
og gemmer undertiden deres Formue paa saa vidunder
lige Steder, at de ikke kan finde den igen. Naa, det sker
jo ogsaa i andre Lande! Lapperne er trofaste mod hver
andre, og at Ægtefolk kræver Skilsmisse er saa at sige
uhørt her.
Toget standsede ved en Station, og Lapfar steg ud i
Kulden og Mørket, og med et smilende Farvel trippede
han tilsyneladende lykkelig og glad ud paa de milelange,
øde Stier i Vinternatten. Lykke paa Rejsen og Tak for
godt Selskab, du Vildmarkens Søn!
Ved Midnatstide standsede Toget i Kiruna og fort
satte ikke før efter et 4 Timers Ophold her. Jeg hørte,
det var Skik, at hvem der skulde rejse videre sydpaa
ganske roligt lagde sig til at sove i Toget under det lange
Ophold, og da jeg blev klar over, at en Konduktør holdt
Vagt over de sovende, mens en drabelig Politibetjent
vandrede udenfor, fulgte jeg Landets Skik og Brug og
lagde mig til Hvile paa Bænken med mit Rejsetæppe som
Underdyne og Haandkufferten som Hovedpude. Den sven
ske Stat stod jo ved sine Embedsmænd inde for, at der
intet ondt skete mig. Et Par af Himlens klare Stjerner
sendte deres rolige og milde Lys gennem Frostnatten ind
til mig. Stille blev der overalt om mig — ogsaa i mit
eget Sind, og saa kunde Tanken rigtig færdes ad de Veje,
den allerhelst vilde. Trods den store Afstand gjorde jeg
Besøg herhjemme hos mine kære, hos Slægt og Venner,
til de sidste regner jeg i mine lyseste Øjeblikke alle gamle
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Elever, selv om der efterhaanden bliver mange, om hvis
Stilling og Forhold jeg intet véd — desværre.
Naar man gaar hjemme midt i den daglige Virksom
hed, sker det, at man »ikke ser Skoven for bare Træer«,
d. v. s. man har det hele saa nær inde paa Livet, at man
vanskeligt faar Overblik over Stillingen. Her havde jeg
det hele paa Afstand, og maaske netop derfor stod alt
vedrørende Virksomheden derhjemme paa Banken ved
Aarhus saa vidunderlig klart for mit indre Syn. — Og saa
dukkede noget andet frem, et fint Billede, det var ikke
fra Danmark, nej, det var Alterbilledet fra Kiruna Kirke.
Kunstneren, den svenske Konges Broder — har til Kir
ken heroppe i Kuldens Regioner malet et vidunderlig
fint og frugtbart Landskab med en Gruppe høje Træer
i Forgrunden. Det minder om Skaane eller Danmark.
Og fra den høje Himmel ovenover Landskabet, fra en
Sol, der er skjult af Skyer, vælder et betagende Lys
frem — rene, varme Straaler strømmer ned over Jor
den. Ingen, der ser dette Billede, kan være i Tvivl om,
hvorfra Vækst og Velsignelse kommer.
Uvilkaarligt begyndte jeg at nynne saadan for mig
selv:
Verden din Gunst, véd jeg er Dunst,
veksler som Skyerne driver.
En Ting kun her for mig har værd,
Herre, mig lær:
tage med Tak, hvad du giver.

Nuvel, det blev saa min Aftensang, og saa gled jeg
umærkeligt, som jeg laa der paa Bænken i Toget, ind
i Søvnens Rige — og vaagnede ikke, før jeg var et godt
Stykke længere sydpaa, og det atter var højlys Dag.
Hen paa Eftermiddagen var jeg atter hos min kære
Karen og Vennerne i Sunderbyn. — Her holdt jeg saa
Paaske, og jeg maa tilstaa, at Svenskerne gaar ikke let
hen over den Fest. I god Tid forbereder man sig paa
den overalt. Der skal som hos os skaffes en Mængde Æg
til Bordet, men ogsaa en Mængde gule Smaakyllinger
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pyntes der op med i Stuerne, de er dog ikke udruget
af Høns eller Maskiner, men lavet af fingernemme Piger,
der forstaar at bruge Naal og Traad. Derimod var det,
som naturligt er, sparsomt med Blomster heroppe. Men
jeg glemmer ikke, hvilken Opmærksomhed Skolens For
stander og hans Familie skænkede den allerførste grønne
Spire, der modigt brød frem ved Skolens Sydvæg. Det
var en Foraarsbebuder, der lovede Sommer til Trods for,
at Markerne endnu var hvide af Sne, og Isen laa tyk paa
Luleåelven, mens man i Danmark havde tilsaaet.
Det blev virkelig en god Paaskefest med Musik, Sang
og Samtale i Forstanderfamiliens hyggelige og varme
Stuer, hvor Kaminilden knitrede nok saa lystigt, mens
alle nærværende, d. v. s. Forstanderfamilien, Lærere,
Lærerinder og Gæstei- skiftede Ord ved et herligt Kaffe
bord.
Ære være Fru Hallbäck, hun er en »Højskolemor«
af rette Slags, og hendes højre Haand ved Husholdnin
gen, Frk. Silen, er her og der og alle Vegne med sin
vidunderlige Evne til at brede Ordenens og Hyggens
rene Skin overalt.
Ikke heller maa jeg glemme den lange og friske Fod
tur til Paaskegudstj eneste i Gammelstad, hvor 2 Præster
medvirkede i en stor, fyldt Kirke. Denne ligger paa et
lavt Bakkedrag, og paa Bakkeskraaningen Kirken rundt
ligger ca. 500 smaa Træhuse, Kirkestuer kaldes de, som
fra gammel Tid har tjent og fremdeles tjener til Op
holdssted for Kirkefolket under de store Højtider. Mange
har lang Vej til Kirke, og om Vinteren kan det blive
umuligt at komme frem til den. Derfor har hvei- ældre
Grundejer sin Kirkestue, og ind under Højtiden sendes
Folk derop med Brændsel, Mad og Sengeklæder; Stuen
gøres ren og pyntes, saa den f. Eks. Skærtorsdag Mor
gen eller Aftenen forud staar klar til at modtage de før
ste Kirkegæster. Ofte ordnes det saaledes, at de ældre
møder og opholder sig her de to første Helligdage, mens
de to sidste er forbeholdt Ungdommen. Under Højtiden
holdes der Gudstjeneste flere Gange daglig, og i Mel-
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lemtiden aflægger Naboer og Venner hverandre Besøg,
drikker Kaffe sammen og samtaler om stort og smaat.
Nu og da kommer Salmebøgerne frem, og der lyder her
lig Sang ud fra de smaa Kirkestuer.
Sammen med Forstander Hallbäck besøgte jeg et Par
Kirkestuer og fandt Samlivet derinde saa hyggeligt. Saadan har Folk her paa Egnen holdt Paaske i mange Her
rens Tider, og Skikken holder sig fremdeles. Den eneste
Skygge ved Sagen, som jeg hørte Tale om, var, at det
undertiden kunde have sine Vanskeligheder med de
mange unge under det frie Samliv i flere Dage.
Paa Tilbagevejen fra Gammelstad maatte jeg endnu
engang kaste et Blik paa den ældgamle Kirke med de
mange Smaahytter rundt om, og da randt mig i Sinde,
hvad Grundtvig synger om Kirken, selv om han mente
Menigheden:
Mest dog lig en Barnemoder
Herren kalder den sin Brud.
Ved dens Mælk opvokser Poder
som ved Bækken Pileskud.
Ja, netop som en god og kær Moder med en stor
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Børneflok om sig vil Gammelstad Kirke med Kirke
stuerne staa for min Erindring.
Under Opholdet i Sunderbyn bragte de svenske Avi
ser urovækkende Meddelelser fra Tyskland og fra Dan
marks Sydgrænse, hvad der medførte, at det sønderjydske Spørgsmaal blev drøftet Mand og Mand imellem
blandt Eleverne. Paa Opfordring af Hallbäck maatte jeg
saa, inden jeg skulde rejse, holde et kort Foredrag om
Tilstandene ved Danmarks Sydgrænse. Og da jeg opda
gede, at Sproget ingen nævneværdig Hindring voldte,
fremsatte jeg i store Træk mit Syn paa den Sag og slut
tede med at minde Broderfolket om den gamle Sandhed:
Danmarks Sydgrænse er ogsaa Nordens. Tyskernes vaagnende Interesse for Norden er jo af ny Dato. Men Sven
skerne heroppe har vaagen Interesse for Sagen. De har
jo selv et Grænsespørgsmaal mod Øst. Just i den Tid,
jeg opholdt mig deroppe, kom et Hold Svensk-Finner af
Eli Bjørkstens Elever tilbage til Finland efter at have
vundet store Gymnastiksejre i England, Norge og Sve
rige. Ved den finske Grænsestation blev de modtaget af
en stor Flok ophidsede finske Studenter, der generede
Pigerne saaledes, at Politiet maatte tilkaldes. For Øje
blikket søger man at fortrænge det svenske Sprog fra
Universitetet i Finland. Sørgelige Forhold for Nordens
Folk.
Aftenen før min Afrejse mødte en Redaktør og vilde
tale med mig om Sønderjylland, og næste Dag var mine
Udtalelser sat op i »Norrländska Socialdemokraten«, som
Spidsartikel. Samtalen strejfede ogsaa de danske Højog Efterskoler, og jeg nævnte bl. a. det alt for lille Til
skud, som Staten yder til de uformuende Efterskole
elever. I den Anledning slutter Redaktøren sin Gengi
velse af Interviewet saaledes:
— »Men, säger den gamle venstremannen, och der
glimtar till av gammal dansk bondeframstegsanda i hans
Øgon — det kan väl bli ändring på den saken också.
Interesset for skolan är i alla händelser stort. Och det
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är glädjande. Ty vad ett land lägger ned i ungdommens
førkovran, får det rikligt igen!«
Siden jeg er ved Aviserne, maa jeg ogsaa nævne en
anden Sag:
Det faldt mig naturligt nu ved Afskeden med Sverige
i en Avisartikel at udtrykke min dybe Taknemliglied for,
hvad jeg havde set og hørt og for den store Gæstevenlighed, jeg havde mødt. Efter Samraad med Hallbäck sendte
jeg Artiklen til Bladet Norrbottens-Kuriren, der ogsaa
optog den fuldt og helt og uden Kommentar. Men det
fik Følger. I Artiklen havde jeg bl. a. udtrykt min Ag
telse for den Alvor og Saglighed, som Eleverne paa Sunderbyn Højskole lagde for Dagen under en Forhandling
om Forsvarssagen. Heraf tog et Par Avislæsere Anled
ning til i samme Blad nogle Dage senere at rette et ano
nymt og dumt Angreb paa Forstander Hallbäck, fordi
han tillod sine Elever at tumle med saa brændbare Ting!
— Da jeg paa en Maade var Part i Sagen, kunde jeg
ikke dy mig for at sende Bladet følgende:
)
*
Først vil jeg sige, at da jeg efter endt Studierejse til
svenske Skoler meddelte Bladet mine Indtryk derfra,
regnede jeg ikke med, at Mænd, der selv kalder sig
»udenforstaaende«, derved vilde faa en kærkommen
Lejlighed til fra deres sikre Skjul at sende Mistænkelig
gørelsens giftige Pile mod en Hædersmand, der er en
Pryd for sin Stand og sit Land, og det er Forstander
Hallbäck i mine Øjne. Men det er jo muligt, at de ærede
Angribere mener, at jeg i Lighed med Eleverne paa Sunderbyn har for faa Aar paa Bagen til at kunne have no
gen Mening om Forsvarssagen, og jeg skal villigt er
kende, at jeg kun er fyldt 55 Aar og intet aner om, hvornaar de ærede Angribere har faaet deres Visdomstænder.
Men jeg tænker næppe, der findes en Folkehøjskole i
hele Norden, hvor Spørgsmaalet: Afrustning eller mili
tært Forsvar ikke optager de unges Sind. Og jeg gen*) Meddelt i noget forkortet Form.
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tager min Paastand: Diskussionen paa Højskolen i Sunderbyn holdtes fra først til sidst paa et saa højt Niveau,
at en hvilken som helst Højskole vilde have Ære og
Glæde af at kunne gennemføre noget lignende ....
Jeg mærkede aldeles ikke noget til, at der fra nogen
Side blev taget mindste Hensyn til Forstanderens mer
eller mindre pacifistiske Indstilling.
Det er god gammel Skik blandt Nordens frie Mænd
at fægte med aaben Pande for, hvad man for Alvor tror.
Men det er og bliver umandigt at betegne sig som For
svarsven uden at turde røbe sit eget Navn i Angreb paa
navngiven Person. At være Forsvarsven uden at eje Mod
til at vove sit Navn — ja, det er vist noget af et Fæno
men!
Hvordan vilde det gaa den Slags Mennesker, om deres
Forsvarsvilje virkelig for Alvor blev sat paa Prøve? Men
det er mit Haab, at Norrbottens Beboere har modigere
Mænd end disse »harmsna försvarsvänner«.
Ejnar Pedersen.

Ovenstaaende Svar blev overrakt Bladets Redaktør i
Luleå, han lovede at optage det — men turde alligevel
ikke, da han havde betænkt sig nogle Uger, hvorfor Ar
tiklen senere fremkom i Dagbladet Norre Västerbotten,
der udgaar i Skellefteå, og hvori der ogsaa fremkom et
længere Indlæg i samme Sag fra Rektor Yngve Melander
i Høør, der gav mig uforbeholden Tilslutning og udtalte
sin Taknemlighed for min første Artikel. Jeg glæder
mig til engang at trykke denne Mands Haand. Jeg har
aldrig set ham. Ogsaa hans Artikel blev nægtet Opta
gelse i Lulåbladet. Men det var kun godt, thi senere har
jeg set danske og særlig sønderjydske Forhold omtalt i
Luleåbladet paa en saadan Maade, at enhver svensk Læ
ser, der ved Besked om de virkelige Forhold hernede,
maa ønske Bladets Redaktør et Kurophold i Danmark,
hvis der er noget Haab om Forbedring for ham.
Ja, saadan kan det altsaa gaa. Lidet anede jeg, da
jeg skrev min velmente og pæne Tak til Sverige, at det
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skulde afføde en Avisfejde. Men selvfølgelig rystedes
Forholdet til mine svenske Venner ikke derved, tvært
imod. Hr. og Fru Hallbäck besøgte os her i Egaa Aaret
efter. I Aar har Hallbäck atter besøgt os, 3 af deres Børn
opholdt sig her i kortere eller længere Tid, og nu er
Frk. Hallbäck paa Askov Højskole, hvor hun bor sam
men med vor Karen, mens vi her i Huset har en flink og
dygtig »flicka«, Datter af Skoleinspektør Bäckström,
Sundsvall.
Naa, fra dette Sidespring maa vi tilbage til Rejsen:
Torsdag d. 20. April forlod jeg Sunderbyn og drog
over Boden til Bräcke, overnattede der, rejste Fredag
Morgen videre over Østersund, Storlien til
Trondh jern.
Turen hertil var vidunderlig, et henrivende Solskins
vejr, herlige Udsyn, og ved Storlien var der Skiløbere i
stort Tal. Jeg er ikke misundelig, men alligevel, tænk,
om dansk Ungdom havde Lejlighed til at øve denne her
lige Sport — og vi ældre med! da vilde en Del af det
»Fremmedstof«, som jeg selv ikke er fri for, og som
mange af mine Landsmænd har Overflod af, forsvinde.
Fredag d. 21. hen paa Eftermiddagen nærmede vi os
Trondhjem. Jeg havde aldrig før set Norge — endda
jeg fra min tidlige Ungdom har ønsket det. Nu var det
især den berømte Domkirke, der drog mig.
Jeg drømte mig tilbage til hin Højsommerdag Aar
1030, da Slaget stod ved Stiklestad, og nogle Strofer af
Per Sivle randt mig i Hu:

Dei stod på Stiklestad, fylka til Strid,
den gamle og so den nye Tid,
det som hadde vore,
mot det som skulde verte,
det som skulde stiga,
mot det som skulde detta.
Frem, frem, Bondemænd, raabte Tore Hund til Bonde
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hæren paa Stiklestad. Frem, frem, Kristmænd, Korsmænd, Kongsmænd! svaredes der fra Olav den Helliges
Hær. Bønder mod Kongsmænd. Gammel Tid mod ny
Tid. Saaledes har Sagaskriverne tegnet Stillingen ved
Stiklestad den Højsommerdag, da Grundvolden for
Trondhjems senere Udvikling blev lagt. Hellig Olav tog
sin Gud i Sind og satte Livet ind — og sejrede gennem
sin Død. Sagn knytter sig til Sagn heroppe — Legende
til Legende om Kong Olav. Han blev Hovedmotivet i en
rig og værdifuld Digtning. Omkring hans Skikkelse vok
sede en stor bildende Kunst frem. Fromme Mennesker,
som blev grebet af hans mægtige Personlighed, skar her
lige Statuer, vævede nydelige Tæpper og malede Billeder
— alt til hans Ære.
Og Norges skønneste Kirke og den eneste, som taaler
Sammenligning med de store gotiske Kathedraler ude i
Europa — Trondhjems Domkirke — blev rejst og herligt
prydet til Kong Olavs Ære — og til Guds.
»Hele Landet havde i Klemenskirken, i Kong Olavs
Martyrgrav og i hans Bispedømme den Kraft, som bedst
samlede Folket,« skriver en norsk Forfatter, og han til
føjer: »Kong Olav var for Nordmændene — som Kristus
og Jomfru Maria — en levende Virkelighed, et Menne
ske i Himlen ved Guds Side, som hans Brødre og Søstre
paa Jorden kunde henvende sig til i Bøn, og som gik i
Forbøn for dem hos den almægtige Gud selv.«
Det vilde overstige mine Evner at beskrive Trond
hjems Domkirke; jeg maa nøjes med at bede Læserne
se godt paa hosstaaende Billede. I de to Dage, jeg opholdt
mig i Byen, besøgte jeg Kirken 3 Gange og var længe
derinde hver Gang. Jeg har set Domkirkerne i Bremen,
Køln, Milano, Venezia og London, og jeg besøgte dem
gerne igen — men alligevel bandt Trondhjems Domen
mig endnu stærkere, vel fordi jeg selv er Nordbo.
Byen om Nidelven er Besøg værd, ogsaa her mødes
gammel og ny Tid. Men skulde der skrives udførligt
herom, blev det til en hel Norges Historie, og det har
Egaa-Bogen ikke Plads til; derfor kun faa Træk.

Trondhjems Domkirke.
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Første Aften, jeg var i Byen, dumpede jeg ind til en
festlig Koncert, hvor et stort Mandskor indledede med
Nationalsangen, det var en Oplevelse. Aldrig før har jeg
hørt »Ja, vi elsker dette Landet« sunget med saadan
Kraft, Takt og Varme — men det forstaar sig, det var
jo ogsaa Norges Sønner, der sang.
Næste Dag var jeg rundt i og udenom Byen, saa
snævre, snævre »Gader«, hvor man næsten maatte gnide
sig op ad Husrækken, hvis man mødte en Mand med
en Trillebør. Naturligvis har Byen ogsaa fuldt moderne
Bydele og et pragtfuldt Torv. Midt paa dette staar en
høj Stensøjle, der bærer en smuk Statue af Byens Grund
lægger, Olav Tryggvessøn. Ved Siden af Domkirken lig
ger den middelalderlige Ærkebispegaard, der bestaar af
2 massive Stenbygninger med hvælvede Kældere. Gaardspladsen har været indhegnet af en Ringmur. Et stort
Kompleks, men her var ogsaa Aandscentrum i Norges
Middelalder. Nu derimod er det vel snarere Norges for
nemme tekniske Højskole, hvis smukke Bygning rager op
i den sydlige Bydel, der imødekommer Tidens Krav.
Tilsidst naaede jeg op paa et Bakkedrag udenfor
Byen, op til den gamle Fæstning Kristiansten, og her
har man herlig Udsigt over hele Byen og dens Omgivel
ser. Snart blev jeg opmærksom paa en lille Plet
ude i Fjorden, det er Munkholm, Griff enfelds Fængsel
i 18 Aar. Det var her kan indridsede paa sin lille Fæng
selsrude det kendte Vers:

Da Verden blev mig vred, da lærte jeg at kende
for Alvor først min Gud, mig selv, min Ven, min Fjende;
min Fjende var mig gram, min Ven var svigefuld,
jeg selv var skrøbelig, Gud var alene huld.
Søndag Formiddag d. 23. April maatte jeg sige Far
vel til Trondhjem for at rejse med Tog ad Oslo til. Og
paa denne Rejse, der tog hele Søndagen, hilste jeg for
første Gang rigtig paa norsk Natur. Naturligvis er det
begrænset, hvad man kan se fra et Kupévindue, men
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alligevel vil jeg aldrig glemme denne herlige Søndags
rejse fra Trondhjem til Oslo. Vejret var straalende,
Humøret ligesaa, og baade Naturen og Folkelivet optog
mig Dagen lang.
Vi kørte inde mellem Dovrefjeldene, og saa gik Tu
ren langs med Lågen-Elven.
Ved Fåberg Station holdt en Rutebil, der gik ad
Aulestad til. Hvem, der dog kunde have besøgt Bjørnstjerne Bjørnson paa hans Gaard! Ved Lillehammer
sendte jeg i Tankerne Sigrid Undset en Hilsen, man
sagde, hun laa syg.
Desværre blev det mørkt, inden mine Øjne havde
faaet nok. Men endelig var vi i Norges Hovedstad.
Jeg gik en Tur gennem Hovedgaden. Folkelivet i Stor
byerne er saa at sige ens overalt, men jeg hilste da straks
paa Ibsen og Bjørnson, hvis Statuer staar udenfor Tea
tret. Og jeg lovede mig selv, at jeg næste Morgen straks
vilde opsøge deres Grave; og hele Mandag Formiddag til
bragte jeg paa den store Kirkegaard, der hedder »Vor
Frelsers Gravlund«, og hvor saa mange af Landets bety
delige Mænd har deres Grave. Paa Ibsens Gravmæle ser
man Billedet af en Hammer, paa Bjørnsons et Flag paa
Stang — men Stangen er brudt.
Om Eftermiddagen gik jeg til Havnen, tog med Rutebaad til Bggdø, hvor Norge har sin »gamle By«, d. v. s.
righoldige Museer baade under Tag og paa fri Land.
Det var særlig Osebergdronningens stolte Skib og hele
Gravudstyr fra Midten af det 9. Aarhundrede, der havde
min Interesse, og jeg blev ikke skuffet.
Om Aftenen var jeg i Teater, saa et Stykke, der hed
»Sidste Par ud«, men jeg sad og savnede Ibsen eller
Bjørnson.
Inden min Afrejse fra Norge var jeg saa heldig at
blive indbudt til Lunch hos en virkelig ægte Norges Søn
— ja, hans Stamtavle kender jeg ikke saa nøje — men
hans Karakter er norsk i ren Stil, og jeg har nu og da
forhen glædet mig stort i Samvær med ham. Det er den
i Danmark velkendte Redaktør Augustson. Han har for
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flere Aar siden, mens han havde Sommerhus i Mørke
Sogn, talt for Egaaeleverne, og det var ham, der for bil
lig Pris solgte mig de fine Lysbilleder fra Norge, som
alle vore Elever har glædet sig ved at se.
Nu fik jeg altsaa Lejlighed til Besøg i Redaktørens
Hjem, han bor fyrsteligt og havde en kær Datter hjem
me hos sig, Fruen var for Tiden paa Rejse i Danmark.
Dette Besøg vil stedse staa for mig som en festlig Af
slutning paa min allerførste Norgestur.
Tirsdag d. 25. April Kl. 17 gik jeg om Bord paa
D. F. D. S.s Skib i Oslo Havn, stod paa Dækket og fry
dede mig ved den henrivende Sejltur gennem OsloFjorden — ja, jeg stod der endda et Stykke Tid efter
Solnedgang. Endelig gik jeg til Køjs i lykkelig Følelse
af, at næste Morgen skulde jeg se Danmark, og saa fore
stod der enkelte Besøg hos Slægt og Venner i Vend
syssel — den Del af mit Fædreland, som jeg ved Barn
doms- og Ungdomsminders uløselig Baand er knyttet til.
Ofte nynner jeg paa Strofer af Thomas Larsens
kønne Sang om Vendsyssel, hvori det bl. a. hedder:

Her i Borg som i Fattigmands Stue
Aandens Luftning saa varmende mildt,
pusted Hjemkærligheden i Lue;
men til Tider og brændte den — vildt.
Hvis der trued’ Baand og Lænke,
rødmed’ Himlen af Bannernes Glød,
Frimands-Retten ej Folket lod krænke,
var end Indsatsen: Liv eller Død.
Inden Ugen var ude, stod jeg i Jyllands Hovedstad
og besteg kort efter Sønderhøj i Egaa. Denne har kun
ringe Højde og bryder ikke det omliggende Landskab,
hvorfor ogsaa mange Mennesker drager forbi uden over
hovedet at have set den. Noget Himmelbjerg er den ikke,
og end mindre taaler den Sammenligning med de Højder,
som jeg just paa min Rejsefærd havde beundret. Lige
meget, lykkelig var og er jeg ved at være her igen. Søn-

24

derhøj ligger i en af Danmarks smukke Egne, og her
har vi vort Hjem og Virke. Lad Banken kun være lille
—dansk Ungdom har dog hidtil kunnet finde den, har
slaaet sig ned her for kortere eller længere Tid og delt
Samliv og Samarbejde med os. Vel sandt, vor Arbejds
plads ligger ikke saa højt, men til Gengæld er den ikke
saa udsat for skiftende Vinde. Lad Banken kun være
lille, den er vort Hjem, og den giver Udsyn til højere
Steder.
Ejnar Pedersen, Egaa.

Mols og dets Hovedstad.
ender du den lille By,
hvorfra her jeg Hilsen bringer.
Som en fjern Idyl det klinger,
nævner jeg dens Navn paany.
En af Landets mindste Stæder,
hvor paa toppet Sten man træder,
men hvor Fred og Skønhed glæder
den, der her har søgt sit Ly.

K
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Den er lagt paa Bakkers Drag,
hvor de ned mod Vigen skraaner.
For dens Fødder Vandet blaaner,
mens Skelhøje knejser bag.
Rødt og hvidt blandt Træers Grønne,
nybygt Hus ved gammel Rønne
og som Toppen paa det skønne
Raadhusspir og Kirketag.

Denne By mit Hjerte tog,
ud og ind jeg alt den kender,
finder dog, hvor jeg mig vender,
ny Idyller i hver Krog.
I de smalle, krumme Gader,
mellem lave Huses Rader
er det mig, som om jeg blader
i en gammel Billedbog.

Raadhustaarn med Spir og Fløj
kikker over lave Tage.
Til Modellen var der Mage
blandt min Barndoms Legetøj.
Og et Hus, til Holberg viet —
Se dig om kun nøje i ’et.
Her er hele Sceneriet
til hans Julestue-Spøg.

For Fuldstændighedens Skyld
gaar ad Farvergaarden Turen.
Vedbends Grønne klæder Muren,
Blomsters Hvidt den gamle Hyld.
Og den lille 0 i Dammen,
Andemad og Skræpper sammen —
Hører der vel mer til Rammen
om en Andersensk Idyl?

26

Saa du Digerne af Tang,
krumme, smuldrede og møre
med de gamle Egedøre,
som paa skraa i Karmen hang.
Et aarhundredgammelt Minde,
bygt til Skærm mod Vand og Vinde —
Kik bag Skærmen, du vil finde
lidt af det, der var engang.

Vigen! skøn, naar den ved Vaar
ses sit første Smil at vise,
naar med Solblink Som’rens Brise
let henover Fladen gaar.
Eller naar ved Vintertide
Molslands Bakker klædes hvide,
medens Bølger, mørke, stride
imod Isens Bræmme slaar.

Dog — jeg har vist før det sagt —
skønnest Vigen er at skue,
naar ved Aften Solens Lue
har sit Guld paa Fladen lagt,
og vi ser paa Bakkekammen
sidste Skær af Solfaldsflammen,
Hav og Himmel smeltet sammen
i symfonisk Farvepragt.

Skilt af Kløften ved Dragsmur
Mols og Helgenæs du skuer
tegne deres Bakkebuer
mod det blaa med skarp Kontur.
Hav og Vind om Stranden summer,
Kystens Linje sært sig krummer
om et Stykke Land, der rummer
hver en Art af dansk Natur.
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Streger op og Streger ned.
Her sig runder Agri Bakker,
medens hist Trehøjes Takker
ses i tavs Storladenhed.
Alt saa sært tilfældigt dannet,
frodig Egn ved tør og sandet,
vide Udsyn, sælsomt blandet
med de smaa Idyllers Fred.

Ind i Bølgelinjens Drag
ses Morænens bratte Sider,
Vidnesbyrd om fjerne Tider,
da med Bulder og med Brag
Nordens Bjerge monne kælve,
Smeltevand blev stride Elve —
et Aartusind, som var selve
Skabelsens den tredje Dag.

Hvor mon vel man aande kan
frit, som mellem disse Høje.
Intet spærrer for vort Øje
ud mod Horizontens Rand.
Ud imellem dybe Vige
skyder sig vor Halvøs Flige.
Hele Kystens Rids du lige
som paa Kortet følge kan.

Se, dernede sønder paa
Helgenæs mod Himlen stræber,
Vigen aabner sine Kæber
ud mod Kattegattets Blaa.
Gaasehagen i Sydøsten
og ved Elsegaarde-Kysten,
som med Klang af Sagarøsten
Hjelm, endnu med Hornet paa.
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Fra den store Ensomhed
mellem disse brune Banker
Blikket gennem Dalen vanker
i Femmøllers Gryde ned,
hvor en rig Natur fremtryller
smaa henrivende Idyller
der, hvor Slusevandet skyller
over Hjulets Planker ned.

Der du ser Skelhøjes Top,
og lidt længre øster ude
Arnaks tjørneklædte Knude
rager over Vandet op.
Ude Kattegattet blinker,
hist Rugaard og Katholm vinker,
Kystens hvide Kalkstensbrinker
øjnes helt til Fornæs op.

I Nordvest mod Kalø ned
breder sig de danske Vænge,
gyldne Agre, grønne Enge
i en ødansk Frodighed.
Over Kaløvigens Flade
hæver sig paa Voldens Stade
Borgruinen — her er Blade
af vor Saga skrevet ned.

Imod Vest en sandet Vej
gaar i sære Sving og Bugter,
mellem Skrænt og dybe Slugter
trækker den sin krumme Streg.
Dyssen over Kornet rager,
hvor man ned mod Knebel ager.
Hist imellem tvende Hager
Knebelvigen lukker sig.
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Se tilsidst sydvester ad!
Ude bag Skødshoveds Banker
Aarhus-Domens Spir sig ranker
over Jyllands Hovedstad.
Østpaa Sejl af fjerne Skibe,
og — vil Øjet til du knibe —
Sjællandsodde som en Stribe
dukker op af Havets Bad. . . .

Raadhuset i Ebeltoft.

Mols, de vide Udsyns Land,
hvis Natur saa sælsomt skifter —
Bakke, Dal, Moræners Rifter,
Ager, Skov og Sø og Strand.
Som vi ser dig frem at stige
over dine fire Vige,
blev du Eventyrets Rige
indenfor vort Fædreland.
August 1933.

Carl Lundberg
*
)
fhv. Stationsforstander i Ebeltoft.

*) Lundbergs gav os kært Besøg i Sommer og ved den Lej
lighed »kaprede« vi dette smukke Digt til Egaa-Bogen.

E. P.
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Faulhorn.

Sveits.
Danmark lærer man i Skolen, at Sveits er et. Land,
hvor man taler tre forskellige Hovedsprog og mange
Dialekter, hvor Menneskene skilles i to forskellige
Konfessioner, og hvor høje Bjerge ligger mellem Menne
skenes Bopladser. Maaske spørger man saa: Ja, hvor
dan gaar det saa til, at Sveitserne alligevel kan danne
een Stat og føle sig som eet Folk? Hvordan er det over
hovedet muligt, at baade Tysk-Sveitsere og FranskSveitsere og Italiensk-Sveitsere kan blive enige om det
samme Fædreland og have Tro dertil?
Jeg som Sveitser vil forsøge at svare paa dette Spørgsmaal og fortælle lidt om, hvordan vort Samliv former sig.
Den første Modsætning: Sprogmodsætningen kender
man slet ikke i Danmark. Skønt der ogsaa der findes
mange Dialekter, er de dog alle danske. Sprogmodsæt
ningen er maaske ogsaa den skarpeste Modsætning, vi
har, og den skiller os næsten i tre forskelligttalende
Folkeslag, der ingenting har at gøre med hinanden. En
Tysk-Sveitser (Nord- og Østsveits), som opholder sig
f. Eks. i det franske Sveits (Vestsveits), føler sig for
det første som i Udlandet, thi Skikke og Menneskenes

I
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Væsen skifter ligesom Sproget. Skønt en fransktalende
Sveitser ikke er helt Franskmand, en tysktalende Sveit
ser ikke er Tysker og en italiensktalende Sveitser ikke
Italiener, er der dog mere fælles mellem Tysk-Sveitserne
og Tyskerne end f. Eks. mellem Fransk-Sveitserne og
Tyskerne (Litteratur.'). Dermed er i selve Sveits den
romansk-germanske Modsætning ganske vist mindre
skarp, end den er udenfor vores Grænser. Men naar man
betænker, hvilken Rolle særlig den fransk-tyske Mod
sætning spillede i Evropas Historie, kan man maaske
forstaa, af hvilken Betydning dette Spørgsmaal er ogsaa
i vort lille Sveits, og at vi har alle Aarsager til at for
søge at slaa Bro over denne desværre saa brede og dybe
Kløft. I Skolen har Børnene Lejlighed til at lære alle
tre Sprog, til at trænge ind i de anderledes talendes
Litteratur og Tankegang. Mange Forældre bytter deres
Børn for en Tid med Børnene fra en anden Landsdel.
Mange unge Mennesker, der kommer fra Skolen, op
holder sig en Tid i en anden Del af Sveits for at lære
Sproget og Menneskene at kende. Saa knyttes efterhaanden Bekendtskabs- og Venskabsbaand, som alle
hjælper med til en gensidig Forstaaelse og Agtelse over
for hinanden.
Den anden Modsætning, vi har, er Konfessionernes.
Den kender man ogsaa i Danmark, men ikke saa ud
præget som i Sveits, hvor næsten Halvdelen af Indbyg
gerne er katolske. De øvrige er enten reformerte, som vi
kalder dem og mener dermed baade »Zwinglianere« og
»Calvinister« og »Lutheranere«, eller Fritænkere, som
slet ingenting vil have at gøre med Kirken. Disse For
hold skaffer selvfølgelig visse Vanskeligheder, f. Eks.
med Religionsundervisningen i Skolerne. Der har vi det
saadan, at hver Kanton ordner denne Sag for sig selv.
I reformerte Kantoner understøtter Kantonens Regering
den reformerte Kirke, i katolske Kantoner den katolske.
Staten selv, altsaa »Forbundet«, som vi kalder den, har
ingenting at gøre dermed, hverken den reformerte eller
den katolske Kirke er statsanerkendt.
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Endnu en Modsætning er By og Land, Kampen mel
lem Industriarbejderne og Bønderne, som Danmark og
saa kender. Den har selvfølgelig sit eget Præg i Sveits,
hvor Flertallet af Befolkningen er beskæftiget med Indu
stri, i Maskinfabrikker, Elektricitetsværker, med Urfabrikation o. s. v. Sveits er et Industriland, Industri
folkets Antal overvejer Landfolkets Antal og vokser
stadigvæk. Landbrug drives ogsaa, men kun i Hus
mandsform, naar man vil maale det med danske Land
brugsforhold. En Sveitserbonde, som ejer tre Heste, er
en Herremand, en, som har een Hest og laaner sine Naboers, naar han behøver det, er en almindelig Bonde, slet
ikke særlig fattig.
Og i Bjergene er Landbruget endnu mindre og mere
primitivt. En Bjergbondes Kaar er meget haarde og i
det hele taget fattige. Klimaet er barskt, Sommeren kom
mer sent, Sneen tidlig om Efteraaret. Saa skal man
skynde sig i de tre korte Sommermaaneder med at flytte
fra Dalen op til »Alperne«, bjærge det kraftige Hø der
oppe, lave Smør og Ost, inden det hvide Tæppe hyller
det hele ind og forvandler den hele Herlighed til en
dødsstille Sneørken. Mænd, Kvinder og Børn hjælper
med at drive Haandkernen til Smør, passe Gederne,
malke Køer og Geder o. s. v. Maden er enkelt: dejlig
Sødmælk, Brød og Smør om Morgenen og Smør, Brød
og Mælk om Aftenen; Boligen primitiv: eet Bum med
Ildstedet i et og Spisebordet i et andet Hjørne, ved Siden
af eller oppe paa Loftet Sovestedet bestaaende af Hø og
Tæpper. Men Livet er sundt, Omegnen pragtfuld, naar
ikke Taage skjuler Bjergtoppene i graa Dug. Samlivet
med de fem, seks, maaske kun to Naboer, som alle bor
i deres mørkebrune Blokhuse, tækket med Tagspaaner
og store Sten, er hyggeligt. Man er som en stor Familie
og hjælper hinanden. Men alligevel bor man ensomt og
ved ikke meget om Alpeboerne paa den næste Alpeafsats, paa den anden Side af Dalen eller en Times Gang
eller to højere oppe. Der ligger Klipper og brusende Vild
bække imellem, og man har ikke Tid til at besøge hin-
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anden i den knappe Sommertid. Kun den første August,
naar Sveitserne i hele Landet tænder deres Augustbaal
til Minde om den 1. August 1291, det »sveitsiske Eds
forbunds« Fødselsdag, sender ogsaa de ensomme Alpebeboere gennem Baalflammerne deres Hilsen til hin
anden. Hvor der lyser et Baal i den milde, mørke August
nat, maa der være en Flok Mennesker, som tænker paa
deres Fædreland, som mindes alle om det samme. Det
gør et stærkt Indtryk paa den enkelte, det virker sam
lende paa Menneskene, det fører dem sammen, selv om
de er langt fra hinanden og kender ikke meget til hin
anden.
Og det, som forbinder os Sveitsere indbyrdes, er nu
netop vor Historie. Vort gamle Demokratis Historie har
vi fælles, baade Tysk- og Fransk- og Italiensk-Sveitsere,
baade Katoliker og Reformerte, baade Land- og Byfolk.
Augustbaal luer baade fra Vest- og fra Syd-, fra Øst- og
fra Nordsveits, baade fra høje Bjergtoppe og fra jævne
Bakker og fra Byegne. Det er noget, den jævne Alpebeboer i sin stille Hytte ikke vil staa tilbage i for By
manden, der lever midt i det livlige, moderne Byliv.
Om dette Baand vil være stærkt nok ogsaa i Frem
tiden, skal Tiden vise. — Bare vi kunde finde Vejen til
gensidig Forstaaelse og Agtelse fra Menneske til Menne
ske, Folk til Folk, ogsaa ud over Landegrænserne, over
hele Jorden!
Anna Peter, Sveits.
)
*

Lidt om London.
om en lille, lysende Prik forsvandt det sidste Lys paa
Danmarks Kyst, og Motorskibet -»Esbjerg« satte ud
over Havet mod Harwich. Det var Aften og dejlig, grøde
fuldt, stille Foraarsvejr, som heldigvis holdt hele Turen,

S

*) Frk. Anna Peter er en sveitsisk Lærerinde, der i Sommer
har opholdt sig her i Danmark for at lære vore Forhold
at kende og bl. a. været hos os i et Par Maaneder og er
blevet vor gode Ven.
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med Undtagelse af den sidste Time, før vi naaede Land.
Netop som vi skulde se Englands Kyst dukke op af Ha
vet, maatte adskillige Passagerer dukke ned i Køjen, og
da vi naaede Harwich, var det trist og regnet. Havnen
var graa og røgsværtet, og jo nærmere vi kom London,
des mere trist og snavset blev det. Paa den store Liver
pool Street Station, som spænder over et Areal af ca.
18 Tdr. Land, var alt broget Virvar af forhastede Menne-

Regent street.

sker, og før Rejsens Ende havde jeg prøvet Londons tre
mest populære Samfærdselsmidler, Taxi, Bus og Under
grund, selvfølgelig forekom det mig som en Umulighed
for almindelige Mennesker at finde baade ud og ind i
alt dette; men det var kun faa Gange, saa var det lige
saa nemt, som at tage med den hjemlige Rutebil til
Staden.
Hvad er London???
Er det det pulserende Aftenliv paa Piccadilly Cirkus?
Er det uendelige Fattigkvarterer i Eastend? Rigmands
palæerne i Westend? Er det de fornemme, luksuriøse
Hoteller og Restauranter ved Park Lane, eller er det de
ølduftende, uhyggelige Bar’er, hvor Tobakstaagen hæn
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ger tykt, og Mænd og Arbejderkvinder læner sig over en
snavset Disk? Er det de smalle Gader i City, Verdens
finansielle Centrum, eller er det de dejlige Parker, hvor
Borgerskabet nyder den frie Natur og strækker sig i
Græsset?
Intet af dette er London .... det hele er London.
Kongeslottet Buckingham Palace, med det imponerende
Victoria Monument, ligger i St. James Park. Egentlig
ser man kun Bagsiden, idet Forsiden vender ud mod de
mægtige Haver (40 acres Land), hvor Kongen og Dron
ningen holder deres berømte Haveselskaber for Society
et Par Gange aarligt. Buckingham Palace er bygget
1825—37 og derfor, set med engelske Øjne, ret nyt.
Efter at have set Garden, et helt Fortidssyn, gaar vi
ned ad den brede Allé, der munder ud i Trafalgar
Square, i hvis Midte den mægtige Søjle med Nelson staar.
Her ligger National Portrait Gallery med Værker af alle
de mest berømte britiske Portrætmalere. Ved Siden af
finder vi den smukke, gamle Kirke St. Martins-in-thefield, hvor »down and outs« (hjemløse) kan faa Lov at
sove i Krypten om Natten. Fra Trafalgar Square gaar
vi ned ad White Hall, hvor alle Regeringsbygningerne
ligger, bl. a. Home Office og Scotland Yard. Vi passerer
Hestgarden, gaar forbi det berømte Downing Street Nr.
10, hvor Førsteministeren bor, og kommer til The Ceno
taph, den ukendte Soldats Grav, altid smykket med friske
Blomster, og alle, der passerer, tager ærbødigt Hatten
af; Cenotaph betyder »tom Grav«. Den ukendte Soldat
er nemlig begravet i Westminster Abbey, der ligger nogle
faa Skridt fra »The Cenotaph«. Westminster Abbey er
den mest berømte Kirke i England og stammer fra det
13. Aarhundrede. Her er Englands Konger kronede, og
her begraver Nationen sine Store. Ved Siden af har vi
■»The House of Parliament«, som ligger ved Themsen,
vel nok den mest imponerende Bygning fra gammel Tid
i London. Overfor, paa den anden Side af Floden, ligger
det smukke, gamle Raadhus, hvor man blandt andet ved
Erlæggelse af 5 Kr. kan faa udleveret Kørekort til Bil.
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I England skal kun Chauffører for offentlige Køretøjer
aflægge Prøve.
St. Pauls Catedral er den tredie største, kristne Kirke
i Verden, kun Peterskirken i Rom og Katedralen i Milano
er større. Den er bygget ca. 1700 og med en meget høj
Kuppel (111 m) i Midten. I St. Paul er Nelsons Grav.
Fleet Street er Bladgaden. Alle Blade har hjemme
her, den sidste nye Bygning er »Daily Expres«’, hvis
Facade er lavet fuldstændig af Glas og meget impone
rende, naar Gaden om Aftenen oplyses. Herfra naar vi
Holborn, en meget gammel Bydel med kønne Bindings
værkshuse. Her, i en lille Gyde, kan vi finde »The old
boriosity Shop«, det selvsamme lille Hus, som alle Dickens-Læsere kender fra »Nelly og hendes Bedstefar«.
I Madame Tussaud’s Vokskabinet finder vi alle Ver
dens største Berømtheder i Voks, ca. 400 ialt, lige fra de
første Konger til May West, Lindbergh og Ghandi, Hit
ler og et Par yndige, smaa Tableau’er af Mickey Mouse
samt Rødhætte og Ulven. Den mest historiske Bygning
er »Tower of London«, dé ældste Dele fra 1078. Her blev
adelige Personer, som var i Vejen, halshuggede. Ogsaa
Kong Henrik den 6., ikke at forglemme Henrik den
8. mange Koner. I Dag kan man for G pence faa Lov
at se sig mæt — eller misundelig — paa Kronjuvelerne.
Der har kun een Gang været gjort Forsøg paa at stjæle
disse, og det mislykkedes. I et andet Taarn findes store
Vaabensamlinger fra de forskellige Perioder.
British Museum alene vilde tage Maaneder at bese.
Læseværelset i Biblioteket er det største og fineste i Ver
den med Plads til 500 Studerende paa een Gang. Her
sidder alle Nationer, hvide og farvede, dybt begravede
i Studier, alt kan studeres; her findes ca. 4 Millioner
Bøger i Biblioteket paa alle Verdens Sprog, her er alle
Grene indenfor Videnskaben, hist., natur-hist. Sculptur,
græske, romerske og orientalske Antikviteter, hvis Sam
linger indeholder Eksemplarer, hvis Mage ikke eksisterer
andet Steds. Alle de mindre Museer findes i Syd Kensing
ton. Her er ogsaa Albert Memorial, som Dronning Vik-
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toria byggede til Minde om sin Mand Prinsgemalen.
Overfoi- har vi Albert Hall, hvor de store Begivenheder
som Boksekampe, Koncerter og politiske Møder finder
Sted. Et mægtigt Olympia bruges til Udstillinger, medens
de store Fodboldkampe, Tennisturneringer o. lign, foregaar paa Wimbledon Stadion.
London er med Bette berømt for sine Aandehuller
eller Lunger, nemlig Parkerne. Hyde Park, der gaar i ét
med Kensington-Gardens, er den største. Gennem den
slynger Serpentinen sig, et kunstigt Vandløb, hvor man
kan ro og bade. I Hyde Park’s nordøstlige Hjørne rører
der sig hver Aften og hele Søndagen et muntert Folke
liv. Fra primitive Talerstole raaber i Snesevis af profes
sionelle Agitatorer deres »Guldkorn« ud over en blandet
og urolig Forsamling. En kommunistisk Taler staar her
Side om Side med Frelser-Soldaten, og ind imellem syn
ges gudelige Hymner eller politiske Slagsange, som gan
ske overdøver Agitatorerne fra de nærmeste Talerstole.
Af andre Parker er de mest kendte Regents Park, Green
Park og St. James Park; men der er Hundreder af smaa
Parker og Anlæg spredt over hele London. Faa Byer
i Verden er vel saa rig paa kønne Parker og hyggelige
Anlæg som London; der er dejlige, botaniske Haver og
særlig den store Kew Garden med de sjældne og store
Palmehuse, Kaktushuse, som vilde varme mangen dansk
Kaktussamler langt ind i Hjertet, Bregnehuse, hver Art
Planter har sit Drivhus, og hvert Hus er et Paradis af
dejlige Blomster og Planter.
Folkelivet er meget broget og stærkt blandet. Gaar
man ad Oxford Street, sagtens den mest populære Ho
vedgade, ser man mange Typer; rige, rige Mennesker,
som staar ud af flotte Vogne og gaar ind i lige saa
flotte Forretninger; jeg tænker her paa Bond Street,
hvor Adelen gør Indkøb, og hvor en ganske almindelig
Haarbørste koster 84 Kr., en Tandbørste 8 Kr. (den,
som vi »almindelige« betaler med 75 Øre). I Rendestenen
staar maaske en sølle Hjemløs med en Grammophon paa
Armen og spiller, en Blind staar op af Muren og sælger
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Tændstikker, og langs Parkerne sidder de stakkels
Krigsinvalider, enarmede, vansirede i Ansigterne og
nogle uden Ben. De sidder og tegner paa Gaderne for
at faa en Skilling eller sælger forskellige Smaating. Her
kommer en Sort, en gul Japaner og saa en Inder og en
Indianer i fuld Krigsmaling med de spraglede Fjer om
Hovedet, hilsende til Taxidrivere og Konduktører paa
sin Maade med nogle, for os at se, forvirrede Bevægel
ser og Armvridninger. Men ingen tager Notits af alt
dette, enhver har nok i sit eget Øjemed.
Lad os gaa med ind i en af de store Forretninger,
som har maaske 50 Udstillingsvinduer, og hvor man
maa gaa i Dagevis uden at købe for 10 Øre. Der handles
fra Kælder til Top i alle Etager. I en Forretning gaar man
under Gaden og handler videre og gaar ud i Bygningen
paa den modsatte Side, som vi er gaaet ind. I Følge
Avertering kan man købe alt i de store Forretninger
fra en Knappenaal til en Flyvemaskine og fra en lille,
hvid Mus til en Elefant, dog antager jeg, at sidstnævnte
skal for udbestilles, den er sikkert ikke paa Lager. Her
er Afdelinger for enhver Slags, enhver Smag og enhver
Pung. I Kælderetagen er der ofte »market« (Torv) med
Æg, Kød, Blomster og Grøntsager. En Eftermiddag gaar
som ingenting; der er i Forretningen Kiosk, Dame- og
Herre-Frisørsalon, Bankafdeling og Postkontor. Man kan
ganske gratis overvære de store Mannequinopvisninger
med de sidste Pariser-Raffinementer og slutte med FemTheen i en hyggelig Restaurant med Concert, eller vi
kan drikke den i Taghaven øverst oppe med Udsigt over
London, saa langt Øjet rækker.
Vil man fra London tage ud paa Landet, er der vid
underlig kønt. Store Træer spredt over Markerne, Smaakrat og levende Hegn. Der er frodigt og frugtbart; men
forbavsende store Arealer ligger udyrkede hen i store
Græssletter.
En dejlig Tur er det til Slottet i Windsor, hvor Kon
gen bor om Sommeren; der er Adgang til selve Slottet,
og i Parken foran Kongefløjen spiller Gardens Orkester.
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I den lille Bys Gader promenerer de berømte »EtonDrenge« i stribede Benklæder, Jaket og høj Hat.
Hampton Court er det engelske Versailles, et gam
melt Slot i en herlig Park. Ogsaa Turene til Hendon
Flyveplads, Croijden, Richmond Park og mange flere er
herlige. Mange Mennesker tager hver Week-End til Sø
siden, ned til de straalende Perler Hastings, Bexhiil,
Eastbourne og Brigthon langs Kanalen, hvor der udfol
des et livligt og mondænt Badeliv, ikke uden Grund
kaldet: »Den engelske Riviera«.

»Sølyst«, September 1934.
Anna Busk.

Kære Kammerater fra 31.
a, hvor mon I er henne alle sammen. Velsagtens
spredt for alle Vinde. Siden jeg kom fra Egaa, har
jeg haft Plads et Aar, været paa Ollerup Gymnastik
højskole og Resten af Tiden opholdt mig hjemme.
Jeg havde en herlig Sommer paa Ollerup, men det,
jeg egentlig vil fortælle jer lidt om, er en Ferietur til
Sverige, jeg foretog i August Maaned sammen med 24
af mine O. D. Kammerater. Lederen af Turen var en af
Lærerne fra Gymnastikskolen.
Egentlig var det ikke min Mening, jeg vilde have
været med paa denne Tur, men saa kom der Bud til mig
fra Skolen i Ollerup. Der var nemlig kommet Telegram
fra den By i Sverige, hvor vi skulde opholde os, at de
gerne vilde have os til at give en Gymnastikopvisning,
og nu havde saa Niels Bukh ønsket, at jeg skulde lede
denne Opvisning.
Ja, jeg kan se jeres forundrede Ansigter, men jeg
vil bare betro jer, at jeg selv var mest forundret af alle
over det Hverv, jeg dér fik betroet. Jeg skulde betænke
mig et Par Dage og derefter ringe Besked. I kan tro, jeg
havde Betænkeligheder, men omsider kom jeg til det
Resultat: »Hvo, som intet vover, intet vinder«.

J
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Den 24. August samledes vi alle paa Kongens Nytorv
i København, og under Lærer Sybergs Ledelse gik vi om
Bord i Malmøfærgen. Da vi sejlede fra København, var
Luften diset, men inden vi naaede Malmø, var det dog
saa klart, at vi kunde nyde Udsigten over Byen.
Saa satte vi Foden paa Sveriges Grund, og alle stod
vi med forventningsfulde Ansigter, mon vi nu skulde op
leve alt det skønne, vi haabede?
Allerførst maatte vi igennem den svenske Told, men
vi traadte jo ind med frie og frejdige Ansigter, i Bun
den af vore Kufferter fandtes hverken Silketøj, Parfume
eller Tobak.
Opholdet i Malmø var ikke langt, men vi naaede dog
at se en smuk, gammel Kirke. Skal jeg nævne noget
ejendommeligt derfra, maa det blive de skønne, haandvævede Ting, der prydede Alteret. Disse smukke, haandvævede Ting saa vi overalt i Sverige, paa det Punkt har
vi danske Piger noget at lære af de svenske flickaer.
Turen gik saa videre til Lund. Præcis Kl. 12 traadte
vi ind i den gamle, ærværdige Kirke. Det er nemlig den
eneste Tid paa Dagen, man kan høre Domkirkens sind
rige Uhr slaa. Først kom der en Ridder frem og slog 12
Slag paa en vældig Drage. Derefter kom Jomfru Marie
frem med Jesusbarnet i Favn, og nu saa vi, hvordan de
vise Mænd een for een bøjede sig og tilbad Barnet, som
skulde blive Verdens Frelser.
Paa Foden af dette Ur var indridset alle Aarets
Maaneder, Uger og Dage.
Under Kirkehvælvingerne fandt vi de sagnrige Figu
rer fra »St. Laurentius« Kilde. Trolden Fin, hans Kone
og Barn, som alle 3 blev til Sten i det Øjeblik, Trolden
vilde vælte Kirken. Om det saa er Kilden, der sprang op
af Jorden, findes den endnu. Et sidste Blik blev kastet
ind i det Rum, hvor saa meget historisk er foregaaet,
og saa forlod vi Domkirken.
Fra Domkirken gik vi hen for at bese Universitetet,
der engang var berømt som et af de bedste i Europa.
Det har noget fornemt over sig med det mægtige Spring
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vand foran og uden om den dejlige Park med de pragt
fulde Stenfigurer.
I Lund saa vi ogsaa et mægtigt Museum. Det var en
hel By med Kirke, og alt, hvad der ellers hører til. Her
fandtes mange fine, gamle Ting, baade Møbler, Porce
læn, Haandarbejder og Kobberting.
I Museet gik Tiden alt for hurtigt, og snart viste
Klokken, at nu maatte vi bryde op, hvis vi skulde naa
Toget og længere mod Nord.
Landskabet var i Begyndelsen det samme som i Dan
mark, men snart begyndte det at forandre Karakter.
Store Sten laa spredt over Markerne, og Gran-, Fyrre- og
Birkeskove dukkede op. Nok havde jeg hørt meget om
de nysselige Birketræer i Sverige, men alligevel blev jeg
betaget over deres Skønhed. Disse hvide Birketræer ejer
en Renhed over sig, som straks stemmer Sindet.
Igennem saadanne smukke Landskaber rullede Toget
videre til vort Bestemmelsessted Wittsjö.
Wittsjö er paa Størrelse med en stor dansk Stations
by. Den ligger smukt ned til en Sø, der er omgivet af
store Skove. Det var ikke i selve Byen, vi skulde op
holde os, men paa Oretorpgaard, der laa ca. 2 km der
fra. Før vi begav os paa Vejen derud, skulde Indkøbene
hos Købmanden, Slagteren og Bageren besørges. Maden
skulde vi nemlig selv koge ved Lejrbaal; hver Dag blev
der udnævnt fire Kokke, og de havde saa Ansvaret for
Maden den Dag.
Endelig omsider naaede vi Lejrpladsen, det var paa
en Landtunge, der gik ud i Oretorpsjöen. Et Begejstrings
udbrud lød fra alles Læber, smukkere Plads var ikke
nem at finde. Udbredt for os laa Oretorpsjöen i direkte
Forbindelse med Witts jöen, begge Søer var omkranset
af smukke Gran-, Fyrre- og Birkeskove, og netop som
vi kom, sendte Aftensolen sine sidste Straaler ud over
Trætoppene og Søen. Længe stod vi stille og nød Synet,
indtil en sulten Deltager vendte tilbage til de mere pro
saiske Ting.
Da Aftensmaden var til Side, blev Lejrbaalet tændt.
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Fra Wittsjö.

og vi begyndte at hygge os rigtigt omkring Baalet, alt
imens vi sang vore kønne danske Sange. KL 10 sluttede
vi af med: Der slaar et Slot i Vesterled.
Nu skulde vi saa i Seng, ja, det vil sige vore Sove
poser oppe paa Gaardens Høloft. Men her var baade
varmt og godt, og om Morgenen maatte vi ordentlig tage
os selv i Nakken for at komme op.
Dagene gik med at træne til Gymnastikopvisningen,
bade i Søen, Bilture mod Nord og Øst og om Aftenen
Lejrbaal og Roture paa Søen. En saadan Tur paa Søen,
naar det var ved at mørkne, er noget af det, jeg aldrig
glemmer fra Sverige, hvor var det idyllisk. Vor gamle
Bekendt Maanen var saa venlig at skinne i al sin Glans
i de otte Dage,- vi opholdt os i Sverige. Naar saa Maanens
Straaler glimtede i det blanke Vand, Baalet med Menne
skene omkring spejlede sig deri, og Granskovens mørke
Silhuetter tegnede sig mod Aftenhimmelens stjernebesaaede Blaa, da var der saa smukt, at man ikke kan
tænke sig noget skønnere. Det svenske Landskab ejer en
Farverigdom, som vi i Danmark trods alt ikke kan møde
op med.
Paa vore Bilture saa vi Klippelandskaber. Nogle Ste
der bevokset, andre Steder stikkende det nøgne Sand og
Grundfjeld frem. Desuden kørte vi langs den smukke
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Laaganelv. Her førte Strømmen Tømmeret ned til Sav
værkerne, ved Elven laa der flere store Kraftstationer.
Tillige fik vi Lejlighed til at bese Christian den Fjer
des Bygningsværk: Kirken i Christiansstad. Hvor var det
en smuk, gammel Kirke, prydet med Marmor og Alabast.
Denne Kirke vil altid staa som et Minde om Christian
den Fjerdes fine Kunstsans.
Dagene fløj af Sted for os, og inden vi vidste et Ord
af det, meldte Dagen sig, da vor Opvisning skulde foregaa. Det var Wittsjö Idrætsforening, der havde arran
geret den. Opvisningen skulde finde Sted paa et udlagt
Gulv ude i en stor Skov. Nej, hvor var vi spændte paa,
hvordan Svenskerne vilde tage imod Bukh’s Gymnastik,
der jo for dem er helt fremmed. De har jo Ling, og der
med mener de at have nok, skønt det System nu er helt
forældet.
Da Tidspunktet for Opvisningen var inde, var der
samlet ca. 225 Tilskuere, og vi marcherede ind i de lyseblaa Silkedragter og istemte vor Nationalsang fra Ollerup: Vi fik under Tidernes Tryk. Frejdige gik vi i Gang
med Gymnastikken, alle opsatte paa at yde vort bedste,
og da vi saa hørte Stemningsudbrud fra Svenskerne,
sattes Modet jo yderligere nogle Grader op.
Da vi marcherede ud til Tonerne af »Danmark nu
blunder«, havde vi selv Indtrykket af, at vor Opvisning
var lykkedes, men da vi jo ikke er berettigede til at være
vore egne Dommere, vil jeg hellere gengive, hvad Christiansstads Läns Tidning skrev om Opvisningen Dagen
efter:
Dansk gymnastikuppvisning i Wittsjö.
En dansk kvinnlig gymnastiktrupp, elever från gym
nastikskolan å Ollerup på Fyn, vilka under en veckas
tid vistats i Wittsjö, hade på Onsdagskvällen i sam
förstånd med Wittsjö gymnastikklubb anordnat en upp
visning vid gymnastiklokalen.
Tillslutningen av intresserade var stor, och de när
varande fingo bevittna en synnerligen vacker og har-

44

monisk gymnastik vittnande om samvetsgrant og mål
medvetet arbete under sakkunnig ledning.
Det framhölls före uppvisningen, att gruppen ej var
någon elitegrupp utan en genomsnittlig grupp från ovan
nämnda skola. Gymnastiken är byggd på Lings system
och utarbetad för skolan av dennas Föreståndare Niels
Bukh.
Uppvisningen av denna danska kvinnogymnastik,
delvis utförd under sång, gav genom sin rytm, mjukhet
och smidighet ett bestående intryck på åskådarna. Trup
pens prestationer mottogos ochså av stormande applå
der, och Wittsjöklubbens ordförande, landsfiskal Fluur,
frambar åskådernas tack og överräckte blommor till
ledarinnan.

Dagen efter rejste vi hjem til Danmark over Båstad
og Helsingborg. Hjemturen er der ikke saa meget at
fortælle om, havde Vejrguderne staaet os bi forhen, saa
svigtede de nu fuldstændig, Regnen styrtede ned, saa
det var umuligt at faa noget at se af Landskabet, vi kørte
igennem.
Ja, I kan tro, det var en herlig Tur, som jeg aldrig
glemmer. I Haab om, at I alle har det godt, sender jeg
jer hermed mange venlige Hilsener.
Lis Dein, Oustruplund, Sporup.

Hvad der hændte i det svundne Aar.
ersom jeg i disse Dage skulde modtage Besøg af
nogle af I gamle Egaa-Drenge og -Piger, vilde det
blive yderst vanskeligt for ikke at sige umuligt for jer
at komme ind paa Nr. 9, der nu i flere Aar har været
min Vinterresidens. Grunden herfor er ligetil. Det flyder
— overalt hvor man saa end vender Øjnene hen — paa
Bord, Stole, Seng, ja selv i Vinduerne — med Aviser,
Udklip, Brevpapir, Stilebogsblade, Amatørfotografier
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10 Aar efter.

o. s. v., altsammen nok til et ret anstændigt St. Hansaftensbaal.
Det er jo imidlertid ikke Meningen med alt det sam
menskrabede Materiale, at det skal fyres af næste St.
Hansaften, tværtimod. Derimod er det min — jeg havde
nær skrevet sørgelige — Pligt ud af alle disse skrevne
eller trykte Notater at fremtrylle eller i det mindste gøre
et hæderligt Forsøg paa at fremtrylle et nogenlunde fyl
digt og tillige rigtigt Referat af de Begivenheder, der,
siden vi sidste Gang sendte Egaabogen ud, er sket her
paa Skolen, i de nærmeste Omgivelser og med eller for
gamle Elever.
Der synes ogsaa efter Papirdyngens Størrelse at døm
me at være Stof nok til en ret anselig Roman, og det
skulde altsaa være et nogenlunde let og overkommeligt
Hverv, som jeg har faaet, og saa er det alligevel saaledes,
at det langt fra er saa let, som det ved første Øjekast
synes at være. Et gammelt Ord siger: Et er Søkort at
forstaa, et andet Skib at føre, og det er virkelig lige ved
at gælde her. Dels er det absolut ikke det nemmeste
Arbejde at faa alt det forskelligartede Stof, som nød
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vendigvis i Aarets Løb taarner sig op — det gælder
Fester, Udflugter, Kursus, Bryllupper m. m. m. føjet
sammen til et naturligt Hele, og dels er det jo, hvad der
næsten er værre, de samme Mennesker, der skal for
tælles for, naar jeg da lige undtager den sidste Aargang
af Elever, af hvilken Grund jeg næsten er dobbelt for
pligtet til at være dobbelt saa aarvaagen for ikke at gøre
Beretningen fra i Aar fuldstændig ens med den fra i
Fjor og dennes Forgængere fra tidligere Aar.
Af alle disse Grunde maa jeg vist helst paa Forhaand
bede de mange, der allerede fra tidligere Aarsskrifter er
fuldt fortrolige med, hvordan Recepten til »Aaret rundt«,
»Hvad der hændte i Aar« o. s. v. er skrevet, tage lidt
mildt paa den nye Aargang, hvis de finder, at den har
Hovedparten af sit Stof fælles eller stærkt lignende for
rige Aars.
Og heldigvis er jeg jo stillet saaledes, at denne Be
retning ikke skal serveres for et fint og forvænnet Avis
publikum, der til daglig er vant til at svælge i Sensations
stof, men for jævne, naturlige Mennesker, der af Selv
syn og Selvoplevelse er fuldt fortrolig med det hele.

et Aar, der nu snart er gaaet, har som dets For
gængere været et udpræget Arbejdsaar, og trods det,
at maaske et og andet af det, der senere skal meddeles
her, kunde tyde paa andet, saa har vi alle — hvad enten
det var de bortdragne Elever, Lærerpersonalet eller andre,
der til dagligt er knyttet her til Egaa Efterskole — levet
vort stille og rolige Liv, fuldt optaget af vor daglige Ger
ning og uden at lade os berøre alt for meget af alle de
voldsomme og hastige Omvæltninger ude i den store
Verden, som ikke mindst dette Aar har været saa rigt
paa. Og saadan bør det jo ogsaa helst være. Hvad Nytte
vilde det vel ogsaa være til, om vi stod den evige Strid der
ude nærmere, og hvad evnede vi forøvrigt at fuldføre der,
hvis vi søgte den. Nej, en Skole som vor bør være et Sted,
hvor man ikke alene kan søge hen for at dygtiggøre sig
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og udvikle sine Kundskaber, hvad enten det nu er paa
Aandens eller Haandens Omraade, men hvor man ogsaa
for en Stund kan fri sig for Døgnets hurtigt vekslende
Spørgsmaal og dyrke sit Arbejde. Det er i Virkeligheden
en af dens største og vigtigste Opgaver.

i begyndte, som Skik er, den 3. November, denne Gang
med 55 Elever, og I skulde jo kende os meget daarligt, saafremt I ikke er klare over, at vi straks var i fuld
Gang med vort Arbejde. Personalet var, hvad Vinter
skolen angaar, det samme som sidste Aar: Ejnar Pedersen,
Bernhardt Jensen, Ingeborg Ibsen, Jul. Rasmussen, Bent
Pedersen og underskrevne. Pastor Asger Højmark gæ
stede os, som han plejer, ugentlig med sine Foredrag om
danske og norske Forfattere, og som noget nyt skal næv
nes, at Uddeler Andersen, Egaa, i Vinter viste os clen
Velvilje to Aftener om Ugen i Tiden efter Jul til Kur
susets Afslutning at give os et Indblik i, hvordan man
lærer at skrive Reklameskrift. Det blev Timer, som jeg
tror, de fleste havde baade Glæde og Udbytte af, selv om
det villigt skal indrømmes, at vi i Begyndelsen tog lidt
akavet paa de af Andersen fremskaffede Kæmpepenne,
der saa langt fra lignede dem, vi var vant til at bruge.
De to Maaneder inden Jul gik hurtigt, det var knap
nok, vi mærkede, at »ind under Jul, hvor er det trist« —
tværtimod; naa, det kom vel af, at »Snefog og Kulde«
mærkede vi kun lidt til, derimod nok til »de korte Dage«.
Saa inden vi vel ænsede det, meldte den sidste Arbejds
dag inden Jul sig, og Traditionen tro bænkede vi os for
sidste Gang i det gamle Aar omkring de med mange Lys
smykkede Borde for at indlede den velfortjente Ferie
saa festligt som muligt. Dagen derpaa spredtes vi ud
over det ganske Land — Juleferien var begyndt.
Men alt faar en Ende — ogsaa Juleferien — og først
i Januar samledes vi atter for at arbejde videre. Gamle
Egaa-Drenge ved af Erfaring, at Tiden fra Hellig tre
Kongers Dag til April som oftest byder paa nok saa me-
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gen Adspredelse som den Tid, der er gaaet forud. Saaledes ogsaa i Aar. Det varede kun kort, inden Forberedel
serne til den kommende Vinterfest paabegyndtes, idet to
Hold af de til dette bedst egnede Elever paabegyndte
Indstuderingen af Bøghs »Tre for én« og P. R. Møllers
»Gifteri«. Uden at rose de optrædende alt for meget, tør
jeg nok antyde, at de skilte: sig særdeles respektabelt fra
Opgaven uden Undtagelse, og selvfølgelig høstede de og
saa kraftigt Bifald ved Festen, der som sædvanlig var
godt besøgt.
Det er som bekendt en Forrettighed, som Drengene
har frem for Pigerne, at de hver Vinter, hvis de ønsker
det, kan faa Adgang til at deltage i »Jydsk Skolescene«s
Forestillinger, det skete ogsaa i Aar. Vi saa et broget
Program, der spændte fra selveste Shakespeares digre
Værker til det nyeste, nye, engelske Kriminalstykke, for
at være helt nøjagtig: »Købmanden i Venedig«, »Lynggaard & Co.«, »Høsten« og »Ti Minutters Alibi«. Af andre
Adspredelser i Vinterens Løb maa nævnes, at vi to Gange
havde Besøg af »Dansk Arbejde«s Sekretær, Oberstløjt
nant Buchwald, der viste os Films optagne af nævnte
Landsforening til Propaganda for danske Virksomheder.
I Forbindelse med Vinterskolen maa ogsaa nævnes,
at der den 11. og 12. November 1933 afholdtes et godt
besøgt Instruktionskursus i Gymnastik med Rosendahl,
København, og Fru Hauge Sejr, Odense, som Ledere.
Den sidste Tid gik — det er et gammelkendt Fæno
men — altfor hurtigt, der var i de sidste Dage en Travlhed uden Lige, det gjaldt vel mest Sløjd- og Husflids
afdelingen, men ogsaa i de andre Fag var der nok at
tage Vare paa.
Palmesøndag, den 25. Marts, havde vi den officielle
Afslutning paa Vinterkursuset. Der var som sædvanlig
mødt en stor Forsamling af Forældre og Paarørende,
endvidere havde vi samme Dag Besøg af Repræsentan
ter for Randers Amts Sogneraadsforenings Bestyrelse.
Efter Kaffebordet og den traditionelle Gymnastik
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opvisning talte Ejnar Pedersen, der bragte en særlig
Tak til Hjemmene, det er nemlig hjemme, Eleverne faar
den rette Indstilling, der betinger det gode Udbytte af
Opholdet paa en Skole.
Pastor Højmark mindede om, at det er Ungdommen,
der skal bære de nye Tanker og Ideer frem, og haabede,
at det maatte lykkes Eleverne at faa det gode frem og
vise nye Veje at bygge videre paa.
Formanden for Randers Amts Sogneraadsforening,
Folketingsmand Edvard Sørensen, Lindbjerg, holdt der
efter en smuk Tale, hvori han redegjorde for sit Ind
tryk af Besøget paa Skolen, og han manede tilsidst Ele
verne til at fylkes om Dannebrog som vort fælles Sam
lingsmærke.
Som det nok allerede er bemærket af adskillige, var
det ret tidligt, vi officielt sluttede af. Det er i de senere
Aar blevet Skik, at vi benytter en Søndag til Afslutning,
da vi mener, at der da er bedre Lejlighed og Tid for
Forældre og Bekendte til at komme her. Men selv om
der officielt er afsluttet, betyder dette dog ikke, at vi
straks som førhen sender Eleverne hjem, de forbliver
som Regel paa Skolen to eller tre Dage derefter, og disse
Dage benyttes saa til Udflugter m. m.
Vi gjorde heller ikke nogen Undtagelse for Regelen
i Aar. I flere Aar var det saaledes, at Sommerpigerne
havde, om jeg saa maa sige, Eneret paa Molsturen; de
sidste Aar har dog i nogen Grad bragt Forandring heri,
idet Drengene ogsaa faar en saadan Tur, og i Aar fandt
denne Sted den 26. Marts. Tidligere betød en saadan Ud
flugt for Drengene gerne, at de, der vilde med, maatte
stampe i Pedalerne en lang og trang Søndag Eftermid
dag, og saavel Tid som Befordringsmiddel gjorde, at de
ikke fik særlig meget at se og desuden var godt udasede
og trætte, naar de hen paa Aftenen vendte hjem, lige
som Tøj og Sko gerne var i en ynkelig Forfatning; jeg
mindes forøvrigt endnu med Gru en saadan Søndags
udflugt med 12—14 Fynboer, Vestjyder og Vendelboer
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for en fem-seks Aar siden, hvor vi maatte forcere Vejen
gennem Agri Bakker i Snesjap og Pløre og med det Re
sultat, at flere af Flokken var misfornøjet. I Aar kom
vi anderledes standsmæssigt fra det.
Rutebilejer Jørgensen, Rønde, der havde en Søn her
som Elev, stillede nemlig gavmildt tre Rutebiler til Raadighed, og andre Elevhjem kappedes om at yde os al
Venlighed under Udflugten. Denne gik ad den sædvan
lige Rute til Kalø, derefter til Vrinners, hvor vi nød en
Forfriskning hos Familien Josiassen, fra Vrinners over
Knebeldyssen og Vistoft til »Dammen« paa Helgenæs,
hvor Familien Holst tog overmaade gæstfrit imod hele
Flokken og beværtede os paa det bedste. Derfra kørte vi
langs Ebeltoftvig til Mols’ Hovedstad. Her tog Mejeri
bestyrer Damsgaard Mikkelsen, Grønfeld, imod os, og
han var en fortræffelig Fører for os paa Turen gennem
Byen. Paa Hjemvejen stoppede vi op i Grønfeld og
fik en Forfriskning paa Mejeriet, inden vi for Alvor
satte Kursen mod de hjemlige Kyster. Det var en stor
artet Tur, og vi har al Grund til at være taknemlige
overfor Hr. Jørgensen og de Hjem, der gjorde deres til
at gøre den saa vellykket, som den blev.
Men hermed var vi ikke færdige. Der er allerede
nævnt, at Uddeler Andersen skaffede os et godt Indblik
i Reklameskriftens forskellige Finesser. Han viste sig
ogsaa paa anden Maade at være en god Mand for os.
For det første var vi alle hans og Fruens Gæster, da de
fejrede deres Sølvbryllup — det kommer maaske knap
denne Historie ved, men derforuden sørgede han den sid
ste Skoledag for, at vi fik Lejlighed til at bese F. D. B.s
Fabriksanlæg og Lagre i Viby og Aarhus, en ikke min
dre interessant Tur end den foregaaende. Paa samme
Tur var der saa Lejlighed til at se andre af Jyllands
Hovedstads Seværdigheder.
Samme Aften sluttede vi for Alvor af, og næste Dag
spredtes Elevflokken for alle Vinde.
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pril, ja, forøvrigt ogsaa September og Oktober plejer
L gerne at være stille Tider for os, hvor vi ikke har
stort andet at gøre end at holde Ferie, hvile ud og for
berede os til næste Elevholds Ankomst. Men siden vi har
faaet Gymnastiksalen, er det blevet lidt anderledes, idet
der i de tre nævnte Maaneder afholdes forskellige Kursus.
Sidst i April indbød Fru Anna Marie Børup, der er
velkendt ogsaa af gamle Egaaelever, til et Kursus hel
med det Formaal at give Deltagerne et dybere Indblik i
Gymnastik med Musikledsagelse. Foruden Fru Børup
medvirkede Musiklærerinde Frk. Kaalund, Aarhus, Frk.
Karen Pedersen, Egaa og Lærer Harald Grønborg, Kat
trup. Kursus’et varede i fire Dage og var besøgt af ca.
30 Deltagere, de fleste fra Midtjylland, men saavel de
øvrige jyske »Landsdele« som Øerne og Hovedstaden var
repræsenterede. Afslutningen fandt Sted den sidste Søn
dag før Maj, og da der var kommet ikke saa faa Til
skuere til Stede, formede den sig meget festlig; der vistes
bl. a. Gymnastik af A. G. F.s Elitehold under Ledelse af
Fru Børup, et Hold Latinskolepiger fra Aarhus, ledet af
Frk. Hansen, og endelig optraadte et Børnehold, klædt
i de yndigste Nationaldragter, og dansede Folkedanse un
der Frk. Edel Ribergaards Ledelse.

A

aa kom Maj og med den ikke alene den herlige Som
mertid, men ogsaa de 58 glade og friske Piger, der
den 3. Maj rykkede ind paa Skolen. Med Bette kan del
vist denne Gang fremfor andre Aar skrives om den her
lige Sommertid; thi sjældent har Vejrguderne vel vist
sig fra deres bedste Side som nu i Aar. Det kom i høj
Grad Sommerpigerne til Gode, og det er vist aldrig før
hændet, at der er blevet gjort saa stærkt Brug af de paa
Timeplanen afsatte Badetimer til deres egentlige For
maal som i Aar, ellers plejer det jo gerne at være saaledes, at der nok paa Planen var afsat Tid til Badning;
men de gode Damer, der skulde nyde godt deraf, havde
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som Regel, særlig naar det lakkede hen i August, alt for
travlt med andre Ting og lod saa Badning være Badning.
Vi stod i Aar over for et Lærerindeskifte. Frk. Bor
ding blev fast knyttet til Snoghøj, og i hendes Sted fik
vi Frk. Gerda Grøndahl, København og Frk. Marie Søren
sen, N. Sundby, tidligere Elever fra Snoghøj. De blev
snart fortrolige med vor Skoleform og gjorde udmærket
Fyldest Sommeren igennem. Ellers var det, med Und
tagelse af Fru Jensen, der var sygemeldt, den gamle Flok
af Lærere og Lærerinder, der virkede her. Dog havde vi
som nyt Fag i Sommer indført Esperanto, og denne Gren
af Undervisningen lededes af Lærer H. Grønborg, Kat
trup, der har vundet sig et godt Navn blandt de danske
Esperantister. Hvad selve Arbejdet til dagligt angaar, er
der kun at nævne, at det gik flinkt og roligt fra Haan
den uden nævneværdige Forstyrrelser, og at Eleverne
med Lyst og Interesse tog fat paa de forskellige Fag,
der bødes dem.
St. Hansfesten samlede et stort Publikum, som
Pigerne underholdt med en lille, selvlavet Komedie »De
lystige Koner«, dannet af et gammelt Folkeeventyr, og
med Folkedans paa Sønderhøj i Skæret fra det bræn
dende St. Hans Baal.
Fra St. Hans og til Elevfesten er der jo ikke længe,
og Tiden var derfor optaget baade af Forberedelser og
Forventninger; men hvad der iøvrigt skete ved denne
Lejlighed, fortæller Gudrun Mogensen om andetsteds.
Her skal derfor kun nævnes, at der til Festen var ind
løbet en Mængde Hilsener fra gamle Egaaelever, der af
forskellige Grunde ikke var i Stand til at gæste os. Der
var bl. a. Breve og Kort fra: Solveig og Aase Nygaard
(29 og 30), Sitte Pedersen (28), Sigrid Bak (29), Anna
og Rigmor Nielsen (28 og 29), Gerda Kolind (28), Gerda
Dietz Olsen (31), Esther Fredslund Andersen (28), Inge
borg Frederiksen (33), Anna T. Nielsen og Karen M.
Christiansen (30), Anna Busk (28), Sv. Fredslund An
dersen (23—24), Frede Sørensen (28—29), Erling Holm
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(30—31) og Aage Skouhaug (32—33). Den sidstnævnte
har siden sit Ophold her etableret sig som Brøndgraver
og har haft flere større Arbejder paa Fyen. Desværre
tillader Pladsen her ikke at gengive hans Brev; der var
ellers et og andet, der nok kunde interessere Egaadrenge. Sidst, men ikke mindst, maa nævnes, at vi til
Festen ogsaa modtog en Hilsen fra vor tidligere Gymna
stiklærer Thorvald Zacharias, der nu opholder sig i sit
Hjem i Vendsyssel.
De to Festdage plejer at være anstrengende nok for
»Kyllingerne«, der paa forskellig Maade maa hjælpe til
med alt muligt, og det er gerne nogle trætte Sommer
piger, man ser Dagen derefter. I Aar fik de endda straks
en ekstra Tørn, idet vi allerede om Onsdagen efter Elev
mødet igen fik Fremmede. Det var et Hold Husmænd,
der paa deres Rejse igennem Randers Amt, ført af J. E.
Hoe fra Mellerup, overnattede her i Byen og benyttede
Efterskolen som Samlingssted. Ogsaa for dem maatte
Pigerne vise deres Færdighed i den ædle Kunst, Folke
dans.
Atter fulgte der nogle Uger med godt Arbejdstempo,
men ellers plejer Juli jo at byde os forskelligt Afbræk
i Skoletiden, det fandt dog ikke Sted i Aar. Af andre
Begivenheder i denne Maaned bør dog nævnes — det
sker ganske vist ikke i kronologisk Orden — at vi næsten
alle var Deltagere i den storstilede Højtidelighed ved Af
sløringen af Monumentet i Mindeparken d. 1. Juli, en af
de største og mest gribende, nationale Fester, vi i over
skuelig Tid har haft i vort Land.
Vi skal jo gerne hver Sommer en Tur til Mols, det
er en Begivenhed, som de fleste glæder sig til længe i
Forvejen. Hidtil har vi tilendebragt Turen paa én Dag, da
det ikke har været muligt at tilvejebringe Nattekvarter
derovre, og vi har derfor, for i det hele taget at kunne
gennemføre vort Program, maattet benytte Rutebiler. I
Aar blev det ganske anderledes, og sandsynligvis vil det
samme blive Tilfældet i de kommende Aar, idet der nu
ved »De danske Gymnastikforeningens Køb af Fuglsø
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lejren er skabt Mulighed for — selv for større Sel
skaber — at kunne faa et godt og billigt flere Dages
Ophold paa den skønne og ejendommelige Halvø. Det
var det, vi benyttede os af, og vi havde uden Tvivl
den bedste Udflugt, der nogen Sinde er blevet foretaget
her fra Skolen, ud deraf. Hvad selve Udflugten angaar,
skal jeg ikke opholde mig længere derved, der er nem
lig, heldigvis maa jeg sige, ogsaa andre, der skal have
den Fornøjelse af være Medarbejder ved Egaabogen, og
andet Steds i denne giver Anne Marie Mikkelsen en god
og klar Skildring af, hvad vi oplevede paa tre Dages
Turen.
Imidlertid var vi nu naaet til August, og alle, der har
været her en Sommer, véd af egen Erfaring, at saa tager
vi det sidste Tag. 1934 rummer ingen Undtagelse herfra.
Der var travlt alle Vegne. I Sløjdlokalet, det var i Aar
Scenen og det nedenunder denne beliggende Kælder
lokale, der tjente til det Brug, rumsteredes der med Hus
flidsarbejde, i Skolestuerne tumledes der med de sidste
skriftlige Arbejder, og i de andre Skolelokaler dyngede
der sig en Mængde Haandarbejder op, ja, selv Spisestuen
maatte tages i Brug. Herinde fra hørtes kun to Ting i
de sidste Dage: Symaskinernes Snurren og Frk. Thom
sens myndige Stemme, der opmuntrede til forøget Paapasselighed med Kjolesy ningen, og i Vævestuen, det
gamle Sløjdlokale, gik Vævene lystigt under Frk. Ibsens
Kommando.
Det kneb maaske hist og her lidt med at blive fær
dig; men alt var alligevel klappet og klart til den offi
cielle Afslutning Søndag d. 26. August. Det var en straalende Høstdag, og vi markerede den i Skolens Historie
ved for første Gang at lade de nordiske Flag gaa til
Tops foran Gymnastiksalen. Om selve Afslutningen kan
der ellers siges, at der var en baade smuk og fyldig
Udstilling af de forskellige Ting, der var lavet i Somme
rens Løb, ja, selv Esperantisterne havde i den lille Skole
stue deres egen lille, private Udstilling af Bøger, Blade,
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Fotografier, Breve og Brevkort, der skulde fortælle om
deres Forbindelse med udenlandske Fæller.
løvrigt formede Afslutningen sig som sædvanligt. Der
var Gymnastikopvisning af to Hold, ledet af de nye
Lærerinder, Foredrag af Pastor Lykke, Odder, og Ejnar
Pedersen og endelig Folkedanseopvisning.
Dagen derpaa rejste Ejnar Pedersen paa Højskolelæ
rerkursus i Graasten og Bernhardt Jensen til Sjælland. Vi
andre hvilede os ud ved Havet eller pakkede Kufferter.
Den sidste Dag havde vi en lille Udflugt til Aarhus, hvor
vi var i Botanisk Have og den gamle By. Hele Flokken
var gaaende derind, det gjorde den imidlertid ikke hjem,
thi der gaar den Dag i Dag Frasagn om de mest for
skelligartede Befordringsmidler, der blev benyttet paa
Hjemturen. Nogle foretrak at standse fredelige Cyklister
og »sidde paa Stangen« hjem, andre kom i Luksusbil,
enkelte var knap saa standsmæssigt kørende, idet de
maatte nøjes med Lastvogne, tre-fire Stykker foretrak
Rutebilerne, og nogle faa standhaftige viste, at de ogsaa
havde Kræfter til at foretage Tilbagetoget til Fods.
Om Aftenen holdt vi det traditionelle Afskedsgilde
med Historie, Sang, Spadseretur og kulørte Lamper i
Haven, og næste Morgen slog saa Afskedens Time, de
fleste var nok lidt vemodig stemt, saavidt det kunde ses,
det var jo ogsaa en god og skøn Tid, der nu var forbi.

er er altid saa stille de første Dage efter et Elevholds
Afrejse, og de fleste af os her paa Skolen har vist
egentlig mest Lyst til selv at stikke af ud paa Ferie.
Det kunde før i Tiden lade sig gøre; men nu ikke mere.
Vi maa nemlig straks i Gang med de forskellige For
beredelser til det aarlige Efteraarsmøde. Det i Aar —
det tredie i Rækken — afholdtes den 9. og 10. Septem
ber. Som det ses af Datoerne, gik Pedersen i Aar Glip af
den Fornøjelse at have mange Fødselsdagsfremmede;
men til Gengæld var Efteraarsmødet begunstiget af det
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smukkeste Septembervejr, som tænkes kan, derimod maa
det indrømmes, at Besøget, i Forhold til tidligere Efteraarsmøder, var knap saa stort; vi klager dog ikke, og
Efteraarsmødet vil for Fremtiden indgaa som et fast
Led i Aarets Begivenheder. Der var begge Dage en god
Forsamling, der med Opmærksomhed fulgte de forskel
lige Foredrag.
Om Søndagen bød Ejnar Pedersen, efter at vi havde
sunget »Den signede Dag«, velkommen og udtalte Ønsket
om, at Mødet maatte ligne de gode, gammeldags Efteraarsmøder. Derefter talte Forstander Hans Lund, Rød
ding, om: Tysk Bondelovgivning. Han indledede med en
Betragtning over Forholdene i Europa, hvor der just ikke
herskede det, som vi kalder Septembervejr — tværtimod.
Dog er der en Mulighed for, at de vældige Bevægelser,
der for Tiden gaar gennem de europæiske Folk og ikke
mindst i vort Naboland mod Syd, kan lære os noget,
nemlig at se paa de nye Forhold med i hvert Fald nogen
Forstaaelse af, hvad det er, der gærer og bryder derude
og tillige at tænke noget mere og dybere over det, der
er særegent i vor egen Nation. Derpaa fulgte en inter
essant Skildring af, hvordan de nationalsocialistiske
Magthavere i Tyskland gennem Rigsbondeføreren Walthei- Darre’s Lovgivning om Arvegaarde har søgt at løse
et af Tidens vigtigste Spørgsmaal: Bondens Stilling i
Samfundet og ved at give ham en privilegeret Stilling
søger at skabe en ny Kerne i det tyske Folk. I Øjeblikket
søger man i Europa paa tre Maader at løse Bondespørgsmaalet, i Sovjetrusland har man valgt at gøre Bonden
til Industriarbejder, i det nationalsocialistiske Tyskland
gør man ham derimod til Adelsmand med saavel Forret
tigheder som Pligter; men her i de nordiske Lande fore
trækker vi at søge ham gjort selvstændig gennem Ud
bygning af det nittende Aarhundredes Tankegang.
Næste Taler var Direktør Thomas P. Hejle, Køben
havn, hvis Emne var Kunst og Opdragelse. Grundprin
cippet for Opdragelse er: at lære er at opleve. Kunst
bliver Oplevelse, fordi den skabende Kunstner er i Be-
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siddelse af en rigere Opleveevne end vi andre og formaar
gennem sine Værker at skildre Oplevelserne saa rigt og
skønt, at vi andre ogsaa faar Glæde af dem.
Vor Tids store Fortjeneste er dens Arbejde for legem
lig Opdragelse, desværre skorter det paa »aandelig
Idræt«. Ganske vist udfører den danske Højskole paa det
Omraade et stort og godt Arbejde, men vi andre maa
ogsaa forstaa, at vi har Pligt til at gøre vort til, at Vejen
at opleve ogsaa i aandelig Henseende bliver lettere for
Ungdommen, denne vil i Virkeligheden hellere end gerne
vandre den Vej, blot vi formaar at aabne Døren paa vid
Gab dertil.
Aftenens Program udfyldtes ogsaa af Thomas P.
Hej le, der gennem sin Oplæsning og Recitation af for
skellige Smaating af Blicher, Jeppe Aakjær og Jacob
Knudsen viste sig som en Mester i denne Kunst.
Om Mandagen fortsattes der med Foredrag af Redak
tør Wellejus, Viborg, og Pastor Holm, Fruering. Den
førstnævnte skildrede det Fællesarbejde mellem Kompo
nisten Weyse og Digteren Ingemann, som resulterede i
den Sangskat, vi kender under Navnet Ingemanns Mor
gen- og Aftensange. Derefter fulgte en Skildring af Weyses Liv, alt imens Wellejus ledsagede sit Foredrag med
Demonstration af flere af Komponistens Melodier paa
Flygelet.
Pastor Holm holdt derefter et kraftigt, kristeligt
Foredrag ud fra Bjergprædikenens Ord om Menigheden
som Jordens Salt og Lys. Selve Jesu Ord her rummer en
mægtig Opgave til os, der betegner os som Guds Menig
hed, en Opgave, som næsten kan synes uløselig, men
alligevel ikke er det, fordi Gud aldrig stiller os en uløse
lig Opgave. Taleren skildrede derefter vor egen Tid,
hvordan dens Magthavere synes at forandre sig mere og
mere fra Folkeledere til Folkeherskere og kun synes at
have ét for Øje: at regere efter Magtprincippet. De Kræf
ter, der skal standse denne Udvikling, maa komme fra
Guds Menighed, som opnaar dem ved at vandre samme
Vej som de første kristne Samfund, Hjemlivet og Løn-
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kammerets Vej. Af den Grund maa vi styrke vort kristne
Hjem- og Samfundsliv, hvad der maaske kan blive van
skeligt nok, fordi vi desværre har altfor travlt med det,
der ligger udenfor disse Livsformer, og da det tilmed
synes, som om vi skal opleve en ny Fornægtelses- og
Bespottelsesperiode. Det er dog ikke den, vi bør ængstes
før; thi den kan alligevel blive til Velsignelse for mange,
nemlig dem, der ved at tænke over Problemerne tvinges
til at gøre op med sig selv. Derimod har vi snarere Grund
til at frygte for, at vi i vort daglige Liv kommer til at
give Udtryk for noget, der kan have Skin af uægte Kri
stendom over sig. Men hvis vi er i Stand til at undgaa
dette, er der til Gengæld Mulighed for, at den svære og
trange Tid, der maaske kommer for Guds Menighed,
kan hjælpe os frem til en religiøs Nytid og derigennem
ogsaa til en ny Folketid.
Om Aftenen var der en fin og alsidig Sang- og Musik
underholdning af Danske Læreres Sangkors Aarhusafdeling, ca. 40 Lærere, med Koncertsanger Thøger Ras
mussen som Dirigent. Koret sang først nogle Sange, af
hvilke der lige bør nævnes: »Skumringen« af Gluck, »Jeg
ved et Land«, en ny, dansk Sang til Tekst af afdøde
Provst Christensen, Alrø, og »Den danske Sang«; der
efter kom Hovednummeret: Emborgs »Den jydske Hede«
med Lærer Graugaard, Viby, som Solist. Organist Skytte
Birkefeldt, der havde akkompagneret til Sangene, spillede
derefter en Sonate af Mozart og Franz Lizts Fantasi over
Motiver fra »Rigoletto«, og endelig lykkedes det at faa
Thøger Rasmussen til at synge nogle jydske Sange til
Tekst af Anton Berntsen. Det var en god Aften, og de
mange Tilhørere kvitterede da ogsaa med kraftigt Bifald.

aa Skulde Livet igen gaa sin stilfærdige Gang, d. v. s.
knapt saa roligt, som vi havde tænkt os det, gik det
nu ikke. De mange Indmeldelser til Vinterskolen, 65
ialt, overbeviste os om, at der ikke var Overflod af Plads
paa Skolen, og for i nogen Grad at raade Bod herpaa
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udrugedes forskellige mer eller mindre skumle Planer,
de fleste efter det jesuitiske Motto: Hensigten helliger
Midlet. Snart var der en, der foreslog at efterligne Fuglsø
lejrens Arrangement med Køjer, snart dømte en anden
den gamle Skoleentre til Undergang, og snart fremlagde
en tredie en ny og sindrig Plan, der gik ud paa at fjerne
vore overflødige Skorstene. Ét fælles var der dog ved
alle Planerne, at de som Regel blev kasserede som kom
plet umulige. En Løsning skulde der jo til, og Enden
paa det hele blev, at det gik ud over de to Gavlværelser
over Privatlejligheden, bedst kendt af tidligere Elever
som »Stærekassen« og »Kasernen«. Det gør mig ondt for
dem, der fra gammel Tid muligvis gemmer paa et Væld
af skønne Minder og Oplevelser fra Samværet paa de
nævnte Værelser, for jeg maa desværre fortælle, at deres
Saga er endt. Men til Gengæld kan jeg trøste eventuelle
sørgende med, at Værelserne som Sagnfuglen Fønix igen
er steget op af Asken i ny og forbedret Skikkelse og des
uden har vist sig i Besiddelse af samme Egenskab som
en vis middelalderlig Ridderskikkelse, der gik over til
Landets Fjender med én Borg, men fortrød og vendte
hjem med to. Det sidste gjorde de to Værelser paa en Maade
ogsaa, idet de efter den foretagne Omforandring nu fremtriner som fire nydelige, men ganske vist lidt mindre Væ
relser. Paa mulige Spørgsmaal om, hvorledes det lod sig
gennemføre, kan jeg med god Samvittighed svare: Keine
Hexerei, nur Behendigheit. Ganske vist maatte vi fjerne
de to Skorstene i Privatlejligheden, vi gik nemlig ud fra,
at det ikke var nødvendigt for Værelsernes fremtidige
Beboere at have dem som bogstavelig Midtpunkt i deres
Tilværelse der, men tillige tog vi al den tomme Plads,
der i Forvejen var der, i Brug. De fire Værelser er bereg
net til Pigerne, Lærerværelse og Sygestue, og derved har
vi opnaaet at frigøre alle de øvrige Værelser til Eleverne.
Egentlig skulde Spisestuen ogsaa have haft en Omgang
ved samme Lejlighed; men her kræves ogsaa, at vi fjer
nede en Skorsten, det strandede imidlertid paa Peder
sens bestemte Modstand. Det var nok, mente han, at vi

Krogen i den blaa Stue.
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havde gjort hans Privatlejlighed skorstensløs, frem
turede vi nu yderligere i vor Omforandringslyst og tog
den tredie Skorsten med, maatte vi vælge mellem ham
og den, af hvilken Grund vi skyndsomt fredede Skorste
nen for de første mange Aar og opgav vor Plan, og des
uden kan vi ikke faa ham fra den gamle Idé, at Skolen
kun maa have ca. 60 boende Elever. Forøvrigt var det
et morsomt Arbejde at have med at gøre ved Omfor
andringen. Rasmussen, Jensen, Poul, Sigurd Sørensen
(26—27), Bent og jeg fik det nemlig overdraget. Kun et
Par Stykker af os var virkelige Fagmænd, og det kan
ikke nægtes, at der fra disses Side af og til faldt nogle
spydige Bemærkninger til vi andre, der med bedste Vilje,
men med ringe Haandelag haandterede det forskellige
Værktøj.

idst i September og først i Oktober fik vi tre Kursus.
Først et Folkedanserkursus og forøvrigt i de samme
Dage et Studiekredskursus, arrangeret af Venstres Ung
dom, og derefter et Husflidskursus, til hvilket Randers
Amts Husflidsforening stod som Indbyder. Folkedan
serne var alle her fra Egnen, og det var den for nogen
Tid siden stiftede Kalø—Vig-Egnens Folkedanserfor
ening, der lod Kursuset afholde. Leder var Lærer Krogh,
Tøndering i Salling, og Programmet bestod udelukkende
af gamle Sallingbodanse.
Venstres Ungdom arrangerer hvert Aar en Del Studie
kredskursus paa forskellige Skoler rundt i Landet. Vi
havde allerede sidste Aar et saadant Kursus, som altsaa
gentoges i Aar. Lad mig i korte Træk skitsere dets Pro
gram: Foredrag af Redaktørerne Martin, Aarhus, og Rye,
Randers, henholdsvis om Valutaspørgsmaal og Chr. Berg,
af Forstander Jørgensen, Malling, om Landbrugets Kaar
i Nutiden, af Journalist B. Dinsen, Randers: Danmarks
liberale Ungdom, af Bygmester Broder Nissen, Hadsten:
Kirken og Lægfolket, Forstander Ejnar Pedersen: Vor
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nationale Opgave, Lærer Bernhardt Jensen: Den økono
miske Liberalisme, og underskrevne: Det tredie Rige,
derforuden praktisk Studiekredsarbejde ud fra Opgaven:
Danmarks økonomiske Udvikling siden 1864, ledet af
underskrevne.
Begge Kursus var velbesøgte, og der herskede en god
og fornøjelig Stemning. Næppe var vi færdige her, før
et nyt Hold rykkede ind. Som nævnt var det nu Hus
fliden, det gjaldt, og Kursuset var nærmest beregnet for
Lærere og Lærerinder, der vil virke i denne Sags Tje
neste. Det var meget godt besøgt, og da der tillige arbej
dedes med saavel Lyst som Energi blev Resultatet en
fyldig Samling af Husflidsarbejder. Der undervistes i
Bogbinding, Pettyrørs-, Kurve- og Træarbejde af Lærerne
Thomsen, Mastrup, Larsen, Snæbum, og B. Jensen, Egaa,
og i Kjolesyning, Knipling m. m. af Lærerinderne, Frk.
Ibsen og Frk. Thomsen, Egaa.
Den sidste Eftermiddag holdt Amtsforeningen Gene
ralforsamling og Aarsmøde her. Formanden for Dansk
Husflidsselskab, Stadsarkitekt So. Møller, København,
var kommet til Stede og fortalte om Husflidssagens Stil
ling i de nordiske Lande, ligesom han ogsaa trak Hoved
linierne i Dansk Husflidsselskabs Arbejde i Fremtiden
op, særlig med Henblik til Læreruddannelsen.
Om det kommende Vinterkursus kun dette. Det én
Gang nævnte Elevantal i Forbindelse med, at Bent Peder
sen ikke i Vinter kan være Gymnastiklærer, medfører,
at der er antaget en ny Lærer her. Han hedder Kaj Peder
sen, er demitteret fra Gedved Seminarium og var sidste
Vinter knyttet som Medhjælper til Salling Ungdoms
skole.

en endnu er der ét eller rettere sagt meget, der hører
ind under Afsnittet »Aaret rundt«, hvor meget det
er, afhænger i høj Grad af gamle Egaaelever, det er nem
lig Efterretningerne om dem selv, og nægtes kan det jo
ikke, at skulde de af en gammel, striks Skolemester
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have Karakter for udvist Flid i saa Henseende, saa vilde
den blive om ikke negativ saa dog meget lav.
I Aar er vi saaledes nødsaget til at bringe en ikke
særlig tilfredsstillende Beretning, fordi vi praktisk talt
ikke har modtaget Spor, men vi henstiller indtrængende,
at dette ikke bliver Tilfældet ad Aare igen. Det er allige
vel begrænset, hvad vi selv faar opstøvet af Nyt om tid
ligere Elever.
Der er især to Ting, vi gerne vil vide: Bryllupper og
Dødsfald, ikke alene fordi vi godt vil vide Besked om
jer, selv om der allerede nu er gaaet en Del Aar, siden
I var Elever her, men ogsaa af Hensyn til Skolekam
meraterne, det være sig mandlige eller kvindelige, for
hvem det muligvis ogsaa kan være af Interesse.
Som sagt er det altsaa en temmelig utilfredsstillende
Beretning, der foreligger i Aar, skulde vi have undladt
nogen, da er det af ovennævnte Grund, og vi beder om
Rettelser hertil.

or Skole er endnu ung, og det betinger jo, at selv de
første, der kom her, endnu er unge. Derfor kan det
synes noget usædvanligt at nævne Dødsfald i Forbin
delse med den kække og glade Ungdomsskare, der har
haft til Huse her paa Skolen siden 1921. Og saa er det
alligevel saaledes, at hvis vi tager os for at se Elevfor
tegnelsen for de 13 Aar igennem, saa hænder det, at vi
ud for et eller andet Navn ser et Kors og en Dato ved
føj et, der anfører, at her er der en af vore gamle Elever,
hvis Livsbane er blevet afsluttet.

V

I det Aar, der nu er gaaet, maa vi melde om tre gamle
Elevers Død. De to blev endda revet bort paa en pludse
lig og voldsom Maade.
Først i Februar modtog vi Budskabet om
Ingrid Bent Andersens
bratte Død.
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Det kunde ikke andet gribe os dybt. Den Aften og
sandsynligvis ogsaa i det Øjeblik, da Ulykken skete der
nede paa Vojens Station, var vi netop nogle Unge sam
let paa Skolen, deriblandt ogsaa et Par af Ingrids Kam
merater fra 1929, og jeg husker, at vi, som vi saa tit
gør, naar vi mødes, fordybede os i Minderne fra Skole
tiden og om Kammeraterne og talte om, hvor disse nu fær
dedes, deriblandt ogsaa Ingrid. Vi anede kun ikke, hvad
der i samme Time skulde ske.
Det er aldrig let at skrive Nekrologer, og mig synes
det, at det tit er saadan, at der er andre, der i Virke
ligheden er nærmere til det, ogsaa i dette Tilfælde. Vi,
der kendte Ingrid, mindes hende som en glad og alvor
lig Pige, men ogsaa som en god og festlig Elev, hvis
rige Evner gav sig Udtryk paa saa mange Maader, ikke
mindst igennem Kammeratskabet. Jeg har ikke glemt, og
jeg tænker, at det er gaaet mange af Sommerpigerne
fra 29 ligesaa, naar vi sad inde i Fru Pedersens hygge
lige Stue og hørte paa Trioen: Karen Pedersen, Ingrid og
Lærer Veje, de skaffede os mangen god Stund gennem
deres Musik, og jeg tror personligt, at ved en saadan
Lejlighed kom noget af det bedste i Ingrid frem, naar
hun gav sig hen i den Stemning, som det at kunne yde
noget til andre gennem den elskede Musik, altid med
førte. Og hvad Ingrids videre Færd efter 29 angaar, saa
véd vi jo, at den prægedes af det samme lyse og frej
dige Livssyn som her, og at hun stadig trofast holdt
sammen med den Venindeflok, der blev saa inderlig for
bundet med hverandre her paa Skolen.
Nu var hun fra November 33 Elev paa Askov Høj
skole, og mon ikke kun den, der selv har oplevet de
festlige Timer paa denne Skole, ene er i Stand til at
kunne sætte sig ind i de Tanker og Forhaabninger, der
var Ingrids med Hensynet til dette Vinterophold; jeg tror
det. Herfra var det saa, at hun lige efter Nytaar med
nogle gode Veninder var paa Vej til et stort Møde i Søn
derjylland den Aften, der skulde blive hendes sidste.
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Hvor afholdt Ingrid havde været, viste den store Del
tagelse ved hendes Begravelse, der blev en gribende Høj
tidelighed nd over det almindelige.

Den næste af de tre, der maatte bort, var Frits Pe
dersen fra Laasby, Elev her 1923—24. Jeg kendte ikke
den afdøde personligt, men véd kun, at han lige havde
begyndt paa det Arbejde, der i Fremtiden skulde være
hans Livsgerning, og maa saa iøvrigt henvise til efter
følgende Mindeartikel, der er skrevet af en Mand, der
kendte ham bedre end jeg.
Til Minde om Frits Pedersen.
Vognmand Frits Pedersen, Søn af fhv. Vognmand
Anton Pedersen, var Elev paa Egaa Efterskole Vinteren
1923—24. Han omkom ved en Drukneulykke Mandag d.
18. Juni i Svømmebassinet i Laasby.
Efter sit Ophold paa Efterskolen var Frits Pedersen
i nogle Aar ved Landbruget, men kom saa hjem og
hjalp sin Fader med Vognmandsforretningen, som han
ca. fire Maaneder før sin Død selv overtog. Det var en
Gerning, han havde de bedste Betingelser for at føre
videre, saa det var med Vemod, alle, der kendte ham,
modtog Budskabet om hans bratte Død.
Her kan man vist sige, at hvis Sorgen og Klagen
nogensinde er betinget, da var det her; thi det var ikke
en Olding, der var træt af Livets Møje og mættet af dets
Lyst, som forlod denne Verden, som intet mer havde
at byde ham, det var heller ingen træt Vandrer, der selv
begærer den Hvile, han ej mere kunde finde paa denne
Jord. Nej, Frits Pedersen var Manden i den Alder, som
er noget af den bedste, og Vejen dertil havde ikke til
syneladende været trang, og Dagene ikke onde, de havde
maaske bragt ham meget Arbejde; men Arbejde var
ham en Glæde, og punktlig og pligttro røgtede han altid
sit Kald og sin Gerning, hvilket altsammen medvirkede
til at skaffe ham Agtelse, Tillid og Venner.
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Den 23. Juni jordedes han under ualmindelig stor
Deltagelse paa Laasby Kirkegaard, og samme Dag rejste
Venner og Naboer en smuk Mindesten paa hans Grav.
Jens Lundgaard,
Laasby.
Omtrent paa samme Maade forholder det sig med den
sidste af de tre,
Astrid Nielsen
fra Handest Skole ved Hobro. Astrid Nielsen var Elev her
Sommeren 1925, den Sommer, der af gamle Elever vil
huskes særligt, fordi en Sygdomsepidemi voldte megen
Forstyrrelse i Arbejdet. Siden da var Sygdom en stadig
Gæst hos Astrid, og en stor Del af Tiden, der siden er
gaaet, maatte hun tilbringe paa Sygehuset og Sanatorier,
indtil nu den snigende Sygdom først i September lagde
hende i Graven.

Skolen mindes de 3 afdøde og siger: Gud ske Lov for
Mindet og Haabet.

en der er dog ogsaa en anden Side af Sagen.
Der tænkes her paa de mange gamle Egaaelever,
der i det sidste Aar har sat Foden under eget Bord.
Vi nævner dem her i Flok, d. v. s. dem, vi kender Navnene
paa; der er sikkert flere, vi véd blot ikke Navnene paa
disse.
Først er der vor tidligere Formand Harald Hjortshøj,
der i Foraaret holdt Bryllup med Sigrid Hansen fra Elev
og nu er Gaardejer i denne By, dernæst Hans Henriksen,
Skæring, gift med Margit Ibsen fra Hornslet og boende
i Skæring, Johanne Skovgaard, Gunnestrup, gift med Ha
rald Jensen fra Gislev og boende i Tvingstrup ved Hor
sens, Ingrid Nielsen, Egaa, gift med Edvard Andersen,
Egaa og boende samme Steds. Ejnar Nielsen, Skæring
Hede, gift med Kirsten Kjær fra Brabrand og forsøger
sig nu som Gartner paa Heden, Agnes Olsen, Skæring,
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gift med Niels Hansen, Grottrup og boende i Hjortshøj,
Katrine Nielsen, Sønderup, gift med Axel Nielsen, hvor
fra vides ikke, men boende i Lille Binderup i Vest-Himmerland, Erling Andersen, Sølvsten Skole, gift med Karen
Klovborg, Aalborg og bosat i Nyborg, hvor E. A. er
Lærer, Kirsten Mikkelsen, Kvolbæk, gift med Just Ja
kobsen, Rode, og boende dér, Margrethe Mortensen,
Thorsager, gift med Rasmus Klibo fra samme Egn og
boende i Thorsager, Grethe Holm, Sølvstengaarden, gift
med Frode Hansen, Lyngaa, og vist ogsaa boende dér,
Inga Baltsersen, Skæring, gift med N. Ogstrup, Ogstrupgaard ved Mejlby og boende dér, og Esther Christiansen.
Egaa, gift med Landmand Forsmann Christensen, Trige,
samt Ingrid Jensen, Vraa Teglværk, gift med Alf Nielsen
fra Kolding og boende i Frederikshavn.
Desuden er følgende i Aarets Løb blevet gifte, vi er
blot ikke i Stand til at opgive Navnene paa deres respek
tive Ægtemager: Aage Helge, Egaa, bor i Gram ved Skan
derborg, Carl Juul Veje, Lærer paa Frederiksberg, Jør
gen Frandsen, Onsild, bor i Ødum, Nina Ibsen, Vrinners, Lis Lykke, Odder, Ejnar Aaes, Galten, Lærer i
Thorsager, Svend Eberhard, Trige, har overtaget sit
Fødehjem, Ida Ølsgaard, Skæring, Emmy Christiansen
fra Egaa, samt Johannes Svejstrup fra Lystrup.

Og mon det saa forøvrigt ikke er paa Tide, at jeg
slutter af med min lange Omtale, den er som sagt
blevet lang, men forhaabentlig ikke alt for ufordøjelig,
selv om Tilberedningen har varet i ca. halvtredie Maaned.
Lad mig blot faa Lov til endnu en lille Bemærkning,
som gaar ud paa, at Elevtallet i Vinter er vokset til 67,
saaledes at Pigerne fra 33 ikke længere kan prale af, at
de har været paa det største Hold, som Skolen har huset.
Med venlig Hilsen til jer alle og Ønsket om en glad
Jul og et godt Nytaar.
P. Fr. Laursen.
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Elevfesten 1934.
eg vil prøve at skildre Elevfesten, saa godt jeg formaar.
Skønt det ikke var for os, der er kommet her i Sommer, at
den blev holdt, saa havde vi dog megen Glæde af den.
Fredag Aften begyndte vi allerede at mærke, at der var
noget i Vente. Der var nu allerførst Værelserne, som nok
kunde trænge til en ekstra Omgang, hvad de ogsaa fik med
lidt godt Humør. Der skulde jo se ordentlig ud, til Gæsterne
kom. — Derefter var vi nede i Køkkenet og hjælpe til med at
bælge Ærter. Hvor var der mange Ærter. Jeg tænkte ved mig
selv, at dem fik vi da vist aldrig spist, men det gik nu meget
let.
Lørdag Formiddag er der ikke noget at berette om. Vi havde
vores Timer som sædvanlig, saa vi mærkede ikke rigtig Travl
heden. Efter Middag var der jo et og andet at ordne med
Hensyn til os selv og Værelserne, som vi skulde have ryddet,
saa der ikke var andet end det nødvendigste tilbage.
Kl. halvtre drak vi Kaffe, og derefter var vi nede at bade, men
nu var der allerede kommen een Elev. Han stod ved Gavlen og
saa lidt træt ud. Han havde vist cyklet meget langt. Det er
morsomt at se, hvor Folk kommer alle Vegne fra. Man mærker
rigtigt, hvor de holder af Stedet. Det lød saa festligt, naar Ele
ver mødtes fra samme Aargang. Der blev altid hilst meget hjer
teligt, og straks begyndte de med at udveksle Spørgsmaal om,
hvordan de havde det, og hvor de var o. s. v. Man begyndte lige
frem at længes efter næste Aar, naar vi selv kommer og kan
tage Del i Gensynsglæden.
Om Aftenen, efter at vi havde spist, samledes vi ude i Haven.
Her blev Aargangene raabt op. Der var vist fire fra det aller
første Hold, de var dog ikke med i Haven, men de kom først
senere paa Aftenen. Vi marcherede nu op paa Sønderhøj med
Fanen og de ældste Aargange i Spidsen. Det var et meget fest
ligt Skue. Vi, der gik bagefter, kunde rigtig se alle dem, der var
med.
Derefter havde vi en Gymnastikopvisning. Det gik meget godt.
Efter Klappene at dømme var Tilskuerne da vist meget til
fredse. Oet var meget varmt, og lige saa snart vi var færdig
dermed, skulde vi straks op og klædes om til at spille Komedie.
Det gik ligeledes meget godt, men det var dog kun til at le af,
da der ikke var saa meget Indhold i det.
Nu begyndte Musikken først rigtig at spille, og Dansen kunde
begynde. Vi, der spillede Komedie, skulde først klædes om og
vadskes, men det kan nok være, at det gik i en Fart. Da vi kom
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over i Salen, var de allerede i fuld Gang. Men det varede dog
ikke længe, før ogsaa vi kom til at danse. Jeg tror nok, at de
fleste morede sig godt. Der var i alt Fald en udmærket Stem
ning over det hele.
Kl. ia sang vi Aftensang, og jeg tror nok, at vi alle var enige
om, at det havde været en dejlig Aften.
Nu skulde vi ned i Høet. — Det var lidt af en bevæget Nat.
Men jeg tror dog nok, at vi sov allesammen, selv om det ikke
var hele Tiden. Vi skulde op Kl. halvsyv. Det var morsomt at
se de forskellige Hoveder dukke op af Høet paa de mest for
skellige Maader og Steder. Og nu var det med at finde Tæpper
og alt det andet, vi havde med derned, og som i Nattens Løb
var kommen i en syndig Uorden. Særlig galt var det med Skoene.
Jeg maatte langt ned i Høet for at finde mine. Derefter gik vi
op til Skolen med Tæpper og Vattæpper og alt det andet, som
vi havde med derned, svøbt om Hoved og Krop. Jeg tror, at vi
lignede nogle Vildmænd. Det var mærkeligt, at de, der stod oppe
ved Skolen, ikke blev bange for os.
Kl. syv drak vi Morgenkaffe, og Klokken otte var vi nede i
Egaa Kirke, hvor Pastor Højmark talte. Kirken var fyldt til
allersidste Plads. Det var særlig festligt, da vi var saa mange
unge.
Da vi kom hjem, drak vi Kaffe, og her læste Hr. Pedersen
nogle Breve fra Elever, som ikke kunde være med, men dog al
ligevel tænkte paa os.
Efter Kaffen var der Generalforsamling, som jeg dog ikke
kan beskrive, da jeg ikke var med.
Lige over Middag var vi allesammen nede at bade. Det var
dejligt, for der var vel nok varmt. Det var helt morsomt at se
alle de mange dernede i Forhold til dem, som plejer at være der.
Da vi kom hjem fra Badningen, fik vi Kaffe, og derefter var
der Foredrag af Pastor Lykke og Forstander Pedersen. Dem vil
jeg dog ikke beskrive, men kun sige, at de, som altid, var gode.
Om Aftenen legede vi ude paa Sønderhøj og inde i Gymnastik
salen. Det var meget morsomt; men det kunde nok mærkes, at
vi ikke havde sovet saa godt, som vi plejede.
Imellem Kl. ni og halvti kom Afskedens Time for de tilrej
sende Elever, og jeg tror nok, i hvert Fald for manges Ved
kommende, at det var med tungt Hjerte, de drog bort.

Gudrun Mogensen.
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Fuglsø-Lejren.

Efterskolens Sommerudflugt 1934.
idste Tirsdag stod Humøret højt paa Skolen, og ingen kunde
i Fritiden rigtig tage sig sammen til at bestille noget; der
var over os alle en Forventning og Spænding, som skød alt uved
kommende til Side. Vi spankulerede i Fritiden omkring ude i
Haven eller maaske mere henne ved Cykleskuret, hvorfra Cyk
lerne blev hentet, vadsket, pudset og vadsket igen, indtil de var
saa fine og blanke, at de var en ren Fryd for Øjet. Enkelte Ele
ver var saa dovne, at de ikke gad pudse deres Cykler; men det
var der Raad for, vi havde jo Busser, og mange var da ogsaa de
Cykler, hun lappede og pudsede denne Dag; hun havde sandelig
Fritiden fuldt optaget med Lapning og Pudsning, ja, det var en
ren Fornøjelse at se paa denne Travlhed.
Men hvad skulde dog ske, siden Skolens ellers saa „myreflit
tige“ Elever gik og dovnede og pudsede Cykler i Stedet for at
sy eller skrive Stile, det ligner os da slet ikke at være dovne,
vel? Nej, men Sagen var den, at Skolen næste Morgen skulde
paa Cykleudflugt til Fuglsølejren paa Mols og være der et Par
Dage, og derfor var det, vi alle var mere eller mindre tossede
af Glæde og pudsede Cykler paa Kraft; det havde vi forøvrigt
faaet Ordre til, den, der ikke mødte med en nypudset Cykle,
maatte blive hjemme, og det var der naturligvis ingen, der vilde,
og derfor al denne Travlhed.
Omsider blev Klokken 9*4, og alle maatte op paa Værelserne
og krybe til Sengs, og det skulde helst gaa ret hurtigt med at
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falde i Søvn, vi skulde nemlig tidligt op næste Morgen at pakke
Tæpper og den Slags; thi vi skulde selv medbringe Sengetøj.
Det kneb med at falde i Søvn; hvordan kan det ogsaa være, naar
man skal sove, kan man ikke, og omvendt? Naa, men nok om det,
vi faldt da i Søvn omsider, vaagnede kvikke og friske næste Mor
gen og tog fat paa Pakningen af vore Sager. Kl. 7% ringede
Klokken til Morgenmad, og hele Flokken fo’r gennem Gangen,
hvor vore Tæpper laa i store, uformelige Bylter, og ind i Spise
stuen, og Maaltidet begyndte. Efter dette fik vi hver især travlt
med at smøre Mad, thi vi maatte selv sørge for at faa en Mad
pakke med, og det lod vi os heller ikke sige to Gange, men fik
en forsvarlig Pakke parat, og nu ud til Cyklerne og af Sted til
Mols. Vi var henved 60 Elever, og med Frk. Grøndahl i Spidsen
og Hr. Laursen som Bagtrop begyndte det lange Tog af Cykler
at sætte sig i Bevægelse. Vi havde ikke kørt mange km, før den
første Punktering indtraf; det sinkede, men snart gik det fremad
igen. Kort efter blev det galt paany, nu var et Par Stykker kørt
sammen, heldigvis uden at Personerne havde taget Skade; men
den ene af Cyklerne maatte til Cyklesmed. Det sinkede ikke saa
lidt, men hvad, det gjorde ikke saa meget, vi havde Tiden for os,
Vejret var fint med Solskin og det hele, og selvfølgelig var alle
i straalende Humør. Vi fordrev Ventetiden med at ligge og dase
i Vejgrøften; da det blev for kedeligt, var der en, der stemte op
med en Sang, og snart kom Sangbøgerne frem, og vi sang af
fuld Hals, til Cyklen var færdig, og vi kunde komme i Gang
igen. Efter endnu et Par Uheld naaede vi Kalø Slotsruin ved
n-Tiden; her gjorde vi Holdt, vi skulde nemlig over at se den
smukke Slotsruin; to og to travede vi nu over til Øen, og efter
at vi havde set Ruinen, fortalte Lærer Laursen en hel Mængde
om Ruinen, da den havde været en stolt Kongeborg, der for
øvrigt mest blev brugt som Fængsel; det var spændende. Jeg
har altid holdt meget af Danmarkshistorie og ikke som de fleste
af mine Skolekammerater været rasende, naar vi fik en hel
Mængde for om alle vore Konger og Dronninger fra gamle Dage.
Efter at have beset den smukke 0, der ligger saa kønt, omgivet
af Hav paa tre Sider, holdt vi Hvil % Times Tid, kom saa atter
paa Cyklerne, og nu fortsatte vi videre, til vi naaede Vrinners
Mejeri; her blev ogsaa holdt Rast, thi vi var sultne, og Mejeri
ejeren havde gæstfrit indbudt os til at nyde vor medbragte
Mad ude i hans Have, og saa trakterede han os oven i Købet
med Kærnemælk, og efter Frokosten, som jeg eventuelt kan
kalde Maaltidet, fik vi Lov til at spise Stikkelsbær og Æbler
oppe i Haven, og vi spiste pligtskyldigt alt det, vi kunde over
komme og lidt til. Omsider maatte vi bryde op, sang først et
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Par Sange for de flinke Værtsfolk, bød Farvel og Tak og star
tede paany.
Da vi kom til Knebel, smed vi Cyklerne lidt uden for Byen;
vi skulde nu se en af Danmarks smukkeste Runddysser, der laa
lige i Nærheden. Dyssen var ualmindelig smuk og stor; vi krav
lede op paa Stenene, sad og snakkede lidt, medens vi kiggede hen
paa andre af vore Kammerater, der sad paa Stene lidt derfra. En
af vore Akrobater, den lidt dumdristige Anna Møller, vilde for
søge at springe fra Sten til Sten hele Vejen rundt; hun kom
dog ikke mere end Halvvejen, førend hun snublede paa en glat
Sten og busede lige paa Hovedet ned i Stubmarken. Det saa lidt
farligt ud, og mange blev da ogsaa ængstelige for, at hun havde
slaaet sig slemt. Jeg blev ikke forskrækket, for jeg kendte hende
jo og vidste, at hun tit har været med til det, der var værre,
og endda sluppen heldigt fra det. Det viste sig ogsaa, at det ikke
var gaaet saa galt; hun havde nok faaet et Par Skrammer, men
det tog hun sig dog ikke saa nær, og efter at vi havde sundet
os lidt, travede vi hen til vore Cykler, der atter maatte i Gang.
Det er dog nogle rædsomme Veje, de Molboer har, saa sandede
og stenede, saa det er en Gru
),
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og den ene Bakke større end
den anden. Jeg har været paa Mols før, men altid pr. Bil og al
drig rigtigt lagt Mærke til, at det er saa bakket, som det er;
det opdagede jeg rigtignok paa Cykleturen; men hvad, saa blev
jeg da den Erfaring rigere.
Ved 4-Tiden naaede vi Fuglsølejren, der bestaar af ca. 10 Træ
huse i forskellige Størrelser. Lejren ejes af „De danske Gymna
stikforeninger“, den ligger vidunderligt, omgivet af Bakker paa
alle Sider, og saa er der saa dejlig fredeligt, der er ikke denne
evige Støj af Biler og Motorcykler og hvad der nu ellers plejer
at være ved et moderne Feriested. Jeg havde troet, Lejren laa
nede ved Stranden, saa jeg blev ærlig talt skuffet, da jeg op
dagede, at der var i km ned til Havet. Vi naaede som sagt der
til og gik straks ind i den af Sovesalene, vi skulde bebo. Vi
skulde sove i Køjer; der var ca. 200 Køjer ialt, og de var an
bragt saadan, at de laa tre og tre, den ene lidt oven for den
anden. Naturligvis blev Overkøjerne først taget i Brug, og de
Elever, der havde været lidt sene i Vendingen, maatte lade sig
nøje med de nederste Køjer. Efter at have hvilet lidt ud fik vi
Lov til at gaa til Stranden, og een, to, tre var vi dernede og hop
pede i Vandet. Aa, hvor var det herligt, vi blev som nye og bedre
Mennesker deraf, det hjalp ogsaa paa Trætheden; men alt faar
en Ende, vi maatte i Tøjet igen og hjem til Lejren, hvor Aftens
maden rigtig smagte os. Om Aftenen legede vi ude paa Grøn*) Det gælder ikke mere.
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sværet, dansede Folkedanse inde i Gymnastiksalen og saa til
sidst en udmærket Gymnastikfilm. Efter Filmen gik vi udenfor
og sang en Aftensang, det var dejligt, dobbelt saa dejligt her
ude i den kølige Aftenluft. Saa var denne vor første Dag i
Fuglsølejren forbi, og vi skyndte os over i Sovesalen og krøb
op i Køjerne. Hvilken Snakken og Latter, der blev, og hvor var
det morsomt at sidde i Køjerne og se paa alle de Hoveder, der
tittede frem saa her, saa der, ja, det er næsten umuligt at be
skrive, for mig da; men omsider faldt vi da, trætte og udasede
som vi var, til Ro. Ja, de gjorde det da forøvrigt ikke alle, Sitte,
der havde sikret sig en af Overkøjerne, dumpede midt om Nat
ten ned paa Gulvet; mærkeligt nok slog hun sig ikke det mind
ste, turde dog ikke kravle op i Køjen igen, men foretrak en af
de nederste. Da vi næste Morgen hørte om Uheldet, var vi
ubarmhjertige nok til at drille den stakkels Sitte paa alle mulige
og umulige Maader, men det maatte hun jo tage med.
Efter Morgenmaaltidet, der blev spist ovre i Lejrens smukke
og velindrettede Spisesal, gik vi alle udenfor for at synge Mor
gensang og se Danebrog gaa til Vejrs, og derefter tog vi fat
paa Gymnastikken. Først Gerdas Hold, saa Maries, og til Slut
blev begge Holdene ledet af Marie; det var morsomt til en For
andring at være saadan et stort Hold. Kort efter skulde vi en
Tur til Trehøje, hvor der var en meget fin Udsigt.
Efter Middag holdt vi Middagshvile en Times Tid og skulde
nu en Tur til Ebeltoft. Det var meget varmt, og jeg tror nok,
de fleste af os hellere vilde være bleven i Lejren, hvor vi alle
rede følte os som hjemme, været nede ved Stranden, i Vandet
nogle Gange og i det hele taget hellere have gaaet paa Opdagelse
paa egen Haand fremfor at komme til Ebeltoft, som mange af
os havde set før; men vi maatte jo af Sted og cyklede som sæd
vanlig i godt Humør til Byen. Da vi kom et Stykke forbi MolsKroen, standsede vi, kom i en Fart af Tøjet og ud i Bølgerne,
det var rart ovenpaa den Cykletur. Inden vi atter besteg vore
stolte Gangere, var vi inde i en Villa, hvor der var siamesisk
Udstilling, det var spændende, vi saa en Del forskellige og
mærkelige Ting, men det bedste af det hele var næsten en lille,
levende Siameserdreng, der ganske nøddebrun og med Hovedet
fuldt af Krøller sprang omkring mellem os.
I Ebeltoft gik vi rundt i de krogede, smalle Gader, var henne
at se det gamle og det nye Raadhus, og derfra gik vi ned til
Stranden for at se de gamle Tangdiger og til sidst tilbage til
Cyklerne, som vi havde efterladt i Udkanten af Byen.
Hvor er der kønt og malerisk paa Mols! Der ligger en Mæng
de smukke og morsomme Huse, de fleste et lille Stykke fra Lan-
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devejen, og paa Baggrund af de grønklædte Bakker ser de me
get tiltalende ud.
Vi naaede Fuglsø ved Aftenstid, og efter at have spist fordrev1
vi Tiden paa bedste Maade. Det var sidste Aften i Lejren, næste
Morgen skulde vi tilbage til Egaa, og derfor gjaldt det om at
faa saa meget ud af den sidste Aften som muligt. Mange brugte
Aftenen til at spille Ringspil nede i Gymnastiksalen. Andre
strejfede omkring i Lejren paa maa og faa; men Størsteparten
laa inde i Køjerne og holdt en Kommers af den anden Verden.
Et Sted sad en stor Flok og sang den ene Sang efter den anden,
medens der lidt længere henne i en af Køjerne laa et Par Styk
ker, som uden at lade sig genere af Spektaklet sov de Retfær
diges Søvn, indtil Gerda G. opdagede det og fik dem vækkede,
og saa var deres Søvn forbi for denne Gang.
Hen paa Aftenen fik vi Kaffe og gik saa over i den af Stuerne,
hvor vi Aftenen i Forvejen havde set Film, vi sang nogle Sange,
og Forstander Pedersen læste en god Historie fra Mols; til Slut
sang vi en Aftensang og krøb saa til „Køjs“. Naturligvis lavede
vi ogsaa Halløj denne Aften og snakkede ivrigt om, hvem der
denne Nat vilde falde ud af sin Køje. Midt om Natten lød der
et ordentligt Bump, det var tydeligt nok, at en eller anden var
faldet ned; men næste Morgen vilde ingen være ved det, ved
kommende har sikkert været bange for at blive til Grin ligesom
Sitte og har derfor ikke villet ud med Sandheden.
Næste Morgen. Det var Graavejr og regnede, vi var slet ikke
glade ved at komme af Sted; men Pedersen trøstede os med, at
Vejret snart vilde blive bedre, og efter at have givet de flinke
Værtsfolk et rungende Hurra, drog vi fra Fuglsølejren, hvor vi
havde tilbragt to Dage, der vist aldrig glemmes.
Jeg vil kun ganske kort fortælle om Hjemturen, for ellers bli
ver jeg aldrig færdig. Vi cyklede om Femmøller hjem, kom ud
i en god Regnbyge, men opnaaede alligevel at blive tørre, til vi
naaede Skolen ved Middagstid. Nu var Ferien slut, Timerne be
gyndte Kl. i; det var lidt svært at komme i Gang igen lige over
Middag, og vi saa alle mere eller mindre halvforsovede ud, da
Kl. lød, og vi tumlede ned ad Trapperne og skulde nu paany
tage fat med Læsning, Bogføring, Tegning, og hvad det nu hed
der alt sammen; men alle vore Tanker var i Fuglsø, som vi
havde forladt, og som der vel desværre vil gaa lang Tid, inden
vi faar at se igen.

Anne Marie Mikkelsen.
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Fra Elev til Elev.
Kære allesammen fra Sommeren 1934!
a vi den 23. September er samlede her i Odder for at fejre
Evas Fødselsdag, vil vi i denne Anledning sende en Hilsen
til jer alle med Tak for Sommeren.
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Inger Rasmussen, Grethe Mikkelsen, Karen Due, Inger Born
holt, Gerda Overgaard, Anna Møller, Marthe Birkelund, Anne
Marie Mikkelsen og Eva Lykke.
En Hilsen til Pigerne 1930 fra Lis Lykke.

om andet Steds meddelt, ønsker vi særdeles gerne at have en
vis Forbindelse med gamle Egaaelever, ikke mindst de, der
allerede i en Aarække har været borte her fra Skolen. I tidligere
Egaabøger fandtes der, saavidt huskes, en Rubrik under Beteg
nelsen „Ti Aar efter“. I denne forsøgte vi at bringe korte Med
delelser fra de Elever, der netop dette Aar fejrede 10 Aars
Jubilæum. I Aar gør vi atter et Forsøg paa at bringe Nyt fra
„Jubilarerne“, og det er for Fremtiden vor Agt at kunne gøre
ligesaa.
I den Anledning vil kommende 10 Aars Jubilarer, eller i
hvert Fald nogle af disse, modtage en meget smuk Skrivelse fra
Egaabogens Redaktion, hvori der i smukke og velvalgte Ord op
fordres til at give en ganske kort Skildring af, hvad han eller
hun har oplevet eller foretaget sig i de forløbne Aar. Det er
vort Haab, at vi ikke forgæves maa vente Svar, men at de ad
spurgte straks vil besvare de i Skrivelsen fremsatte Spørgsmaal
Thi gøre da hver 10 Aars Jubilar for Fremtiden sin Pligt i
saa Henseende.
Husk, saa længe vi holder sammen i Elevforeningen, støtter
vi vort Fællesskab paa bedst mulig Maade.
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Egaa-Bogens Redaktion.

m jeg har Forbindelse med andre Egaaelever, spørger EgaaBogens Redaktion mig bl. a., nu 10 Aar efter, at jeg selv
var Elev derovre. Ja, i allerhøjeste Grad, maa jeg svare. Ved
Elevmødet i 1932, da den nye Gymnastiksal blev indviet, lærte
jeg Gerda Elisabeth Dietz Olsen (bedre kendt under Navnet
„Dengse“) at kende; Elev fra Sommerskolen 1931. Ved det
efterfølgende Elevmøde fejrede vi vor Forlovelse, hvad herved
bringes til Kundskab for Venner og Bekendte!
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Moral:
„Saafremt det stedse skal gaa dig bra,
og Ungkarlestanden du prise,
Elevmødet i Egaa du holde dig fra“ ;
saa taler den erfarne vise.
En Hilsen til vor gamle Skole og alle gæve Gutter fra
Vinteren 1923—24.

Svend Fredslund Andersen,
Ved Glyptoteket 6, 1.
Kbhvn. V.

et er med den allerstørste Glæde, jeg mindes min Elevtid
paa Egaa Efterskole for 10 Aar siden.
Gennem senere Ophold paa Højskole, Seminarium, Kursus,
Rejser m. v. og gennem min Lærervirksomhed har jeg ganske
naturligt haft Oplevelser og Indtryk, der staar tydeligere og
klarere for mig; men alligevel glemmer jeg ikke Vinteren
1923—24, Skolen, Arbejdet og Kammeratskabet bragte mig den
gang noget, som jeg i Dag maa være taknemmelig for.
Mit nære Naboskab til Skolen har gjort, at jeg gennem
Aarene ofte har været Gæst hos Ejnar Pedersen og hans Kone
og hos Skolens Lærerpersonale. Gennem Samtaler og Diskus
sioner og ved at kunne leve med i Skolens hele sunde Liv har
jeg faaet Værdier, som bringer En i Kontakt med det bedste
i sig selv. For alt dette bringer jeg Egaa Efterskole og gamle
Egaavenner min bedste Tak.

D

Aarhus i November 1934.

Ove Nielsen.
Kære Egaavenner!
aa er der altsaa gaaet 10 Aar, siden vi som ganske unge sad
paa Skolebænken i Egaa Efterskole. Ja, naar vi nu ser frem,
er 10 Aar jo en urimelig lang Tid, men ser vi tilbage, kan vi slet
ikke fatte, hvad den Tid dog er bleven af.
Jeg tænker nok, de fleste af jer vil give mig Ret i, at vi i de
svundne 10 Aar har oplevet noget af det skønneste og rigeste,
vi rimeligvis kommer til at opleve, for mit Vedkommende er
det i hvert Fald saaledes.
Da jeg før har skrevet Breve i Egaa-Bogen, vil jeg nøjes
med at fortælle om de sidste Aars Oplevelser. Som nogen af
jer maaske vil erindre, havde jeg som 18-aarig Plads paa Fyn,
jeg kunde allerede dengang vældig godt lide Fynboerne, og jeg
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blev glad, da en af mine Højskoleveninder skrev og vilde have
mig over i hendes Hjem. Jeg greb med Glæde Chancen, og for
3^ Aar siden startede jeg atter mod Fyn. Min nye Plads var
paa en af Fyns allerbedste Egne, Gislev hed Byen, den ligger
ikke langt fra Ryslinge Højskole, og det sætter sit Præg paa
Egnen, naar det er en Skole, der forstaar at røgte sit Hverv.
Jeg havde ikke været derovre ret længe, før jeg fandt min
Skæbne. Allerede til Juli blev jeg forlovet med en ung Mand fra
Gislev. Hans Navn er Harald Jensen, og han er jo selvfølgelig
„Verdens bedste Menneske“ (for mig da).
Og nu efter 3 Aars Forløb er Forlovelsen gaaet over Styr,
idet vi er blevet forenede som Mand og Hustru. Vi blev gift
d. 5. Oktober dette Aar. Det var en stor Dag for os. Maren
Elisabeth og Søster var omme og kigge paa os om Aftenen, jeg
var glad for jer, kan I tro.
Ja, det vil jeg sige eder, det er en herlig Tid at være for
lovet; men det er mange Gange bedre at blive gift og faa eget
Hjem og finde den Lykke, der er ved at bygge sit eget Hjem op
med sin bedste Ven, ikke alene yde sit, men ogsaa prøve
paa at faa det bærende med, saa det maa blive et Hjem, ikke
alene for os to, men saadan, at de, som faar deres daglige Gang
iblandt os, der maa finde et Hjem i Ordets bedste Betydning.
Vort Hjem er en Gaard, der ligger 10 km Nordøst for Horsens.
Byen hedder Tvingstrup; kommer nogen af jer forbi, haaber jeg,
I ser indenfor. Ragnhild haaber jeg at træffe inden længe, vi
er vist næsten Naboer. Lev nu rigtig vel, kære allesammen, og
til Slut vil jeg bringe en Tak til Efterskolen, adresseret til Hr.
og Fru Pedersen, med rigtig mange Tak for al jeres Gæstfrihed
og Godhed. Mange Hilsner til alle Venner fra min Mand og

Johanne Skovgaard Jensen.

u gaar igen et Aar paa Hæld, og et nyt fødes af det gamle.
Vi Mennesker møder dette Skifte med meget forskellig
Indstilling. Nogle med Tro og Forventning, andre med Tvivl
og Bekymring. Andre igen med Tak og Fortrøstning til Livet
og dets Giver, atter andre fristes til at ønske det Slut med
Aarets Udgang.
Fornylig var jeg i København og saa der et Skuespil, hvor
Hovedpersonen gav Udtryk for denne sidste Indstilling i føl
gende Replik: „Paa seks Dage skabte Gud Verden, men opdagede
snart, at det var et mislykket Eksperiment, og forlod os med al
vor Sorg, Synd og Skam, vel sagtens for at fortsætte sine
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Eksperimenter andet Sted!--------Hvorfor tværede han os ikke
først ud som en Flue i en Vindueskrog?“
Vi, der er saa gamle, at vi har oplevet Verdenskrigen, kan
huske de Stunder, da den Tanke tog fat i vort Sind: „Hvor er
alt dette dog frygteligt — hvad er Meningen — hvor er den al
mægtige Gud — kan dette være hans Værk — ?“
Det var som et frygteligt Mareridt endelig fik Ende, da
Freden endelig kom. Og saa var det jo slet ikke forbi. Nu er
der gaaet 16 Aar siden da, og Nøden er ikke mindre, det frygte
lige lige frygteligt. Jo, der er tusinde Ting, der godt kan friste
til den Antagelse, at det hele var et mislykket Eksperiment og
forlængst opgivet.
Det vilde for Alvor være frygteligt for os unge, der venter
en Række Arbejdsaar for os, om det var saadan. Saa blev først
for Alvor Læsset tungt at trække og Fremtiden kold og trist.
Nej, det er Gud ske Lov helt anderledes! Naar det er
muligt-------

at elske den brogede Verden
med al dens fortærende Tant------------

er det, fordi vi har Kræfterne, Haabet og Troen i Behold. Vi
ejer den lykkelige Vished, at alt dette fortærende og opslidende
kan vi ændre, naar vi søger opad og indad.
Det nye Aar vil faa „Glans fra det høje“, hvis vi kan faa alle
Tvivlens og Mismodets smaa Djævle dreven paa Flugt, og der
med vil der ske Fremgang for alt, hvad der er ædelt og smukt i
Menneskelivet. Gud er ikke den store Eksperimentator! — ■—■ —
Det er vi, og deraf rinder vor Sorg, Synd og Skam.
Glædelig Jul og godt Nytaar!

Ingeborg og Bernhardt Jensen.
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Generalforsamlingen 1934.
om sædvanlig afholdt Elevforeningen Generalfor
samling ved Elevmødet Søndag Formiddag. Lærer
B. Jensen valgtes til Dirigent. Formanden,Harald Hjorts
høj, aflagde Beretning om Aarets Gang, og Sekretæren,
Lærer Laursen, oplæste det reviderede Regnskab. Begge
Dele blev enstemmig godkendt. Af Bestyrelsen afgik ef
ter Tur: Harald Hjortshøj, Laurits Andersen, Maltha
Jensen og Maren Elisabeth Thomsen. Da de afgaaende
ikke vilde modtage Genvalg, blev følgende nyvalgt: Else
Holst, Niels Snog, Sigurd Sørensen og Jes Thomsen.
Suppleant blev Evald Pedersen, og nyvalgt til Revisor
blev Lars Pagter. Forstander Pedersen og Jes Thomsen
anbefalede derefter at støtte Egaafondet, den sidste fore
slog at lade foretage en Indsamling ved Vinterfesten, da
denne hidtil har været gratis. Dette Forslag fik fuld Til
slutning af Forsamlingen. — Fru Lærer Jensen, Ellen H.
Thomsen, Aage Hjortshøj og Sigurd Sørensen diskute
rede, om Indbydelseskortene til Elevmødet skulde afskaf
fes eller bibeholdes. En Afstemning gav Kortenes Til
hængere Ret, idet 85 stemte for og kun 79 stemte imod.
— Et Forslag om Fællesrejser inden for Foreningen
fandt endnu ingen Tilslutning. — Efter et Leve for For
eningen og Efterskolen sluttede Dirigenten Generalfor
samlingen.
J. T.
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Forskelligt.
Nye Egaanaale kan faas hos Foreningens Kasserer mod

Indsendelse af 1,40 Kr. — i Frimærker — til Betaling og Porto.

AA

i gentager atter, at vi gerne modtager Bidrag til EgaaBogen. Send dem til Efterskolen, helst inden iste September.
Meddel os, hvad I ved om tidligere Elever og gerne noget om
jer selv. Ligeledes beder vi jer rette eventuelle Fejl: Adresser
m. m. i Medlemsfortegnelsen. Send os et Brevkort derom, kun
maa Adresserne være varige. Ellers holder vi os til den engang
givne.

E levmødet afholdes Lørdag d. 13. og Søndag d. 14. Juli 1935.
E fteraarsmødet afholdes i 1935 Søndag d. 8. og Mandag d. 9.
September.

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

Elevforeningens Bestyrelse.
Gaardejer Jes Thomsen, »Bynksminde«, Skæring,
Formand.
Tømrer Sigurd Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Kontrolassistent Asger Pedersen, Skørring Mark, Mørke.
Landmand Niels Snog, Todbjerg, Hjortshøj.
Margrethe Rasmussen, Karlby, Hornslet.
Anna Busk, »Sølyst«, Egaa.
Else Holst, Kongsgaard, Helgenæs, Knebel.

Elevforeningens Kasserer og Sekretær:
Lærer P. Fr. Laursen, Egaa Efterskole, Hjortshøj.
Elevforeningens Postgirokonto har Nr. 35 297.
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Elevforeningens Regnskab
for Aaret 1933—34.

Indtægt.
Kassebeholdning 1933 .................................... 135.56 Kr.
602 Medlemsbidrag å 2,40 Kr........................ 1444,80 32
—
å 2,00 - .....................
64.00 33
—
å 1,00 - .....................
33,00 Renter .................................................................
1,89 1679,25 Kr.

Udgift.
Fejlpostering fra Postgirokontoret ............
25,00 Kr.
Egaabogen:
Giroblanketter .........................................
37,50 Bogens Trykning ........................................
700,00 Konvolutter ...................................................
22,00 Clichéer .......................................................... 111,34 Klemmer og Fragt .....................................
5,00 Udsendelsesporto ......................................... 269,20 Blomsterdekoration ........................................
15,00 Statstelefon og Porto ....................................
5,00 Billeder til Skolen .........................................
130,00 Elevunderstøttelse ...........................................
75,00 Egaafondet ........................................................
75,00 Kassererens Løn ..............................................
50,00 Elevmødet:
Porto og Indbydelseskort ........................
56,17 Kontrol ...........................................................
15,00 1591,21 Kr.
Kassebeholdning 5/7 34 ..................................
88,04 1679,25 Kr.
Egaa, 5/7 1934.

P. Fr. Laursen.
Regnskabet revideret og fundet rigtigt.
Skæring, d. s/7 1934.
V. Bomholt.
Jes Thomsen.

„Egaafondet“s Regnskab
1933—34.
Kassebeholdning pr. 1/7 1933 .....................
Renter pr. 30/0 1933 ........................................
Renter pr. 5/7 1934 ..........................................
Indsat af Elevforeningen .............................
Indgaaet ved Salg af Egaanaale ...............

Egaa, s/7 1934.

567,00 Kr.
11,02 9,21
75,00 21,00 683,23 Kr.

P. Fr. Laursen.

Regnskabet revideret og fundet rigtigt.
Skæring, d. 5/7 1934.
V. Bomholt.
Jes Thomsen.
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Elevfortegnelse 1933—34.
Vinteren 1933—34.
Axel Albrektsen, Uddeler Albrektsen, Skjødstrup Brugsforening
Skødstrup.
Ejnar Andersen, Gdr. Andersen, Hjelmager, Løgten.
Hakon H. Andersen, Uddeler Andersen, Egaa, Hjortshøj.
Svend Aage Andersen, Forpagter Andersen, Snærild, Odder.
Kristian Brødsted, Bmd. Brødsted, Mallinggaards Mark, Skan
derborg.
Elvin H. Christensen, Murermester Christensen, Skjød, Hadsten.
Henning Christensen, Gdr. Christensen, Ustrup, Hylke.
Jens Christensen, Gdr. Fr. Christensen, Sall.
Knud Elmose, Gdr. Elmose, Starup, Malling.
Hans Hansen, Gdr. S. P. Hansen, Hesselbjerg, Boulstrup.
Hans A. Hansen, Gdr. G. Hansen, Fjelsted, Harndrup.
Ib Havskov, Gdr. Havskov, „Bjerg“, N. Nissum, Lemvig.
Vagn Holst, Gdr. Holst, „Dammen“, Helgenæs, Knebel.
Axel Jensen, Gdr. Jensen, „Moestrupgaard“, Hald.
Henning L. Jensen, Vognmand Johs. Jensen, Vejlby, Riisskov.
Jens M. Jensen, Gdr. Jensen, „Nygaard“, Lyngaa, Hadsten.
Sigurd D. Josiassen, Vrinners.
Søren Chr. Jørgensen, Rutebilejer Jørgensen, Rønde.
Ole Kristensen, Folketingsmand Kn. Kristensen, „Torpen“,
Humlebæk.
Richard Kristensen, Fodermester Kristensen, Lerdrup Nygaard,
Falling.
Kresten Kjøge, Gdr. K. Kjøge, Sall.
Ejnar Knudsen, Enkefru Knudsen, Gjesing, Skanderborg.
Søren Krause Kjær, Sognefoged Kjær, Skæring, Hjortshøj.
Søren V. Laursen, Gdr. L. P. Laursen, V. Alling, Auning.
Harald Lerche, Gdr. A. Lerche, Gram, Stilling.
Eigil V. Max, Enkefru Marie Nielsen, Klank, Galten.
Arne Damsgaard Mikkelsen, Mejeribestyrer Damsgaard Mikkel
sen, Grønfeld.
Hans J. Mikkelsen, Gdr. S. P. Mikkelsen, Assendrup, Hovedgaard.
Hans G. Mølgaard, Gdr. Mølgaard, Pederstrup, Kjellerup.
Frode Møller, Gdr. N. Møller, Lindaa, Løgten.
Kaj G. Møller, Arbmd. Møller, „Tornly“, Løgten.
Frode V. Nielsen, Gdr. Nielsen, Vorbjerggaard, Thorsager.
Niels L. Nielsen, Gdr. I. Nielsen, N. Borup, Randers.
Asger K. Nicolajsen, Gdr. S. Nicolajsen, Holme Bjerge, Skaade.
Regner H. Nygaard, Hmd. J. C. Nygaard, Riis, Faarevejle.
Ejnar Pedersen, Gdr. H. P. Pedersen, Farre, Sporup.
Børge H. Pedersen, Fisker Chr. Pedersen, Skæring, Hjortshøj.
Jens P. Pedersen, Uddeler Pedersen, Lindaa, Løgten.
Svend B. Pedersen, Gdr. A. Pedersen, Forlev, Skanderborg.
Viggo Bay Pedersen, Bmd. Pedersen, Brandstrup, Løgten.
Jens Rasmussen, Gdr. I. Rasmussen, Ustrup, Hylke.
Jens Chalmer Rasmussen, Gdr. B. Rasmussen, Askildrupgaard,
Randers.
Carlo G. Rasmussen, Gdr. N. Sørensen, Elev Mark, Lystrup.
Sigurd Rasmussen, Gdr. A. Rasmussen, Svejstrup Skovgaard,
Bjerregrav.
Søren O. Rasmussen, Gdr. A. Rasmussen, Testrup, Maarslet.
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Hans H. Ravn, Gdr. M. Ravn, Albøge, Kolind.
Jens N. Rosager, Forstander Rosager, Landbrugsskolen, Borris.
Axel Rovsing, Enkefru Rovsing, Villersø, Grenaa.
Magne Fr. Schøler, Smedemester Schøler, Thorsager.
Niels P. Skipper, Rentier R. Skipper, Auning.
Erik B. Søndergaard, Gdr. C. Søndergaard, Trustrup, Randers.
Egon Sørensen, Gdr. A. Sørensen, Langagergaard, Thorsager.
Søren Sv. Sørensen, Vognmand K. Sørensen, Karlby, Hornslet.
Peter Sørensen Tendrup, Gdr. K. Tendrup, Todbjerg, Hjortshøj.
Børge Willumsen, Gdr. W. Willumsen, Balshøj, Løgten.

Sommeren 1934.
Doris B. Andersen, Gdr. N. Andersen, „Indrupgaard“, Løgten.
Irma Anthonisen, Arbmd. Anthonisen, Hinnerup.
Helene Andersen, Gdr. A. Andersen, Boes, Alken.
Maria Baadh, Læge Baadh, Parkallé 11, Aarhus.
Marthe Birkelund, pens. Lærer H. Birkelund, Viby Jyll.
Signe Marie Bjerregaard, Gdr. Bjerregaard, Ødum, Hadsten.
Julia A. Boldreel, Hmd. Boldreel, Hesselballe, Hjortshøj.
Inger Bornholt, Gdr. H. Bomholt, Elev, Lystrup.
Elly M. Bøjen, Gdr. A. Bøjen, „Ravnhøjgaard“, Hornslet.
Anna Christensen, Gdr. Christensen, Graa Mølle, Lisbjerg, Aar
hus.
Liss K. Christensen, Telefonmontør Christensen, Thorvaldsensgade 23, Aarhus.
Inger K. Clemmensen, Hestehandler Clemmensen, Hostrupsgade
7, Silkeborg.
Karen J. Due, Gdr. Due, Skovby.
Christine Hansen, Gdr. L. Hansen, Bildsø, Slagelse.
Dora Becher Hansen, Fodermester Hansen, Vosnæsgaard, Løgten.
Grethe Hansen, Tømrermester Helbo Sørensen, Egaa Mark,
Lystrup.
Elly M. Jensen, Portør Jensen, Hinnerup.
Gerda Jensen, Bygmester L, Jensen, Rodosvej 13, København S.
Gerda Jensen, Gdr. Jensen, Moestrupgaard, Hald.
Kirsten Jensen, Gdr. Jensen, Faarup, Thorsager.
Margrethe Jensen, Gdr. J. Jensen, Todbjerg, Hjortshøj.
Signe Jensen, Gdr. J. Jensen, Todbjerg, Hjortshøj.
Ingrid M. Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Riis, Skander
borg.
Else Klejs, Gdr. Klejs, „Petersborg“, Trustrup.
Ester Lykke Larsen, Mejeribestyrer Larsen, Bakholm, Gjølstrup.
Karen Esther Larsen, Gdr. C. Larsen, „Langlykken“, Bindslev,
Sindal.
Ingeborg Larsen, Højskolelærer E. Larsen, Bælum.
Nanna B. Larsen, Fabrikant V. Larsen, Hornbæk, Randers.
Eva T. Lykke, Pastor Jac. Lykke, Odder.
Margrethe Mikkelsen, Gdr. Mikkelsen, Balle, Odder.
Anne Marie Mikkelsen, Købmand Mikkelsen, Harlev.
Gudrun M. Mogensen, Gdr. Mogensen, „Houmarksgaarden“,
Hinnerup.
Anna Møller, Tømrermester Møller, Harlev.
Minna Marie Møller, Proprietær J. Møller, „Fredenslyst“, Hovedgaard.
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Rosa E. Møller, Gdr. Møller, Lindum, Onsild.
Ellen Nielsen, Gartner Jensen, „Sønderborg“, Skjødstrup.
Kirsten Nielsen, Lærer A. Nielsen, Nørreby Skole, Bogense.
Rigmor Nielsen, Statshusmand Nielsen, Thingyad, Mundelstrup.
Nelly Nielsen, Enkefru Nielsen, Vitten, Hinnerup.
Gerda Overgaard, Proprietær Kn. Overgaard, Skibby, Ormslev.
Anna M. Pedersen, Gdr. Pedersen, „Ginneruplund“, Hadsten.
Gerda Pedersen, Fru Mejer, Tiist Forskole, Mundelstrup.
Edel Poulsen, Enkefru Poulsen, Vitved, Skanderborg.
Elsa Poulsen, Førstelærer Poulsen, Mørke.
Herdis M. Rasmussen, Gdr. Rasmussen, Riis, Skanderborg.
Asta Skouhaug Rasmussen, Tømrer Rasmussen, Korup, Fyn.
Karen Rasmussen, Gdr. Rasmussen, Skaarup Mosegaard, Skan
derborg.
Sigrun Rasmussen, Mejeribestyrer Rasmussen, „Birkehøj“, Volk
Mølle.
Signe Hjorth Rasmussen, Sogneraadsformand Rasmussen, Skørring, Mørke.
Jenny Sørensen, Bmd. Sørensen, Karlby, Hornslet.
Kirsten Sørensen, Smedemester Sørensen, Lisbjerg, Aarhus.
Magda Sørensen, Gdr. J. Sørensen, Spørring, Aarhus.
Valborg Sørensen, Enkefru Sørensen, Hørning, Uggelhuse.
Ketty M. Samson, Maskinmester Samson, Nørregade 2, Esbjerg.
Agnes Stahlhut, Dyrlæge Pallesen, Ulstrup.
Inger M. Thomsen, Gdr. Thomsen, „Ankergaard“, Uggelhuse.
Ruth Buch Tønning, Gdr. A. Tønning, Hylderup, Slagelse.
Inger M. Rasmussen, Gdr. Rasmussen, Høver, Galten.

Sn^r>er fanb £ængfel i £ßTenneffef er en
ffjult Q3inge, ber bærer til hjemmet
D. £ößen.

©(cebeliß «Jul!
feere (Sgaa-Sleoer.

3nßeßorg og C^jnar ^Pcbcrfcn.

Egaa-Bogen
kan faas — saalænge Oplag haves — ved paa Giro No. 35297 at

sende 2,50 Kr. til Lærer Laursen, Egaa Efterskole pr. Hjortshøj.

