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Skolens Dagligstue

Liv i Løndom.
et var en Søndag Morgen i Oktober. Der var 2
Dages Ungdoinsmøde her paa Skolen, og Del
tagerne var gennemgaaende lidt ældre end de, der
plejer at være her.
Mødets Ledere havde ønsket, at jeg Søndag Mor
gen skulde holde et alvorligt Foredrag — saadan lød
Opfordringen — og jeg lovede det. Ikke fordi jeg
var dristig ved Opgaven, tværtimod, men fordi jeg
blev glad ved den Tanke, der laa bag Opfordringen.
Jeg gik nemlig ud fra, at naar Ungdommen ønskede
at høre et Alvorsord Søndag Morgen, var det nok
Udtryk for en Trang til mere Klarhed over vort Liv
som Kristne. Og kunde jeg hjælpe en og anden af
de unge til Orientering overfor de Strømninger, som
gør sig gældende paa det religiøse Omraade i dansk
Aandsliv, vilde det nok blive til gensidig Glæde.
Det er Grundtankerne i dette Søndagsforedrag,
som jeg her gerne vil dele med vore gamle Elever
og gode Venner.
Hvad vi som Kristne dybest set trænger til, kan
kortest og klarest siges med de Ord, der lyder fra
Mødet ved Herrens Bord i vore Kirker: Vi trænger
til at faa styrket vor Tro, oplivet vort Haab og faa
gjort den indbyrdes Kærlighed levende og virksom i
vore Hjerter. Dette gælder nok for saa at sige alle
Aldre og alle Tider.
Der er en Ungdom, der vedkender sig Idealet:
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en vaagen, dansk, kristen Ungdom, og de unge, der
i deres daglige Færd ærligt stræber mod dette Ideal,
har vi Tro til, og dem vil vi gerne hjælpe, saa godt
vi formaar. Og de Stakler, som maa tilstaa for sig
selv, at de aldrig har nogen Anfægtelse i den Ret
ning, maa vi prøve at vække.
Der er Tider, da det aandelige Liv har sit faste,
sikre Leje som den dybe Flod, der gaar sin Vej mod
det store Hav. Og der er andre Tider, da den store
Strøm fordeler og forgrener sig i en Mængde Smaaløb og derved taber i Kraft. Det aandelige Liv i Nu
tiden kendetegnes ikke ved den dybe, stærke Strøm,
der optager i sig alle Smaabækkene og skrider frem
i Kraft, mens den driver mange nyttige Virksomheder
i Livets Tjeneste og afgiver Næring for et rigt Blom
sterflor langs sine Bredder.
Ak, nej, vi har tværtimod Følelsen af, at for mange,
maaske især unge, tegner det aandelige Liv i Nutiden
sig nærmere som en Strømhvirvel, der suser rundt —
ingen ved hvorhen.
Er det, fordi Ungdommen kun lever i Øjeblikket?
En Filosof vilde maaske sige, at det er, fordi Ung
dommen ikke har den rette Baggrund for deres Liv.
Lad os tænke et Øjeblik over dette med Baggrunden:
Vi taler jo ofte om, at en eller anden Begivenhed
har sin Baggrund; man hævder saaledes, at de fleste
af Nutidens religiøse, økonomiske og politiske Strøm
ninger har den store Verdenskrig som Baggrund. Ogsaa vort eget Liv har sin Baggrund; det vil sige, at
vi bag alle vort Livs Begivenheder kan føle, ane eller
tro paa en Baggrund, noget langt større, der ligesom
giver Dybde i det hele. Uden denne Baggrund bliver
Mennesker for optaget af deres egen snævre, lille
Verden, af Øjeblikkets smaa Begivenheder, og det
falder f. Eks. aldrig den Slags Mennesker ind at se
paa deres Arbejde som et Led i hele Folkets Liv,
endnu mindre som et Led i hele Slægtens Udvikling,
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og derfor bliver et Menneskeliv uden den rette Bag
grund et kummerligt Liv af Haanden og i Munden,
aandelig talt, og dertil kommer, at der saa før eller
senere i Livet rejser sig en Baggrund, som man nok
skal faa Øje paa: Den store Utryghed overfor Livet.
Det er fra Jødefolker, vi har lært dette om Bag
grunden for Livet.
Ved den store Forsoningsfest var det et særlig høj
tideligt Øjeblik, da Ypperstepræsten for Folkets Syn
ders Skyld gik ind bag Forhænget i Templet til Møde
med Gud, mens Folket selv fyldte Pladsen udenfor
Tempelbygningen og ventede der i dyb Stilhed under
dette betydningsfulde Møde. Enhver Jøde var klar
over, at det var Synden, der skilte ham fra Gud, og
derfor havde enhver sit at tænke paa under Mødet
bag Forhænget, havde det nok, som der staar i en af
vore Salmer:

Men, ak, jeg ved ej heller Tal
paa mine Fejl og mine Fald,
de dunkle med de klare.
Derfor var det en alvorlig Sag — den enkeltes og
alles — der var til Behandling ved Højesteret bag
Forhænget, og derfor var det med Frygt og Bæven,
de alvorlige Jøder ventede Afgørelsen.

Tider kom, og Tider gik.

Det blev Jul paa Jord, og Guds Søn forlod sin Ver
den derinde bag Forhænget for at dele Kaar med os.
„Saa elskede Gud Verden, at han gav sin Søn, den
enbaarne, at hver den, der tror paa ham, ikke skal
fortabes, men have evigt Liv.“ Med dette Budskab er
det, som der løftes en Flig af Forhænget, der skiller
mellem de 2 Verdener, og Lovsange vaagner paa
Jord:
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Min Sjæl er frelst fra Synd og Død,
jeg løfter højt min Stemme:
Mig er i Dag en Frelser fød,
det vil jeg aldrig glemme!
Nu har og jeg en Fader der,
hvorfra kom hid Guds Englehær,
og Jesus er min Broder.
Hans Himmel er mit Fædreland,
og Livet her min Prøvestand,
men Kirken er min Moder.
)
*

Nu er, som der staar i Hebræerbrevet, Jesus Kri
stus atter gaaet ind bag Forhænget. Men hans Venner,
hans Menighed, blev tilbage foran Tæppet. Her har
vi vort Livs Oplevelser; men vi har Troens Forvisning
om, at der er en Verden bag denne, og derfor vil alt,
hvad der her møder os: Sorg og Glæde, Sejre og
Nederlag, ja, Liv og Død tegne sig paa denne Bag
grund. Og derfor vil vi ogsaa erfare, at selv om Livet
ogsaa indenfor den kristne Kirke nu og da kan se
broget ud og mere ligne en Strømhvirvel end en dyb
Strøm, er der dog her en Livets Flod, som i Menne
skets Sind kan forvandle til Himmel den sorte
)
**
Jord.
Kender vore unge den Baggrund?
Lader Ungdommen sig bære af Livsstrømmen?
De allerfleste unge er Børn af den danske Folke
kirke, er døbt i den kristne Tro. Mange har ej heller
glemt den Bøn, som den fromme Mor lærte dem.
Konfirmationen med den ofte overdrevne Festlig
hed har de unge vel ogsaa i frisk Erindring. Eller den
første Altergang?
Men hvordan var det saa, det gik i Aarene, der
fulgte lige efter?
*) Salme Nr. 141 af Brun.
**) Ingemann.
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Vore herlige Kirkelokker kaldte Søndag efter Søn
dag til Gudstjeneste, og de kalder endnu. Men de kal
der ofte forgæves baade paa ung og gammel. Vel
sandt, paa Kirkevejen kan den unge som Regel ikke
vente stort Følge; det kan han derimod paa Vej til
Sportspladsen, og det har sin store Tillokkelse. Eller
ud i det blaa, som det nu hedder; det kan være herligt.
Men det kan da rigtignok ogsaa være herligt at
komme i Kirke, en hel Oplevelse. Hvorfor gaar saa
mange unge udenom? Jeg er bange for, at nogle af
de unge er bleven skuffede i Kirken.
Det behøver slet ikke at være Kirkens eller Præ
stens Skyld. Det var en Præst, der først henledte min
Opmærksomhed paa noget, som synes mig at være
Kernen i denne Sag.
Han skrev saaledes:
„Men saa kommer den Dag, da hos Ynglingen med
den stærke Sjæl — en Følelse af, at Luften er bleven
lummer omkring ham. De Bønner, hans Moder lærte
ham, forekommer ham kraftløse, Salmerne forslidte.
Hele hans aandelige Liv har faaet et udtørret og hen
visnet Præg. Han kan Gud udenad. Gud er bleven
gammel for ham. Hele den dejlige blaa Barnetroens
Himmel er bleven ham som et Laag, hvorunder han
gisper efter Luft.
Ofte sørger da Fader og Moder, naar de mærker,
at de ikke har deres Dreng saaledes med sig som før.
De frygter, at det nu skal være ude med hans From
hed og Tro. Og saa er det hele dog maaske kun, at
han trænger til et friskt Pust. Han skal blot gøre den
Opdagelse, at der er en Gud til, der ikke blot har
skabt Jorden og Himlen, men ogsaa Havet, — en Gud,
fra hvem ogsaa hint friske og salte stammer, som
drager os mod Havet — en Gud, som man aldrig
lærer udenad, som aldrig bliver gammel, aldrig mosgroet, aldrig skimlet, som ikke er Formlernes og Sy
stemernes Gud — en Gud, hvis Væsen er evigt væl-
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deilde, evigt bølgende — med eet Ord: en levende
Gud“.*)
Vor Tid faar Ord for at være ringe, aandelig talt,
men lad den være saa ringe, den være vil, der lever
dog dybt i Folkesjælen noget af den Higen, der kun
kan tilfredsstilles ved Mødet med den levende Gud,
og fik vore Børn og unge i Hjem, Skole og Kirke —
ikke nogle smukke, fromme Ord, som ingen rigtig
Forbindelse har med Livets Virkelighed — men et
redeligt, jævnt og barnligt Vidnesbyrd om den Bag
grund, som Kristne har for deres Liv, ja, saa fandt det
gode Ord nok et godt Sted, hvor det tyst og stille vilde
svare igen i unge Hjerter: Ja, vore Fædres Gud, vor
Barndoms Gud, bliv ogsaa vor Ungdoms og Mand
doms Gud, thi nu oplever vi det helt og virkeligt, at
„i dig er Livets det evige Væld, og Lys i dit Lys skal
vi skue“).**
Det er Søndag. Her i Danmark sikrer Grundloven
os Religionsfrihed. Vore Præster har ret udstrakt
Ytringsfrihed, ogsaa paa Prædikestolen. Vi kan frit
søge hvilken Kirke eller Præst, vi vil. I vore Kirker
giver vi Plads for saa at sige alle kirkelige Retninger:
Indre Mission, Grundtvigianere, Højkirkelige, Barthianere og Oxfordfolk, og vi ønsker ikke, det skal være
anderledes.
Ser vi derimod ud i den store Verden, vil vi op
dage, at der er flere Steder, hvor en saadan Frihed
aldeles ikke taales.
I Rusland kendes vel snart ikke hverken Tankeeller Talefrihed, mindst af alt Religionsfrihed. I Tysk
land forsøger man med den saakaldte Ensretning
overalt — ogsaa i Kirken. Og man forsøger at indføre
en særlig germansk Religion. Ikke fordi der er gaaet
*) Morten Pontoppidan: Aldrig fortvivle.
**) Ingemann.
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en dyb aandelig Vækkelse over Landet, men fordi
Hitler og hans Hjælpere vil det.
Vi mindes Søren Kierkegaards Ord: „Lad Krøni
ken tale om Konger, som har indført Kristendommen,
jeg tænker som saa — en forbedret Faareavl kan Kon
ger indføre og Jernbaner o. s. v. ■— men Kristendom
og Aand, ethisk forstaaet, skal end ikke en Kejser
ulejlige sig for“.
Desuagtet, det 3. Rige kræver Ensretning overalt,
og hvem der ikke bøjer sig herfor, maa tie eller Land
fly. Det maatte f. Eks. den berømte Professor Karl
Barth i Bonn erfare, da han med en Dristighed, der
mindede om Luther i Worms, gik imod den tyske Kir
kes Ensretning. Han mistede sin Stilling og rejste til
Svejts, sit Fædreland.
Men inden han forlod Tyskland, hvor han havde
saa mange Venner, ikke mindst blandt Ungdommen,
skrev han bl. a. følgende:
„Hvor er alt det blevet af, som endnu for et Aar
siden og forud i Hundreder af Aar hed Frihed, Ret og
Aand? Naa, det er timelige og jordiske Goder. Alt
Kød er som Græs . . . .“
Uden Tvivl: allerede mangt et Folk i ældre og
nyere Tid har maattet undvære disse Goder .... naar
den „totale“ Slats vovelige Foretagende krævede det
af det. Men Guds Ord bliver evindelig. Og derfor er
det hver Dag — thi hver Dag iler mod Evigheden —
sandt og uundværligt. Derfor kan Kirken heller ikke
i den totale Stat begynde paa en Vintersøvn, ikke
finde sig i et Moratorium, ej heller i en Ensretning.
Den er den naturlige Grænse i enhver Stat, ogsaa en
total Stat. Thi Folket lever ogsaa i en total Stat af
Guds Ord, hvis Indhold er: Syndernes Forladelse,
Kødets Opstandelse og et evigt Liv“.*)
Det er dog særlig som Teolog, Prof. Barth er

*) Karl Barth: Kirken i Dag.
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kendt. Ogsaa her i Danmark er der en Del Præster,
som maatte om ad hans Teologi, før de fandt Fod
fæste. Deres Forkyndelse kendes bl. a. paa den stærke
Fremhævelse af Menneskers Afmagt. Mennesket er
noget nær det svageste af alle levende Væsener, ja,
er intet og formaar intet — uden dette at henfly til
Guds Naade. Jeg har en Skræk for al Teologi og skal
af gode Grunde ej heller komme nærmere ind paa
denne. Jeg trøster mig ved Ordet om den rygende
Tande, som Gud ikke nænner at slukke. Og bliver
Talen om, at vi Mennesker kun er Støv og Aske, mig
altfor tung, nuvel, saa nynner jeg en Sang, som giver
Udtryk for et andet Syn:

Mennesket er i Guds Billede skabt
med levende Ord paa sin Tunge,
og derfor kan han mellem Træ’r og Dyr
med Guderne tale og sjunge.
)
*
Endnu en aandelig Strøm udefra har i nyeste Tid
naaet vort Land.
Det er den saakaldte Oxfordbevægelse, der er udgaaet fra Amerika og England og særlig har sit Hjem
paa Oxford Universitet.
Spørger man en af Tilhængerne om, hvem der
egentlig er Bevægelsens Ophavsmand, risikerer man
at faa det, som vi synes, noget dristige Svar: Den
hellige Aand.
Oxfordfolkene er driftige og praktiske Mennesker,
der ikke er bange for at lade en ret storstilet Reklame
gaa forud, naar de planlægger et Møde. Og ved en
saadan Lejlighed møder de ikke med en enkelt sær
lig beaandet Ordfører, nej, i Flok og Følge optræder
den ene Taler efter den anden af Vennelaget.
Hvad er da Grundtankerne i den Tale?

*) Grundtvig.
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Vi lader en af Tilhængerne, den engelske Forfat
ter A. J. Russel
),
*
svare:
„Vist var jeg ved at faa Færten af, hvad Oxfordkredsen virkede for. Først var der den ubetingede
Overgivelse, som hvilede paa Troen paa Kristi Kors
og bragte en under Førelse af den hellige Aand; der
næst var der Samdeling, som fremkaldte sandt Fæl
lesskab og lysende Ansigter; saa Livsforandring, der
bringer Guds Rige til Sejr og virker Glæde i Himlen,
i Synderen og i den, der er Redskab til Forandringen;
fremdeles Tro og Røn, der giver alt, hvad der er for
nødent, og fremmer Guds Planer om at sørge for hver
enkelt; ogsaa disse fire Grundregler om Kærlighed,
Redelighed, Renhed og Uselviskhed, paa hvilke Punk
ter Jesus aldrig gik paa Akkord; dertil — selvfølge
lig — at yde Bod for, hvad man har syndet mod
andre. Senere skulde jeg komme til at forstaa den
Grundsætning, som maaske var den stærkeste af dem
alle: frygtløs Behandling af Synd“.
Oxfordbevægelsen arbej der ikke blot gennem Masse
møder, nej, man slutter sig sammen i mindre Venne
lag eller Grupper, naar Lejlighed gives, drøfter her
alle mulige Spørgsmaal; den ene lægger sit private
Liv blot for den anden. Hersker der Uklarhed paa et
eller andet Omraade, tier alle og lytter for at faa
Aandens Vejledning, men Betingelsen for at faa denne
Vejledning eller Førelse, som man søger efter, er den
ubetingede Hengivelse i Guds Vilje.
Her i Østjylland holdt Oxfordfolkene deres første
større Møde i Hadsten, og Aviserne meldte om Be
givenheden baade før og efter. I Sommer fulgte saa
et mægtigt Møde paa Stadion i Aarhus.
Og saa sad eller stod de dér i de tætpakkede,
store Sale, de mange brave, jævne Jyder — thi vi er

*) Russel har skrevet den meget læseværdige Bog: Kun for
Syndere.
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jo dog alle Jyder for Vorherre — Byfolk og Bønder,
Kvinder og Mænd, unge og gamle. Alle lyttede an
dægtigt til Vidnesbyrdet fra England i dansk Over
sættelse. Vidnesbyrdet om, hvad den fuldstændige
Overgivelse i Guds Vilje betyder, om Helligaandens
Førelse, Samdeling, indbyrdes Kærlighed, Redelighed,
Renhed og Uselviskhed. Og saa var det, at nogle vel
hørte Aandens Vingesus; det greb dem, og de stod
frem og talte højlydt i den store Forsamling om egen
Brøde, om hvilke Syndere de selv var. Hvor kunde
de dog foretage denne ublufærdige Udlevering af løn
lige Tanker til den store Mængdes beredvillige Mod
tagelse og senere Drøftelse ved den første den bedste
Lejlighed? Naturligvis faldt dette mange for Brystet,
men i det store og hele var Bedømmelsen af disse
Møder velvillig. Man sagde som saa: Det er jo i Grun
den intet nyt, Oxfordfolkene møder med. Kernen i
deres Tale er jo det selv samme, som vor Sognepræst
har talt om Søndag efter Søndag i vor gode, gamle,
danske Sognekirke. Men naturligvis, dér vakte det
ikke videre Opsigt, og der blev ikke skrevet i Aviserne
derom; og nogen egentlig Livsforandring skete vel ej
heller dér, i hvert Fald ikke saa hurtigt, som det synes
at foregaa i en Oxfordkreds. Men til Gengæld lød i
vore Kirker et Ord, som Oxfordfolkene ikke synes
at have Brug for: Naar du beder, saa gaa ind i dit
Lønkammer, luk din Dør, og bed saa til din Fader,
der bor i Løn, og din Fader, som skuer i Løndom,
han skal gengælde dig aabenbart.
Det er et Ord af Bjergprædikenen, hvori Jesus
Kristus henvender sig til enhver, der længes efter vir
kelig Livsforandring, og mærkeligt nok henvises her
slet ikke til Massemøde med tilhørende offentligt
Skriftemaal. Nej, den store Sjælekender Jesus Kristus
viser hen til Lønkammeret. Her i den højtidelige Stil
hed, bag den lukkede Dør, kan den søgende Sjæl faa
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et velsignet Møde med den Gud, der bor i Løndom
og har Livets det evige Væld.
Og finder du ham, da finder du alt,
hvad Hjertet kan evig begære;
da rejser sig fluks hvert Haab, der faldt,
og blegner saa aldrig mere.*)

I Lønkammeret kommer alt, hvad der rører sig i
Sjælen saa forunderlig paa rette Plads. Al Filosofi,
Teologi, Retnings- eller Sektvæsen, hjemme- eller ude
fra, forsvinder i Baggrunden som noget uvæsentligt.
Men i Forgrunden aabner sig Udsigt til det Himme
rige, der er beredt de enfoldige — Børn og barnlige
Sjæle.
p p

Oberst Angells Fødehjem ved Lister.

Oberst Henrik Angell.

D

En banebryter og ungdomsvenn.
en mann, som blandt mange andre blev en veibryter
her i Norge, het oberst Henrik Angell. En fore
gangsmann på nesten alle områder, vidtskuende og høi-

*) Wexels.
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båren, rak i ryggen og alltid ung av tanke og sinn. Der
for hadde han også ungdommen i helene på sig. Det er
banebryteren og ungdommens venn, hvis minne jeg her
vil vie nogen linjer.
Henrik Angell var sønn av en kaptein i den norske
arme og født i Lyster i Sogn 1861. Han vokste op inne i
Sogn, hvis eiendommelige, kraftige dialekt han talte til
fullkommenhet ved siden av det norske boksprog. Han
fortalte mig engang, at hver gang han som barn satt inne
i den gamle Sognekirke og lyttet til ordet, følte han Guds
nærvær så sterkt, at det mangen gang var som en varm,
mild hånd kjærtegnende strøk hen over hans hode. Dette
viser hvor han var en troens, en barnetroens mann. Sin
sterke barnetro bevarte han gjennem alle livets kampe,
selv midt i slagtummelen på vestfronten og oppe på de
ensomme slagmarker ved Nordishavet, hvor han til slutt
blev sendt for å kue bolsjevikernes angrep og redde Russ
iand fra kaos. Her fikk også den staute 60-årige mann
det knekk, som gjorde ham vannfør for resten av livet.
Dikterpresten Anders Hovden har fortalt adskillige
trekk fra Henrik Angells ungdom, hvilke her kan være
på sin plass. »På ekserserplassen i Nordfjord i 1883
møtte jeg Angell første gang. Jeg var soldat og han ung
løintnant i 22-års alderen. Rak og sprek og spretten var
han, og sjelden hadde jeg sett en vakrere mann. Men
det, som slo mig mest, var den sterke glans og glød i
hans øine. Jeg tenkte han var stolt og snobbet og at det
var hovmot, som gav ham den høie mine.
Senere fikk jeg vite, at han hadde giftet sig med en
dansk adelsdame. Hvad kunde det nasjonale Norge vente
sig av en slik mann?«
Jeg må her innskyte, at oberst Angell hadde sin rot
i en dansk slekt nede på øen Angeln, hvorfra den be
kjente gren av Angellfamilien her i Norge vel også har
sin oprinnelse, deriblandt Thomas Angell i Trondhjem.
Han, hvis formue sagdes å utgjøre 3 tønner gull og som
blev sin bys største velgjører. Da verdenskrigen utbrøt,
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var det vel også stammens blod som i forbinnelse med
urettferdigheten mot sønderjyderne kaldte oberst Angell
til å melde sig som frivillig i de alliertes rekker.
Det, som grep ham meget sterkt som ung mann, var,
at vårt lands ungdom skulde bli en fribåren, selvstendig
skare i kamp for alt det som var godt og edelt. Og ved
fribårenhet forstod han også selvstendighet i sprog og
frigjørelse fra alt fremmed, som kunde øve innflytelse
på vårt nasjonale særpreg. Dette trekk hos Angell kom
best tilsyne, da Bjørnstjerne Bjørnson gikk berserkegang mot det, som man dengang kaldte landsmålet eller
som man nu benevner det, nynorsken. Den store, norske
sprogforsker Ivar Åsen hadde jo samlet dialektene fra
de forskjellige landsdele og laget et sprog eller målføre,
som han hevdet hadde sitt utspring fra oldnorsk. Bjørn
son brukte hårde ord om dette og kaldte Ivar Åsen luset
og almueaktig. Den store angrepstalen holdt Bjørnson i
Oslo 1899. Angell var tilstede og han blev harm »til
innste hjarterot«, sier Hovden om dette. Nu svor Angell,
at han vilde tale ■»norsk«. Han meldte sig straks som
taler i Norges ungdomslag, og han fo’r laudet rundt, og
der fulgte lysstrimer i alle hans spor. Få eller ingen har
således løftet ungdommen som han. Den hellige ild
brandt med ren lue i hans barm. Enten han talte målsak
eller kjærlighet til det land og dets minner, som vi alle
skulde verne, tendte han alltid varmen og ilden hos sine
tilhørere. »Hans lynne var i slekt med Sognefjorden, den
dybt strømmende. Hans sindelag var som de høie, bratte
Sognefjell med glitrende breer på toppene«, sier Hovden.
Henrik Angell var åndsfrende med den andre store Hen
rik Wergeland, som også hadde Sogneblod i årene. Deres
hjerter var i slekt med hinanden. Fedrelandet var deres
livssak. Det var alltid arbeidsuro i Angell. Man så ham
aldri sitte stille; han spratt og sprang som gnist over en
lynghede. Alltid var han trofast mot sine idealer. Det er
just samværet med Gud, det er å gå Guds veie. Han skrev
Norges saga, en stor og verdifull bok, hvori han så fedre-
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nes kamp på sin måte. Han skrev bøker om våre gamle
fortidsminner og bøker, som lærte ungdommen å elske
fedrelandet — og da det forferdelige kom — verdens
krigen — og folkefriheten blev trådt ned, vek han ikke
tilbage, men kastet oberstuniformen og de trygge kår og
trakk i soldateruniformen.
Da han meldte sig, svarte franskmennene, at de med
giede vilde ta imot ham. Men han måtte begynne neden
fra — som rekrutt. Efterhvert som han utmerket sig,
steg han langsomt i gradene, alltid glad og tilfreds, hvor
han stod.
»Det bedste, jeg kan gjøre, er at ofre livet for en god
sak og gi ungdommen et godt eksempel«, sa han. Underkampen på vestfronten lå han med en rang som løintnant på fransk side. Ja, han lot sig som før nevnt sende
op i isregionene nord til Murmanskysten, hvorfra han
korn tilbake til Paris såret og ødelagt på helbreden.
Da verdenskrigen var slutt, skulde en avdeling av
hver av de alliertes tropper efter seiren passere gjennem
triumfbuen med den ukjente soldats grav. Hele Paris
var på benene. Ved triumfbuen var der reist en ganske
liten tribune, hvor den franske republiks president,
Poincare og generalerne Foch, Pershing, Haig samt som
den eneste mann, der vel ikke hadde vært nogen av kri
gens hovedpersoner, hadde plass. Det var oberst Angell.
Han fortalte mig, at tårene rant av hans kinner, da han
så den fra krigen hjemvendte ungdom marsjere forbi.
Og da hans sidemann spurte ham, hvorfor han ikke
jublet som de andre, svarte han:
»Det er retferdighetens triumf, som jeg oplever, og
min giede kan jeg ikke holde tilbake, men juble kan jeg
ikke.«
Han var grepet av de høieste, av Gud. Den høibårne krigsmann, som ikke bøide sig for noget menne
ske, han bøide gjerne kne for Gud.
Kunstmaler K. Straume opsøkte ham kort efter i
Paris på hospitalet Val de Grace. Maleren vilde så gjerne
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lage et billede av helten, og han forteller om det føl
gende:
»Med det samme jeg steg inn, reiste der sig i sen
gen en gråhåret mann med et par sterke lysende øine i
vakkert meislet ansikt med en høi panne. Det var An
gell.«
»God dag herr oberst,« sa jeg.
»God dag, jeg hører, du er søndmøring.«
Jeg sa mitt navn. Han rakte frem sin hånd. Jeg
grep den — en sterk og trofast hånd, trofast som ban
ket gjennem den. »Det er vel lange tunge dager å ligge
her såret langt borte fra Deres i et fremmed land,« sa
jeg»Jeg er amputert både på hender og føtter — ban
dasjer, men allikevel har jeg nu de beste dage i mitt
liv. Her er fred, hyggelige værelser, god mat og så det
vakre udsyn mot blomstrende vår.«
Maleren så ut av de høie vinduer, der lå en herlig
park utenfor med trær og blomster på grønne piener og
Paris gjemt langt bakom.
»Jeg kom for å spørre, om jeg får lov til å male
Dem,« sa jeg.
»Hm, det er ikke stort å male nu, bare skinn og ben;
men det er ingenting i veien, litt forfengelig er vi jo
alle, og nu har jeg nogen dage igjen, til jeg får komme
ut — ut skal jeg, såsnart jeg kan — ut til gater og liv
med krykke og stokk. Han talte så likefrem uten kruse
duller og snirkler.
»Men jeg må sitte i sengen nu.«
»Bare De kan ta på våbenkjolen og stålhjelmen, så
er det godt,« sa maleren. Han rakte ham begge dele,«
og snart satt han som en veldig kriger ovenfor hoftene,
og han så så hvass og morsk ut, at man kunde bli redd,
sier maleren.
Men det var kun hans fasade som kriger, jeg kjente
ham bare som et hjertemenneske, et riktig stort barn,
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som kunde fryde sig over det minste til det største her
i verden.
I de siste år han levet, foretok oberst Angell en reise
i de danske landsdele helt ned til Sønder-Jylland. Tror
nogen, at han talte om krigen og seieren i sin foredragsrekke, at han priste våb
nenes makt og seierher
renes triumf, da tar han
feil. Nei, jeg kan nesten
si, at han talte om det
modsatte. Hans vanlige
emne ved de foredrag,
som samlet fullt hus,
hvor han kom, var »Den
franske Ånd«. Hermed
forstod han den franske
selvopholdelsesdrift som
i død og kamp ikke vilde
opgi en tomme av sit
land, men ofre alt for det
som var dem dyrebarest
i livet. Han sluttet af sin
reise med nogen dagers
hvile oppe på min vesle
eiendom i Jylland »Sol
haug«. — Og hvilke dage
Oberst Angells Statue.
fulle af inspirasj on og glød
blev det ikke for oss som fikk lov til å være sammen
med ham! Vi glemmer dem aldri. Det påfølgende år
om våren fikk han lov å hvile for godt. Da jeg siste
gang trykket hans hånd, så han så spenstig og ungdom
melig ut, at det forundret mig. Men han var en utslitt
mann, som hadde gitt all kraft til de idealer, som han
hadde båret frem helt fra ungdommen, til han lukket
sine øine.
For danske lesere kan det kanskje ha sin interesse
i kort resyme å ha det ydre omriss av oberst Angells

19

liv. Han var officer fra 1882 og blev kaptein i Bergens
Innfanteribrigade i 1889. Senere tjenestgjorde han ved
det norske Jegerkorps. Først i 90 årene gjennemvandret
han på ski Balkanhalvøens fjellstrekninger og har gjen
gitt sine inntrykk, særlig fra Montenegro, i en rekke
skrifter tildels utkomne i flere oplag. Disse bøker er bl.
andre »Et sterkt Folk« (1902), »Gjennem Montenegro
på ski« (1905). Han var i sin tid lærer for de franske
alpejegere i skiløpning. Sitt bidrag til forståelsen av et
sterkt forsvar for fedrelandet har han nedlagt i bøker
som »Stene som taler« og i monografien »Kaptein Jür
gensen og leirdølene hans«.
Begivenhetene i 1905 fremkaldte fra hans hånd det
i mange oplag utgivne »Fortellinger fra Grensevakten«
og »Forbrydere«, også et varmt innlegg om forsvars
saken. Blandt hans bøker kan også nevnes ungdoms
boken »Kjekke Gutter og Jenter«.
Taknemmelige franskmenn har reist ham en statue
like ved det vakreste punkt på Holmenkollen, nær Oslo.
Aug. Maurice Augustson.

Er der Muligheder?
ælles for alle Unge i Overgangsalderen og den første
Ungdom er, at de skal lære at leve Livet paa første
Haand, tilegne sig Hjemmets Arv mere bevidst end før
og gennem den vaagnende Selvstændighed forstaa, hvad
de har Brug for, og føle Ansvar for, hvad de vil leve af.
Alt dette kan gaa jævnt og naturligt for sig i lige Linie,
om jeg saa maa sige, men det kan ogsaa ske ad mange
Omveje og gennem stærke Brydninger. I de fleste Til
fælde vil i Længden Hjemmets Magt gøre sig gældende,
saa der er Mulighed for at bevare det, der var Kærnen
i Hjemmets Liv, og mere ønsker jo ingen, thi der skal
altid nyt til for hver Slægt, der gaar ud i Livet.
Men overmaade tit vil der, mens noget af dette sker,

F
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komme en Ventetid baade for de unge selv og for de
Ældre, der har dem kær.
En Ventetid kan være pinlig, men den kan ogsaa
være nødvendig og frugtbar. Fra de Ældres Side er der
baade noget at se efter hos de Unge og noget at hjælpe frem
gennem Hindringer, og paa anden Maade er der ogsaa
noget for de Unge selv at se og prøve og meget at kæmpe
for og imod.
Hvad vil vi gerne se hos de Unge i den Tid, fordi
det indeholder gode Muligheder, som vi ogsaa gerne vil
være med til at hjælpe frem. To Ting nævner jeg. Lyd
hørhed for det, der vaagner i Sindet, Følelsen af, at det
har noget at betyde med de Krav og Længsler, Suk og
Higen, der vaagner og lever i et ungt Sind. Dernæst den
redelige Vilje til at gaa ind under de Love, der klarer
sig for ens Overbevisning som Livets Love, Guds Vilje
vil Kristne sige, fordi man vel forstaar, at man ikke har
Ret til at vente Udbytte af sit Liv, naar man ikke vil
opfylde de Betingelser, Udbyttet kræver.
Fra det praktiske daglige Arbejde véd vi jo, at kun
ved at opfylde Betingelser faar vi Udbytte.
Det er denne redelige Vilje, der gør, at hvor man
virkelig er lydhør for, hvad der vaagner af Idealer i ens
Sind, der maa man ind i den Lydighed, disse Idealer
kræver, for selv i det smaa at virkeliggøres efterhaanden i vort Liv.
Og det tredie, jeg tænker paa, er den vaagnende
Følelse af Grænserne for vore Kræfter, at vi ydmygt
stræber at vurdere os selv rigtig, saa vi udfra Forstaaelse
af, hvad vi ikke kan, efterhaanden forstaar, at vi træn
ger til Hjælp.
Men det, der paa den Maade maa være hos dem,
man kan have Haab til, kan samles i, at de Unge maa
være paa Virkelighedens Grund. Thi for den, der tror
paa den aandelige Virkelighed, er det jo noget, man er
vis paa, at der i Hjerterne vaagner Haab og Krav, som
bliver Idealer for Mennesker. Og vi tror paa den redelige
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Vilje, der kan lære af at se den gode Sammenhæng
mellem Livets Love og Livets gode Udbytte, og vi tør
ogsaa tro, at vi overfor alt dette vil føle Trang til Hjælp
fra Gud og Mennesker.
Og det er nu ikke svært, naar vi tænker over det,
at forstaa, at hvor dette findes hos Ungdommen paa
dens første Trin, er der Grund til at se med Glæde og
være med til at støtte og at arbejde dette videre i Haab
om, at her kan der ventes meget godt og frugtbart i
Naturens Orden. Og de Unge selv vil ogsaa kende noget
deraf og vogte over det, at det maa vinde og vare og i
sin Tid være Hjælpen til at blive ret vendt og paa god
Maade møde Livet, dets Lykke og Ansvar.
Her er i Virkeligheden ikke nævnet saa lidt af det,
en god Skole, der virkelig vil være de Unges Hjælper,
skal kalde paa, fremme og bevare. Og her er det nu
værd at mærke sig, at kaster vi et Blik ud over den
store Verden og prøver at skønne, hvad der for Tiden
egentlig er dens store Nød, Aarsagen til al den Forvir
ring og Famlen, økonomisk som aandelig, der giver
Tiden og Folkene sit Præg, saa ser vi, at den just træn
ger til det, som her er nævnt, og at det er Ulykken, at
det fattes rundt om eller i hvert Fald ikke kan gøre sig
rigtig gældende.
Det gamle Ord om, at hvor der ingen Syner er, bliver
Folket vildt, giver noget at tænke over i vor Tid. Der er
nok, der hindrer Lydhørhed for, hvad der vaagner i Sin
det og vil holde det tilbage, saa der ikke bliver Plads
for Krav og Længsler af den dybe Art rundt i Folkelivet.
Og at det ofte kniber med redelig Lydighed mod Livets
virkelige Love, fortæller Virkeligheden her og der alle
rede meget om, der hvor man sætter Tøjlesløshed i Ste
det for den Frihed, der er bunden i Samvittigheden, og
det sker jo højlydt mange Steder, og Frugterne deraf
viser sig tit.
Og den lette Overvurdering af, hvad Kulturen og
Mennesker kan, har jo adskillige Steder ført til Gudløs-
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hed helt eller skjult, og de slemme Følger deraf skal
nok mærkes i Fremtiden.
Men jeg skal ikke gaa videre, enhver kan se meget
deraf ogsaa i vort Folk og tænke derover, jeg vil nævne
noget, Ungdommen af i Dag er optaget af og se, hvilke
Muligheder det rummer.
Saa tænker jeg ikke paa al Ungdom, men paa den,
der holder til omkring Højskoler og Efterskoler.
Der er tre Ting, den er optaget af. Af Gymnastik og
Gymnastikstævner, og den vil have Udflugter, og den
har Lyst og Mod til at synge. Og ganske vist kan alt
dette bruges saadan, at det bliver helt overfladisk og gør
mere Skade end Gavn, meget Sportsvæsen er et afskræk
kende Eksempel, men jeg holder nu paa, at de tre Ting,
der tager saa meget af Ungdommens Interesse, indehol
der gode Muligheder, vi skal glædes ved og være med til
at fremhjælpe paa god Vis.
Nu først Gymnastik, den skal ikke gøres for Opvis
ningens Skyld, de skal være Festdage i Arbejdet, men
det er Sagen selv, den alsidige harmoniske Udvikling af
Legemet, det gælder.
Fra min Ungdoms Gymnastik hos Fynboen N. H. Ras
mussen husker jeg tydeligt, hvor han med faa Ord og
ved sin Færd forstod at faa os det sagt, at dette, vi øvede,
stod i nøje og inderlig Sammenhæng med hele vort Liv,
dets Aandsside med.
Og det sker da ogsaa nu. Jeg synes, der er noget
overmande værdifuldt og aabner Udsigt til, at der i det
lange Løb kan komme en dansk Ungdom, vi rigtig kan
glædes ved og vente os noget af.
Og Udflugter. Bilerne gør dem mulige, ved Hjælp af
dem kan vi se vort Lands og andre Landes skønne Egne.
Og her møder vi den vaagnende Naturfølelse, vor- Slægt
er begyndt at mærke som en Berigelse, som en Vejled
ning baade til Selvfordybelse og Inderlighed. Jeg holder
for, at vor Slægt her har faaet noget rigt, der i vor travle
og let udadvendte Tid kan blive en gavnlig Modvægt
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og give Sindet saa meget af, hvad det trænger til. Men
ganske vist, saa maa Udflugter ikke blot blive en Faren
rundt til saa mange Steder som muligt, saa skal de give
Plads for Indlevelse i Naturens Liv af forskellig Art,
Havet, Skoven, de vide Udsigter, alt det, der kendeteg
ner dansk Natur. Og trods alt, denne Tilegnelse kan,
om vi vil, blive mulig, der skal noget til i Sindet, noget
indre og noget levende, saa kun bliver de mange Bilud
flugter til Gavn. Om det rige Udbytte ved at dvæle ved
og leve med de forskellige Sider af Naturens Liv siger
Carl Koch rammende i et lille Digt:
»Som Bækken strømmer altid ens,
de samme Siv til Skjul og Ly,
den samme Retning, samme Fart,
og dog: hver Bølge altid ny«.

Og saa er der Sangen. Det er i de senere Aar saa
fornøjeligt, som gamle og nye Sange, Sange fra Dan
marks Natur og fra Danmarks Historie, gaar Haand i
Haand. De nye Sange har hjulpet til en gavnlig Veksel
virkning, som vi Mennesker nu en Gang trænger til. Har
vi sunget om Rugen og Skoven og Havren og Danmark
nu blunder den lyse Nat, vender vi forfrisket tilbage til
Grundtvig, Hostrup og Bjørnson. Jeg kan ikke tænke
mig andet, end at den store Glæde den Ungdom, jeg her
taler om, har til at synge, maa bære rige Muligheder
med sig.
Men naturligvis, det beror paa, hvordan der synges.
Der er Ansvar ved at synge disse mange herlige Sange.
Sandt nok, vi maa tit og mangen Gang synge dem i Haabet, vi har langt fra naaet det, de udsiger. Men vi har
da ogsaa fuldt Lov til under denne Jords Vilkaar at leve
og synge i Haabet, ellers vilde det blive altfor fattigt.
Det er Haabet, der gør det hele saa levende og sandt.
Men Ansvaret ligger i, at vi synger af Hjertet saadan,
at vi stræber og længes efter det, som vi synger om.
Det er dette inderlige Forhold mellem Sangen og vort
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inderste Væsen, der gør den gamle kendte Sang ny og
lader den nye Sang klinge dybt, og saa kommer den rige
Sammenhæng mellem Sangen og vort Liv, der gør San
gen saa værdifuld.
Jeg mente til at begynde med, at det kun var en Del
af dansk Ungdom, og tænkte derpaa. Men der er andre
og store Ungdomsflokke, der er udenfor disse gode Ting
eller kun har faaet fat paa Ydersiden deraf.
Er vi saa lykkelige at forstaa lidt af gode Legems
øvelsers Sammenhæng med hele vort Liv, og det samme
for Udflugtens og Sangens Vedkommende, saa haaber
vi, at den gode og inderlige Maade at tage disse Ting paa,
maa blive saadan, at den gi’r Kraft til ogsaa at kalde paa
de mange Unge, der mere eller mindre er udenfor den
Verden, hvor ogsaa disse Værdier skal rodfæstes i Aandens Liv'
Asger Højmark.

Paa svensk Folkehøjskole — blandt
svensk Ungdom.

»Rosengården« i Sigtuna.

a jeg i Foraaret stod over for den Kendsgerning,
at jeg skulde have et Kursus paa en eller anden
Skole i Udlandet og ikke selv mente at være i Stand til
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at udpege et bestemt Sted, henvendte jeg mig til en af
mine tidligere Lærere om Bistand, og han anbefalede
mig da forskellige Skoler i Tyskland, England og Sverige.
Med Hensyn til de to førstnævnte Lande var Sagen
ret hurtigt afgjort. Tyskland eller rettere sagt Ferie
kursuset i Jena var sikkert meget godt; men selve For
holdene i det tredie Rige, Sproget, og sidst men ikke
mindst vor Valutas svage Stilling til den tilsvarende
tyske var tilstrækkeligt til at lade dette Land ude af Be
tragtning.
Saa var der England. Der var en Tid, da det her
hjemme var højeste Mode at tale højt og længe om vort
aabne Vindue mod Vest, og enhver Ungdomsskolelærer
med nogenlunde Respekt for sig selv, svor til Tom Bryan,
Woodbroke, George Cadbury og hvad de Navne nu ellers
var, der udadtil repræsenterede engelske Skoler af den
Art, der tildels bliver baaret oppe af Kvækernes religiøse
Ideer.
Jeg skal ikke benægte, at jeg altid har haft en vis
Modvilje imod engelske Forhold, uden at jeg dog klart
kan udtrykke hvorfor, men af visse Grunde henvendte
jeg mig alligevel paa rette Sted og fik Program tilsendt,
men opdagede snart to Ting, for det første, at vel var
Værdierne af engelske og danske Penge i et mere rime
ligt Forhold til hinanden, og det spiller ikke den mindste
Rolle, naar det gælder et Ophold i Udlandet, men allige
vel vilde det blive en meget dyr Rejse i Forhold til, hvad
jeg kunde vente at føre med mig hjem, og for det andet
passede Tiden mig meget daarlig. To Ting, der hver for
sig var nok til, at jeg ogsaa lod England glide ud.
Tilbage var altsaa Sverige. Jeg skal ærligt tilstaa, at
jeg til da ikke havde haft særlig høje Tanker om Høj
skolebevægelsen i andre Lande. Man hørte vel ikke for
intet hjemme i Grundtvigs, Koids og dermed ogsaa Folke
højskolens Fædreland, og intet i fremmede Lande kunde
selvfølgelig maale sig med vore Forhold; at jeg af Selv
syn og Selvoplevelse senere maatte skifte Mening, er en
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anden Sag, som jeg siden skal komme tilbage til. Men
jeg havde lagt Mærke til, at føromtalte Lærer havde sat
en tyk Streg under Navnet paa en svensk Folkehøjskole.
Det maatte jo betyde, at der var noget ved den, der havde
vakt hans Interesse og ført til, at han foretrak den frem
for de andre Skoler, han havde givet Anvisning paa, og
da nu Tyskland og England var ude af Sagaen, saa var
det jo nærliggende at skrive til dens Leder og bede om
de nødvendige Oplysninger.
De kom og var tilfredsstillende, og saaledes gik det
da til, at jeg en smuk Aprilaften befandt mig i det lille
idylliske Sigtuna midt imellem Stockholm og Uppsala.
Sverige og Sigtuna. Ja om selve Sverige kun dette,
at det blev Eventyrlandet for mig, og at der hver Gang
jeg tænker paa det, saa stiger der en egen varm Følelse
op hos mig, der stærkest giver sig Udslag i en Længsel
efter atter at færdes i dette naturskønne og paa mange
Maader saa særegne Land, der er saa forskelligt fra vort
eget lille Danmark.
Om Sigtuna kunde der og er der skrevet adskilligt,
i saa høj Grad præger denne lille Stad, der kun har ca.
1000 Indbyggere, Sveriges Historie lige fra den fjerne
Dag, da Olof Skødkonung her grundede en af de første
kristne Kirker i Sverige og tænkte at gøre Staden til
Hovedsæde i sit uppsvenske Rige, og til i Dag, da den
efter Aarhundreders Glemsel og Hensygnen er stærkt
paa Vej til at blive et Centrum for svensk Ungdomsskole
virksomhed.
Herom og om saa meget andet, der vedrører Sigtuna,
kunde der altsaa skrives Afhandlinger i Snesevis. Det er
imidlertid ikke min Hensigt, og det er heller ikke nød
vendigt, thi Staden taler for sig selv, og derfor skal kun
nævnes, at den er en ren Idyl, lige som hentet ud af et
eller andet Eventyr, som den ligger der ved en af Mäla
rens mange Vige med sine stolte Kirkeruiner fra For
tidens Dage, med sine mange smaa røde, gule og brune
og grønne Træhuse tittende frem fra det Væld af Roser
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og Grønt, der i mine Øjne gør den til en alvorlig Med
bejler til det stolte Visby paa Gotland som Rosernes Stad
og sidst men ikke mindst med dens mange store og
statelige Skolebygninger
paa de skovklædte Kuller
som en skærmende Vagt
om selve den lille frede
lige Stad.
Her ligger da Sigtunastif teisen, det vældige Byg
ningskompleks, der i sig
selv er en hel lille By, og
som inden for sine Mure
rummer en Mangfoldig
hed af aandelig og humanistiskVirksomhed, der
er uden Sidestykke i hele
Norden, og som skyldes
en enkelt Mands stærke
Vilje og Kraft sin Tilbli
velse.
Manf red B jörkquist
hedder den Mand, der
har skabt denne Virksom
hed.
Det vilde være ham
meget imod, hvis jeg ken
der ham ret, og det mener
jeg, jeg gør, at faa mange
Rektor Björkquist.
rosende Ord om sig selv
og sit Værk at se paa Tryk, den Tankegang er ham
aldeles fremmed, men da jeg tror, at ogsaa danske unge
kan have Interesse af at høre lidt om den Mand, der
har viet hele sit Liv til Arbejde for Ungdommen, skal
jeg i det følgende fortælle lidt om ham og hans Gerning.
Manfred Björkquist hører hjemme i Norrland, hvor
hans Fader var Præst. Denne Faderens Stilling var selv
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følgelig medvirkende til, at den unge Björkquist meget
tidlig kom i nær Forbindelse med Kristendommen, en
Forbindelse, der gennem Aarene er blevet stedse inder
ligere, og som allerede, da han var ganske ung Student
i Uppsala, gav sig et saa smukt og stærkt Udtryk i, at
han stod i første Række, da de Uppsala Studenter, om
kring 1910 var det vist, for første Gang drog ud paa
deres Korstog gennem Sveriges Bygder i fuld Erkendelse
af, at det stod ilde til hos det almene Folk med Inter
esse for kristelige Forhold. Det blev en Bevægelse, der
er særegen for Sverige, idet der nok ikke skal findes
noget tilsvarende hos andre Folk, men den har haaret
gode Frugter, og den fortsættes den Dag i Dag med ham
som Leder og Foregangsmand.
Men ogsaa paa anden Vis har denne Mand gjort sin
store Indsats i det moderne Sveriges Historie. Da i Aarene
1913—14 en meget stærk Forsvarsvilje gjorde sig gæl
dende i det svenske Folk, en Bevægelse, der medførte et
storstilet Bondetog til Kong Gustaf, og som fik betydelige
Følger i Politik, stod han, der dengang var ganske ung,
og som da var Forstander paa Ångermanlands Folkehøj
skole i sin Hjemegn, ogsaa her i første Række, idet han
gennemførte en stor Indsamling paa Frivillighedens
Grund til Styrkelse af Landets Forsvar, og herved vandt
han sig et Navn i den nyere Historie.
Hans Livs Hovedværk blev dog Sigtunastiftelsen i
Sigtuna. Ikke saaledes at forstaa, at dette allerede er af
sluttet, tværtimod. Det er heller ikke hans Mening. For
hvert Aar, der gaar, lægges der Sten paa Sten i den Byg
ning, han her har skabt, og det er betegnende for hans
Mening med den, at da i Sommer en Journalist fra et af
de største svenske Ugeblade i et Interview spurgte saa
ledes: Bliver Sigtunastiftelsen nogensinde færdig? sva
rede dens Skaber med et lille Smil, der skulde sige saa
meget som: Jeg haaber det ikke. De mange, der har haft
den Glæde i kortere eller længere Tid at leve med i Livet,
som det leves der, gør sikkert alle de Ord til deres.
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Det er kun kort Tid siden, at en af vore egne Højskolemænd i et Foredrag nævnede Rektor Björkquist
som en af de faa, der i Tiden har Ungdommens Øre her
i Norden. Det er sandt, saavidt som Sigtunastiftelsen er
godt paa Vej til at blive det Sted, hvor ikke alene svensk,
men ogsaa norsk, finsk, islandsk og dansk Ungdom hol
der af at samles for i Fællesskab at finde Vej i deres
Søgen og Kamp. Men lige saa sandt er det, at dette kun
er blevet muligt, fordi en stovt Personlighed med Vilje
og Kraft har sat alt ind paa at tjene Ungdommen og give
den gode Kaar til at gennemføre dens Strid under, en
Vilje og en Kraft, der ene er dikteret af Ønsket om, at
Kristendom og Humanisme maa være de Grundpiller,
hvorpaa Nutidens unge vil bygge deres Fremtid.
Thi her er vi igen ved det, der før blev sagt om Rek
tor Björkquist: hans stærke og levende Forbindelse med
Kristendommen, en Forbindelse der selvsagt gør ham til
en af de mest interessante Skikkelser inden for vor Tids
svenske Skole- og Kirkeliv, og som har ført til, at han
er kendt og skattet ikke alene i sit eget Land, men ogsaa
langt ud over dets Grænser, saavel i de tre andre nor
diske Lande som i Tyskland og England.
For ham er Kristendommen og Humanismen det cen
trale i Menneskenes Tilværelse, og ud fra dette Grund
syn gaar da hans Livsgerning blandt Ungdommen, dels
igennem hans daglige Virke paa »Borgen« ved Mälarvigen, men ogsaa gennem hans talrige Foredrag og den
Række af Ungdomsbøger, han gennem Aarene har ud
sendt, og som vel væsentligt har til Opgave at være en
Støtte for hans egen, den svenske Ungdom, men som i
Virkeligheden ogsaa har et godt Bud at bringe til alle,
ogsaa uden for Sverige. Desværre har disse endnu ikke
her i Danmark fundet deres Oversætter, ellers vilde de
her blive gode Afløsere af Olfert Ricards og Gunner Eng
bergs bedste Værker.
Saadan er altsaa den Mand, der i 1917 begyndte sit
Arbejde i Sigtuna.
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Men nu Sigtunastiftelsen. Ved Ordet »Stiftelse« er vi
Danskere mest tilbøjelige til at tænke os en velgørende
Institution, hvis Hovedopgave er at tage sig af ældre og
svagelige Mennesker, der trænger til Støtte enten øko
nomisk eller paa anden Vis, og som selv gennem milde
Gaver bliver sat i Stand til at udføre denne Funktion.
Og vel er det sandt, at Rektor Björkquists Værk for en
stor Del er blevet til ved Hjælp af Gaver fra Mænd og
Kvinder, der har set, at hans store Arbejde er betinget
af økonomisk Støtte, men dermed er vi ogsaa færdig med
at gøre vor Sammenligning mellem svensk og dansk Op
fattelse af det nævnte Ord, i hvert Fald hvad Sigtuna
stiftelsen angaar, thi den er jo netop ikke de gamles,
men de unges faste Borg, det Sted hvorfra glade og frie
unge Mænd og Kvinder skal drage ud for at kæmpe for
det, de anser for at være det gode, det store og det sande.
Inden for sit Omraade huser Sigtunastiftelsen for det
første en Folkehøjskole, der hvert Aar samler et Par
Hundrede Elever lige fra Falsterbo i Syd til det yderste
Lappland i Nord og kommen fra de mest forskelligtartede Samfundslag i den svenske Befolkning. Det er
vist noget af et Særkende og vel ogsaa noget af et For
trin for den svenske Højskolebevægelse, at den er lagt
an paa at samle alle og virkelig formaar det, medens f.
Eks. vi vel endnu for en væsentlig Del kan regne med,
at den store Hovedpart af vore Højskoleelever kommer
fra et bestemt Samfundslag, nemlig Landbostanden. I
hvert Fald synes det mig at være saaledes, at de for
skellige Samfundslag var meget mere ligeligt repræsen
terede paa Sigtuna end paa en tilsvarende dansk Høj
skole.
Desuden finder der et »Humanistisk lärovärk«, d. v. s.
et Gymnasium, der forbereder unge Mænd til Studenter
eksamen, og som allerede har uddannet mange, tiltrods
for, at det er den nyeste Tilvækst i Stiftelsens Historie
og som saadan kun har eksisteret i faa Aar.
Og endelig maa jeg nævne »Hospitset«, et Gæstehjem,
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hvor der modtages Gæster Aaret rundt, og hvis Formaal er at være et Hvilested og en Tilflugt for dem, der
føler Trang til for en Stund at være udenfor det dag
lige Livs mange Foreteelser og derfor søger Ro og En
somhed, det er altsaa med andre Ord et Forsøg paa at
overføre Klostertanken paa protestantisk Grund.
Det er Rektor Björkquists Tanke hermed, og det er
vel ogsaa derfor, at Bygningerne deroppe paa de fyrre
klædte Kuller i deres Stil saa meget minder om et gam
melt Kloster med Buegangene, Kapellet, Rosenhaven og
Værelserne, hvis Navne og hele Udstyr giver synligt Ud
tryk for deres Bestemmelse.
Til Sigtuna Folkehøjskole var det altsaa, jeg kom
hin Aprilkvæld efter en hurtig, men ikke desto mindre
afvekslende og interessant Rejsefærd op gennem Sydog Midtsveriges smukke Landskaber.
Min første Oplevelse var jeg just ikke alt for stolt
af. Min tidligere omtalte Lærer havde, da han gav mig
Anvisning paa Sigtuna, glemt at fortælle, at jeg sand
synligvis vilde komme til at tilbringe Sommeren mellem
ene kvindelige Elever, da det var yderst sjældent, at der
paa Skolen var mandlige Elever paa denne Tid. Antage
ligt har det samme staaet paa Programmet, der var blevet
mig tilsendt, men jeg havde i saa Fald fuldstændig over
set det, og Resultatet heraf var altsaa, at jeg nu stod
overfor den Kendsgerning at skulle være ene Hane i
Kurven blandt 85 unge Piger.
Hvem, der kender mig nærmere, behøver ikke at
gøre sig store Anstrengelser med at gætte mine inderste
Tanker ved denne Lejlighed.
Naa, det klarede jo heldigvis op, da jeg opdagede,
at der fandtes dog ogsaa unge Mænd paa Skolen, idet
flere gamle Elever, som paa Grund af Arbejdsløshed
mod deres Vilje var blevet Samfundets Stedbørn, havde
fundet et Tilflugtssted paa deres gamle Skole, og hvad
de svenske »flickor« angaar, saa skal jeg saamænd
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aldrig ønske mig bedre og mere forstaaende Kammerater
end dem.
Saa begyndte altsaa Skolegangen. Vi var som sagt 86
Elever, fordelt paa syv Nationer, Hovedparten var selv
følgelig Landets egne Børn, men desuden var Norge,
Finland, Danmark, Tyskland, Svejts og England repræ
senterede, saa det er ikke at undres over, at det kneb
lidt med Sproget den første Tid, men god Vilje over
vinder jo alt, ogsaa dette.
Idet jeg nu nævner en Del af de Fag, der blev givet
Undervisning i, maa jeg indskyde, at der er en meget
udpræget Forskel paa svenske og danske Folkehøjskoler,
idet de første lægger meget større Vægt paa Kundskabs
meddelelse end de sidste. Herefter vilde vi Danskere,
idet vi henholder os til vore Traditioner, vel nok tro,
at det vilde gaa ud over Kammeratskabet og Samlivet.
Det mærkedes absolut ikke, der fandtes paa Sigtuna et
Kammeratskab og et Sammenhold mellem de forskellige
Elever, der mangen Gang fik mig til at spørge mig selv,
om noget lignende vilde være muligt hos os, der dog
altid har haft Kammeratskabet højest paa vort Fane
mærke.
Der undervistes i Religion, aim. Historie, Svensk, Lit
teraturhistorie, Kulturhistorie, Psykologi, Matematik,
Geografi, Fysik, Kemi, Sundhedslære, social Udviklings
historie, Samfundslære, der var et af de vigtigste Fag,
Karakterpædagogik og desuden flere andre Bifag. Der
var altsaa nok at vælge imellem, særlig naar det tilføjes,
at flere af Fagene krævede et stort Selvstudium, og der
derforuden var knyttet Studiekredse til nogle af dem.
Et saadant Kursus krævede et dygtigt Lærerperso
nale og endvidere de bedste Hjælpemidler, der kunde
fremskaffes af Lærebøger og Samlinger til Naturfagene.
Det er almindeligt i Sverige, at Højskolelærerne er aka
demisk uddannede. Det giver en vis Vægt med Hensyn
til Kundskaberne, men vi vil vist være tilbøjelige til at
mene, at dette Forhold kan sætte en Skranke mellem
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Lærere og Elever, som helst skulde undgaas. Det er
muligt, det kan ske, paa Sigtuna skete det nu ikke.
Tværtimod saa herskede der altid det bedste Forhold
mellem de to Parter. Et i og for sig ganske ubetydeligt
Træk, der af og til gentog’ sig, illustrerer maaske bedst
min Paastand. Det kunde hænde — det hænder tit her
i Danmark — at man var saa uheldig at »overhøre«
Klokkens kaldende Røst, naar der skulde være Lektion.
Det er baade menneskeligt og forstaaeligt. Skete det nu
hos en af vore Lærere, den joviale og almindeligt vel
lidte fil. lie. Fryklund, blev man altid modtaget med den
pæne Tiltale: Undskyld, at vi har begyndt Lektionen for
tidligt. Den høflige, men vel nok lidt ironiske Tone,
hvori Bemærkningen kom, og det Smil, der ledsagede
Ordene, var nok til, at man ikke følte sig fristet til at
gentage Eksperimentet.
Til vor Raadighed stod der et stort Bibliotek med
ca. 20,000 Bind, der dels var Haandbøger og Faglittera
tur, dels en udsøgt Samling af Skønlitteratur fra de be
tydeligste europæiske Kulturlande, dertil en nyopført
Læsesal saa praktisk og godt indrettet, at den ligefrem
maatte friste os til selv i Sommerens varmeste og mest
sollyse Dage at slaa os ned der og for en Stund fordybe
os i Bøgerne.
Hver Aften kaldte Klokken i Olai Petri Kapellet til
Andagt. Det var festligt og af en egen Stemning, som
gjorde, at vi, der har siddet dej- Aften efter Aften i det
prunkløse Rum med Krusifikset som eneste Altertavle,
aldrig glemmer det. Saa lød Orgelets Toner, og efter en
Salme læstes dei- et kort Stykke af den hellige Skrift
ellei- et religiøst Digt, Velsignelsen lød, atter et Salme
vers og et Postludium, et stille Øjeblik, og vi strømmede
ud i den store Gang, hvoi' lidt efter- en Stemme med et:
Godnat, Tak for i Dag, forkyndte, at Dagens Gerningvar forbi, sekunderet af vore Gensvar.
Vort bedste var dog »Rosengaarden«, Skolens Have,
anlagt i gammel Klosterhavestil og med et Væld af

34

skønne Roser, der slyngede sig op ad Buegangenes Støtte
piller. Sært nok forresten, at de Roser kunde trives saa
langt mod Nord og blomstre saa frodigt, som det var
Tilfældet. Dér i denne Have tilbragte vi mangen ledig
Time, mens vi faa, der var de fremmede, saa godt vi
kunde, søgte at sætte os ind i det svenske Sprogs Myste
rier eller agerede Lærere i vort eget Modersmaal for lær
villige svenske Elever.
Det daglige Arbejde gik flinkt fra Haanden, og den
ene Uge gled hen efter den anden, uden vi vel vidste af
det. Men engang imellem skal der, selv i travle Tider,
være Fest. Jeg mindes saa levende nogle af dem, vi holdt
paa »Borgen«., maaske bedst de smaa og mere intime
som Fødselsdagsfesterne, der altid havde et eget hjerte
ligt Præg over sig. Men jeg husker- ogsaa nogle af de
store, dem, der ligesom havde noget mere typisk svensk
over sig, fordi de spændte videre ud og ligesom havde
hele den gamle svenske Kultur som Baggrund.
Hos os er de gamle Fester ved at gange paa Hæld. Det
moderne og det rastløse har opslugt dem, og snart vil de
vel kun være et skønt Minde om noget, der engang for
meget længe siden var med til at fylde et Folks Liv og
skabe Glæde og Afveksling i en ellers til dagligdags graa
og trælsom Tilværelse. Hvor mange af os tænder nu Valborgblus for at hilse den kommende Vaar, det bliver
færre og færre hvert Aar, og hvor mange kender en Mid
sommerstang? Kun ganske faa.
Svenskerne agter og ærer de gamle Skikke og Tradi
tioner og holder fast ved dem. De er blevet en Del af hele
Folkets Liv, noget dyrebart, en Arv fra Fædrene, der
aabent vedgaas af Arvtagerne.
En af de kønneste Fester og nok ogsaa en af dem,
der stilles de største Forventninger til, er »Valborgsmessan« d. 30. April. Det er Vaarfesten, der skal danne
en smuk og naturlig Overgang fra den lange og kolde
Vinter til det, man længes saa inderligt efter, Foraaret
og Sommeren. Jeg kan jo kun skildre, hvorledes vi fej-
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rede den i Sigtuna, men jeg vil antage, at saadan gik det
til over hele Sverige. Hen paa Eftermiddagen samledes
vi alle i Skolegaarden med Lærerstaben i Spidsen, traadte
an i Geledder, og med det blaagule Flag baaret højt foran
os marcherede vi til -»Stortorgets, hvor Sigtunas Befolk
ning efterhaanden samledes. Det blev en anselig Skare,
der til sidst stod opmarcheret der for lidt efter at drage
til »Klockbakkan«. Deroppe lød Vaarsangene ud over den
stille By, og Rektor Björkquist hilste i en kort men kraf
tig Tale Vaaren velkommen. Stemningen var høj hos alle,
det var jo ogsaa et Farvel til Mørketiden, der blev sagt,
og hvad gjorde det saa, at smaa, bitte, bløde Snefug
dalede sagte ned fra en graatung Himmel, og at Stormen
bøjede de høje ranke Fyrretræer om os. Vaaren eller
maaske snarere Følelsen af, at det var Vaar og Sommer
sol, vi gik i Møde, var der alligevel. Hen paa Aftenen, da
Mørket havde sænket sig over Landskabet, meldte flam
mende Baal fra Kullerne os det samme.
Eller Midsommerfesten. Den kender vi bedre i Dan
mark, men det bliver et stort Spørgsmaal, om vi formaar
at fejre den som vort Brødrefolk mod Øst. Nu var Dagene
22.—25. Juni vor aarlige Elevfest, og dette satte selv
følgelig sit særlige Præg hos os, men i Hovedtrækkene
var den, som den blev fejret over hele Landet. Vi begyndte
den med Mærkesuddeling til Sommereleverne. Sigtunamærket er meget smukt og i dets forskellige Figurer lig
ger der en egen Betydning, der spiller en stor Rolle for
gamle Sigtunapojker og flickar. Uddelingen fandt Sted
om Aftenen og dannede en smuk Indledning til de kom
mende Dages Samvær. Den foregik under Sang og Musik
og havde en egen højtidelig Stemning over sig. En for
en gik Eleverne op til Rektor, der fæstede Mærket fast,
idet han udtalte: Sigtunatankar. Må du sprida och
förverkliga dem. Efter hvad der forud er fortalt, er det
unødvendigt at forklare Begrebet »Sigtunatankar«.
Dagen derefter indlededes med Gudstjeneste i Maria
kirken, hvor Rektor var Prædikant, og efter at de mere
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materielle Ting som Generalforsamling i Elevforbundet
o. lign, var overstaaet, gik den ellers med Sang og Musik,
ja og med Taler og Foredrag. Ved Aftenstid samledes vi
i stort Antal nede i en Eng paa Skolens Omraade, dér
var Midsommerstangen rejst, og saa gik Legen til langt
ud paa Aftenen.
Det er for en fremmed noget af en Oplevelse at se
Svenskerne »leka«; ikke alene for selve Legenes Skyld,

Leg omkring Midsommerstangen i Sigtuna.

men mest fordi man snarest ved en saadan Lejlighed
faar de gamle Folkedragter at se. Ogsaa her har Sven
skerne bedre end vi forstaaet at bevare det gamle og
værdifulde. Hvert Landskab har sin Dragt, ja i mange
Tilfælde har hvert Sogn det ogsaa, ligesom man f. Eks.
i Dalarna kan finde, at Kvinderne har forskellige Drag
ter, eftersom de er gifte eller ugifte. Derfor kan det være
et baade smukt og malerisk Syn at se en Flok »flickor«
lege de gamle Folkelege, thi her møder de som Regel op
iklædte gamle Dragter. Tit repræsenterer en saadan Dragt
ret store Værdier, idet der hører Kæder, Knapper og
Spænder af ædelt Metal dertil, Ting der ofte er gaaet i
Arv fra Slægt til Slægt.
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Den sidste Dag var helliget Skolelivet. Hovedparten
af de gamle Elever var igen spredt, men sammen med
os samledes de, der var blevet tilbage, til en Række Fore
drag, der var specielt lagt an paa et bredere Publikum
end ellers.
Der fejredes et sjældent Jubilæum i Sverige i Som
mer. Det er ikke mange af Europas Folk, der kan føre
deres Frihed 500 Aar tilbage i Tiden. Vor egen er knap
100 Aar gammel, men netop i Maj Maaned kunde vort
Nabofolk med Stolthed pege paa den Kendsgerning, at
det da havde været frit i et halvt Aartusinde. Begiven
heden gik ikke stille af, men gav Anledning til, at der i
hele Landet fandt store Festligheder Sted, som kulmi
nerede i, at Kongehuset og Rigsdagen samledes i Arboga,
den By, hvor i 1435 den første Rigsdag samledes og lagde
Grundstenen til Friheden.
Ogsaa vi tog Del i Festlighederne, omend kun i det
smaa, idet vi samledes i den store Sal, hvor de tre gyldne
Kroner paa blaa Bund — det svenske Rigsvaaben —
mindede om Dagens Betydning. Saa holdtes der Taler, og
der blev sunget Sange, bl. a. Biskop Thomas’s Frihedssang, en af de ældste, men ogsaa en af de smukkeste, som
det svenske Folk ejer. Det var kun naturligt, at man
ogsaa mindedes Engelbrekt Engelbrektson, den kække
Bjergmand fra Dalarna, som Folkets store Fører, thi han
var Sveriges Niels Ebbesen, men for mig var der jo den
kedelige Omstændighed, at jeg stod som Repræsentant
for det Folk, der nødvendigvis i svenske Øjne maatte
staa som Modstanderen af Friheden. Det kunde nok have
været paa det Sted, hvor det havde været knap saa rart,
men selv i Festglæden er Svenskerne nøgterne, og der
faldt ikke et nedsættende Ord i den Anledning.
Men vi kunde jo ogsaa feste i det smaa. Hver Lørdag,
naar Dagsarbejdet var forbi, havde vi gerne en eller anden
Underholdning. Som oftest var vi blot os selv, men skulde
det gaa flot til, blev Gymnasiasterne budt med. Saa sam
ledes vi atter i Festsalen; vor Sanglærer, Magister Kijhle
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svang sin Taktstok og de snart jublende, snart dybt ve
modige Folkesange lød, eller Frk. Aulen, vor højtskattede
Lærerinde i Litteraturhistorie og Geografi, holdt Fore
drag eller læste op for os, nogle af Kammeraterne spil
lede, andre deklamerede, eller Rektor og Fru Björkquist
tog selv et Tag i med Op
læsning, Musik eller Sang.
Havde vi ikke andet, saa
fik Legene en Omgang.
Dans var ikke tilladt, men
Legene kunde udmærket
gøre det ud derfor.
En Komité paa fem af
os valgte Elever stod for
Festerne, og de havde
uindskrænket Hals- og
Haandsret over vi andre,
det var derfor med en vis
Spænding, nogle af os
saa Lørdagene i Møde. De
fem Diktatorer var dog
heldigvis ret menneske
lige i deres Krav, men det
kunde dog hænde, at en
Piger i Folkedragt.
stod for Tur flere Lør
dage i Rad.
En Lørdagskvæld stillede vi an til en Nationernes
Fest. Hver for sig skulde vi, der repræsenterede en Na
tion, søge at give noget af det bedste, vi kendte hjemme
fra. Finnen, der var Spejderfører, talte, som kun en
Finne kan tale, naar Hjertet er med i det, der tales om,
den norske Repræsentant tolkede Bjørnson, Svejtseren
jodlede, Tyskeren og Englænderen sang Folkesange,
Svenskeren, der var vor Ordfører i alle vigtige Sager,
holdt Velkomsttale til vore Gæster, og da de fem maa
have anset det for tilstrækkeligt for hendes Vedkom
mende, læste en anden af vore Kammerater, en rigtig
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»Värmlandsflicka« svenske Digte fra sin Hjembygd,
saa godt forøvrigt, at vi alle for en Stund var hensat til
»Värmeland det skøna«. Saa var der Danskeren, ja han
var egentlig fælt i Knibe, for hvad skulde han møde frem
med? Det blev H. C. Andersens Eventyr »Laserne«, der
paa uforfalsket Dansk blev hans Bidrag, men om Til
hørerne forstod det, se det er en anden Sag.
Noget af det vigtigste ved et Skoleophold er Kamme
ratskabet og Samværet. Det afhænger jo meget af, hvem
det er, man kommer til at være sammen med, men for
udsat, at det er det hele, som det skal være, saa kan det
være det bedste ved et Kursus, og vi herhjemme har
altid sat det meget højt, ja ofte over alt andet paa en
Skole. Det var derfor med en vis Spænding, at jeg imødesaa mit Samvær med de unge Svenskere, jeg havde jo,
i Paranthes bemærket, ikke regnet med, at jeg i Hoved
sagen i de tre Maaneder skulde færdes blandt kvindelige
Elever.
Det kan være meget vanskeligt at give et Helheds
billede af det, som Samværet blandt unge kan være, og
det er meget muligt, at det i det efterfølgende ikke vil
lykkes saa godt, som jeg gerne vilde have det til, at
skildre de Kammerater, som jeg fandt i den Ungdom,
som jeg mødte i Sigtuna. Der siges, at vi Danskere skal
være gode Psykologer, maaske passer det, men derfor
kan det alligevel godt være, at Forstaaelsen brister, naar
det gælder at skildre fremmede, og at Evnerne ikke slaar
til, men alligevel vil jeg prøve at løse Opgaven her, idet
jeg først i korte Træk søger at forme det nødvendige
Helhedsindtryk og dernæst tager enkelte af de mange
frem een for een og gennem ligesom et Rids af dem og
de Egenskaber, de var i Besiddelse af, prøver at lære
andre at forstaa og at værdsætte dem.
Et Folks Ungdom er dets Fremtid, hedder det, og
holder det Stik, da maa det svenske Folk være lykkeligt
i den Bevidsthed, at det gaar en rig og lys Tid i Møde,
thi derfor borger i Dag dets Ungdom.
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Der er visse Grundtræk hos Mennesker, der er fælles,
men som dog i nogen Grad er udformet mer eller mindre
skarpt hos de forskellige Nationer, og derfor kan det jo
netop godt ske, at de, der læser dette, vil genkende noget
af det, der her fremhæves som særlig specielt for svensk
Ungdom, også hos vor egen, saameget desto bedre, men
det er nu alligevel saadan, at der alligevel er en stor For
skel, idet det, der hos os er meget udflydende, lige som
mere overfladisk, træder skarpt og tydeligt frem hos de
unge Svenskere.
Skal jeg nævne noget af det, der er fremtrædende hos
de unge i Sverige, da bliver det vel dette: de vil, de er
energiske og lærelystne, og, selv om de helst vil dølge
det, national bevidste, men samtidig udpræget forstaaende overfor andres Ejendommeligheder. Det at ville fin
des sikkert hos alle, men ligesaa sikkert er det, at Styrke
graden deraf er højst forskellig. Naturforhold, Historie
og meget andet kan spille ind her, og er det Tilfældet
her, da har vi maaske med Hensyn til den Ungdom, der
her skal fortælles om, en Slags Forklaring paa dens sejge
Villen, dens Energi og dens Lærelyst.
Nogle faa Eksempler fra Kammeratkredsen deroppe
er nok den bedste Illustration og Godtgørelse af min Paa
stand.
Blandt de unge, der havde fundet et Fristed paa deres
gamle Skole ,traf jeg »Lilien«, hvad hans borgerlige Navn
var, er ligegyldigt, blot dette, at han var Stockholmer, og
at hans store Drøm og Fremtidshaab var at blive Ingeniør.
Det er jo et Maal, der ofte kan synes at være vanskeligt
at naa, selv om man er økonomisk sikret, men hvor meget
vanskeligere bliver det da ikke for en ung Mand, der har
smagt det bitreste, der kan bydes unge Mennesker, at
ingen' har Brug for dem, at Samfundet nok anerkender,
at de er til, men maa sige nej til deres eneste Kapital,
Arbejdskraften og Energien, de har.
Saadan var det altsaa ogsaa gaaet »Lilien«. I Almin
delighed er det førstnævnte nok til, at mange vilde sige
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stop, lade syv og fem være lige, ja man kunde vel endda
ikke fortænke en ung Mand i, at der hos ham efter
mange Maaneders ufrivillig Lediggang kom en vis Bitter
hed frem mod det Samfund, der nok havde givet ham
Borgerpligt, men glemt det allernødvendigste, at skabe
Borgerret og Eksistenskaar for ham.
Hos »Lillen«, Kælenavnet hentyder til hans henved
to Meter høje og spændstige Skikkelse, var der ingen
Bitterhed. Han havde forlængst gjort sig fortrolig med
sin Skæbne, men han var samtidig ogsaa fuldt klar over,
at enhver er sin egen Lykkes Smed, og derfor tog han
trods al Modgang trøstigt fat paa at naa et Stykke Vej
fremad mod det fjerne Maal. Kost og Logi havde han
for at arbejde i Biblioteket, hvor der netop i Sommer
fandt en større Nyordning Sted, men hvert ledigt Øjeblik
anvendte han til Selvarbejde med de naturvidenskabelige
Fag, Maalet, der kunde synes at ligge saa fjernt ude i
en taaget og trøstesløs Fremtid, tabte han aldrig af Syne,
og faa kunde med større Begejstring og Klarhed udtale
sig om de Forhold, der betinges af Naturvidenskaberne,
end han den fattige arbejdsløse, der Aften efter Aften
sad bøjet over Bøgerne ofte til langt ud paa Natten. Og
saa skete da det, der kan ske selv i de mørkeste Tider.
»Lillen« fik Arbejde, tilmed et Arbejde der faldt godt i
Traad med hans Studier, og det var en glad Kammerat,
der en smuk Højsommerdag sagde Farvel til vi andre for
at begynde Livet for Alvor. Nu til Vinter skal han, saa
vidt jeg ved, begynde som Elev paa en af Sveriges tek
niske Højskoler, han faar altsaa sit Ønske opfyldt, og
han møder med en solid Ballast af Kundskaber, der nok
er gravet møjsommeligt frem ved Slid og Slæb, men til
Gengæld er af den Art, at de nok skal føre ham frem i
forreste Geled, men at det er Tilfældet, er udelukkende
af den Grund, at hans Vilje og Energi holdt ham oppe
i en Tid, da alle Sunde ellers syntes lukkede for ham.
Og der var Malthe, den lange lidt kejtede og leddeløse
Gøteborger med det halvt forlegne Drengesmil. Han
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kendte ogsaa en hel Del til, hvad det er at gaa uden Ar
bejde og uden Muligheder for Fremtiden. Paa Sigtuna
tog han en Haand i med, naar det tiltrængtes, skurede
Gryder, skrællede Kartofler, bar Mad op eller hjalp til
med at holde Haven i Orden. Ogsaa han drømte sin Frem
tidsdrøm, hans Hu stod til at blive Folkehøjskolelærer,
og det er jo som før fortalt knapt saa let at blive i Sve
rige som i Danmark, idet der skal Universitetsuddan
nelse til. Men Malthe vidste ligesom »Lillen«, at For
kundskaber ikke er af det onde, og derfor tog han hver
ledig Time i Brug. Kom man en Aften silde forbi Læse
salen og saa, at der brændte Lys derinde, saa kunde man
være sikker paa, at det var ham, der sad og stred med
Sprog og Litteratur. I Dag gaar Malthe paa Gymnasium
i Gøteborg. Forstaaende Mennesker, der saa, at det var
Alvor med hans Livsmaal, rakte ham en hjælpende
Haand dertil. Vejen bliver dog baade lang og trang, saa
der kan være god Grund til at ønske ham god Vind paa
Farten.
Men ogsaa blandt de kvindelige Elever fandtes der
noget af den samme sejge Vilje og Energi. Een eneste
skal jeg fortælle lidt om. Margareta hed hun, men mel
lem Kammeraterne gik hun aldrig under andet Navn
end »Topsy«. Hun var, hvad vi kalder en rigtig frisk og
kæk Pige, men ikke af dem, man særlig lagde Mærke til
i Førstningen. Skulde jeg give mit første Indtryk af
hende, saa var det det, at hun var af dem, der lod sig
drive med Strømmen. Som Tiden gik, blev vi dog alle
kloge paa, at der var mere inde hos hende, end vi troede,
og det gav os straks et andet Syn paa hende.
Jeg har ikke Ret til her at gengive hendes Historie,
den hun engang, da Humøret stod lavt hos hende, fordi
hun syntes, at hun var blevet miskendt, fortalte mig, jeg
vil blot antyde, at netop denne Følelse af at være blevet
vurderet forkert, havde indgivet hende en forstaaelig
Mistænksomhed mod alt, der gjorde, at hun altid var
paa Vagt over for det, der forekom hende fremmed, og
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som maaske kunde gøre hende Fortræd. Det var slet
ikke let at være Margareta altid, ofte havde hun Besvær
med Fagene, der derved gav hende et meget strengere
Arbejde end vi andre, og dertil kom, at økonomiske
Spørgsmaal ogsaa havde deres at sige. Men Margareta
tog fat med god Vilje og overvandt Vanskelighederne,
selv om de vist tog en stor Del af den Glæde, hun ellers
følte ved at være i Sigtuna. Men den Energi, hun nu
lagde for Dagen, førte rigtignok ogsaa til, at vi andre
fik Respekt for hende, og fulgte hendes Forsøg paa at
hævde sig og gøre sig gældende med venlig Interesse,
der for manges Vedkommende gik over til et godt Ven
skab med vor lille tapre Kammerat.
Det økonomiske havde altsaa ogsaa noget at sige for
Margareta, og derfor meldte hun sig til en Konkurrence
i Samfundslære om tre Stipendier, der var udsat af
Stockholms Len. Det var ingen stor Sum, det drejede
sig om, men svenske unge maa tit regne med smaa
Midler, meget mindre end dem, vi regner med, og der
for var der slet ikke saa faa, der meldte sig som Del
tagere her, hvor mange husker jeg ikke, men derimod
husker jeg ganske godt, at der krævedes et meget stort
Arbejde og en god Portion Viden i det tørre Fag, som
Samfundslære kan være, og at vi andre paa Forhaand
havde udpeget tre Favoritter, hvoriblandt Margareta
absolut ikke var, vi turde nemlig slet ikke regne med
den Mulighed.
Margareta blev med ét stille og ordknap. Før vilde
hun godt have en Passiar med dem, hun vidste mente
hende det godt, og vi havde altid været vant til at faa
et venligt Smil og et godt Ord af hende, men nu hang
hun i Bøgerne baade tidlig og sildig, og prøvede nogen
at forstyrre hende, saa vankede der nu et unaadigt Øje
kast, der var en tavs, men tydelig Opfordring til at for
svinde.
Saa fandt Konkurrencen Sted, den var vanskelig og
krævede ikke saa lidt Omtanke. Saa det var en træt og
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blegnæbbet lille Kammerat, der efter flere Timers Syslen
med Opgaven kom nd til os, der ventede. Da jeg spurgte,
hvordan det var gaaet, svarede hun med et træt Smil,
at det var vist gaaet nogenlunde, men dog ikke bedre,
end at hun var klar over, at Stipendiet ikke tilfaldt
hende. Det vilde ellers være kærkomment, og saa for
talte hun mig sin Historie, der ikke havde altfor mange
Solskinstimer at vise.
Resultatet blev nogle Dage efter meddelt ved Opslag
paa Kontordøren, og allerede lang Tid før det kunde
ventes, var der samlet en livlig debatterende Skare, der
højlydt bedømte de forskellige Deltageres Chancer. Vi
var nogle Stykker, der i vort inderste haabede, at Mar
gareta maatte faa sine Anstrengelser belønnede, men vi
vidste ogsaa godt, at der kun var ringe Sandsynlighed
derfor.
Saa kom Hr. Fryklund ud med sit Opslag, gav os i
Forbifarten en af sine opfriskende Bemærkninger og
overlod saa igen Valpladsen til os. Der blev en Sammen
stimlen om det lille Stykke Papir, og vi læste og læste.
De to første Navne stemte meget godt med, hvad vi havde
ventet, men det tredie, ja, det var haabet, men ikke
ventet paa den Plads, og dog var det sandt, for det var
jo Margaretas Navn, der stod prentet der med Lærerens
sirlige Bogstaver. Det var en lille, straalende Kammerat,
der den Aften blev taget imod af glade Venner. Sejren,
Stipendiet, var jo vundet, og hvad gjorde det saa, at det
havde kostet Anstrengelser, og at der var givet Afkald
paa de Fornøjelser, der ellers vinkede. Bevidstheden om at
have hævdet sig blandt de bedste og at have vundet Kam
meraternes Agtelse og Tillid var i og for sig Løn nok.
Det er kun faa, der her er valgt ud af Skaren, jeg
mødte paa Sigtuna, men de er fuldgode Typer paa den
Ungdom, som Sverige ejer i Dag. De har alle Viljen til
at gøre et ærligt Stykke Arbejde, trænge dybt ned i
Emnerne og ikke lade sig nøjes med et flygtigt og over
fladisk Kendskab til det, de syslede med.
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Svenskeren Aksel Lundegård gav for en Del Aar siden
i en Ungdomssang Udtryk for, hvordan han haabede, at
hans unge Landsmænd vilde stille sig overfor deres Land.
Han siger:
Ej med stora later och med starka ord
skall du visa kärlek till hemmets jord,
nej med handen vid plogen
och med slagan på logen
och med tankens kraft vid ditt arbetsbord.

De, jeg traf, søgte at gøre det sidste til Virkelighed;
bag Plov og paa Lo, i Gruberne og i de store Værksteder
med de vældige Maskiner arbejder andre unge paa det
samme, men bag ved det hele ligger, maaske halvt ube
vidst, Tanken om Fosterlandets og Folkets Velfærd. Det
er ikke blot for sig selv, de arbejder, de tinge, det er
ogsaa for noget andet og større: Nationen, som de til
hører.
Svensk Ungdom er nationalt bevidst, men den vil ofte
skjule det under et Dække af international Interesse og
Indstilling. Dog, Forsøgene kan være aldrig saa godt kon
struerede, man finder dog inderst inde den Kærlighed
til Folket og Hjembygden, der allid betinger en Stats
Bestaaen, og samtidig finder man ogsaa Stoltheden over
at høre til et Folk, der aldrig lod sig byde Trællekaar,
men selv i trange Tider fandt Vej til Friheden. Det anes
bag et enkelt lille tilsyneladende uskyldigt Spørgsmaal,
der stilles til den fremmede, der gæster Sverige, det ses
i den Stund, da Titusinder begejstret hylder en sejrende
Landsmand i en stor international Idrætskonkurrence,
og det træder klart frem i det Øjeblik, da Folkets store
Mindedage fejres.
Og det er jo egentlig ikke saa sært. Faa Nationer kan
vise tilbage paa en saa ærefuld Fortid som den svenske.
Vi er selv stolte af vor Forhistorie, og saa er jo dog
Sandheden den, at vi, med korte Undtagelser, de sidste
fire Aarhundreder har haft en uafbrudt Tilbagegang i
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Kraft og Styrke, medens vort Nabofolk i det samme Tids
rum var i Stand til at aftvinge hele Verden Beundring
ved dets Bedrifter. Og jeg skulde fejle meget i mine Be
tragtninger herover, hvis ikke det, der skete i 1435 i
Sverige, giver den rette Forklaring for Svenskernes Ved
kommende. Vor egen Brist er heller ikke saa vanskelig
at finde her, men hører jo ikke ind under dette.
Men tillige spores der hos svensk Ungdom en stærk
og levende Interesse for Brødrefolkene i Danmark, Norge
og Finland. Den gav sig Udslag paa mange Maader, men
maaske stærkest paa Baggrund af de alvorlige Begiven
heder ude i den store Verden. »Det er dog skønt at tænke
sig, at hvad der saa end sker, saa vil en Tvist eller Strid
mellem de nordiske Lande aldrig blive afgjort ved Vaabenmagt,« var en af de Udtalelser, der tiest blev frem
sat, eller lad mig tage de Ord, jeg har som et synligt
Minde om en god Kammerat deroppe: »Jeg er glad, at
jeg ikke er født et Par Aarhundreder tidligere. Da havde
jeg jo maattet slaa ihjel dig eller du mig,« og han fort
sætter: »Hvor længe skal det vare, inden andre Folk
kommer lige saa godt overens som de skandinaviske?«
og siger til sidst: »Men mest faar du have Tak for, at
dit Kammeratskab stadig vil minde om, at den Tid aldrig
kommer igen, da vi truede vore danske Brødre.«
Og en kvindelig Repræsentant for det unge Sverige
siger i samme Forbindelse: »Jeg vil haabe, at Svenskere
og Danskere lidt oftere vil faa Lejlighed til et saadant
Samvær paa vore Folkehøjskoler. Det er jo vi unge, der
skal søge at knytte Landene fastere sammen end gen
nem Fredspagter.«
Tanken om, at vi nordiske Folk er af een Æt, og at
vi kæmper for de samme Idealer, er dybt rodfæstet hos
svensk Ungdom og spaar godt for kommende Dages
Sammenhold.
Den Ungdom, der her fortælles om, kan imidlertid
ogsaa tænke videre, langt ud over den lille Del af Ver
den, som vi kender under Begrebet Norden. Idéen om
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Folkeforsoningen, om en Verden, hvor Freden omsider
har sejret, og som er frigjort for den Strid og Splid,
som vi i saa rigt Maal oplever i disse Efteraarsdage, har
mange sande Venner iblandt den og omfattes med en
aldrig svigtende Kærlighed og Begejstring. Kanske det i
nogen Grad kommer af, at mange af de jævne unge lader
sig lede af et kristent-humanistisk Livssyn. Det blev mit
bestemte Indtryk gennem mit Samvær med disse unge
Svenskere, at stod end nogle af dem paa det Standpunkt,
at de vilde ikke have noget med Kristendom, Kirke og
Evangelium at gøre, saa var trods alt meget store Dele
af dem i levende Forbindelse med det religiøse og stod
i inderlig og nær Tilknytning til den svenske Kirke.
Det kan man egentlig godt underskrive, dersom man
kender noget til Sveriges Historie i de sidste fire Hundredaar, thi det var jo Svenskere, der sikrede Protestan
ternes Frihed i Europa, og det var en svensk Konge, der
gennem sin Død paa Slagmarken ved Lützen ligesom
blev en Martyr for Religionsfrihed. Og har man engang
læst Verner von Heidenstams Helteskildring »Karoli
ner ne«, saa véd man ogsaa, at jævn Kristendom var et
af de mest fremtrædende Grundtræk hos de Tusinder af
svenske Soldater, der paa deres March gennem Europa
aftvang Beundring for dem selv, deres Konge og deres
Land overalt, men som for de flestes Vedkommende kun
fik den Løn, som en navnløs Grav Hundreder af Mile
fra deres fattige Hjem kunde være.
Det er altsaa atter en Fædrenearv, som Nutidens
unge svenske Mænd og Kvinder aabent og ærligt vedgaar.
Der er en svensk Salme, der i stærke Udtryk fortæller,
hvad det svenske Kirkefolk haaber og ønsker af sin
Ungdom og indvier den til at kæmpe for.
— Framåt vår hoppfyllda längtan går:
ungdommen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa. —
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Og videre lyder det:

Kristnade ungdom, Dig gånge väl.
Strid for Guds ära i Norden.
Kämpa for frihet åt bunden träl.
Gud bringe friden åt Sveriges själ.
Gud bjude frid över jorden.
Det Ønske, som J. A. Eklund her udtrykker, søger
i Dag mange at virkeliggøre, og derfor er de nu en Flok
søgende og kæmpende.

Gud bringe friden åt Sveriges själ.
Gud bjude frid över jorden.
Det er den kristne svenske Ungdoms store Maal.
Men ikke alene i Arbejde og Kamp skal man se disse
unge, de bør ogsaa ses i Fest og Glæde, for at man kan
faa det rette Indtryk af dem, som de er. Man skal se
dem, naar de kappes i Idræt, naar de i de gamle Folke
dragter samles i Leg, eller naar de i mindre Lag sysler
med Litteratur, Sang eller Musik. Igennem det altsam
men vil man fornemme, at bag det hele ligger det Drag
af Alvor og Vemod, der er Nationen saa egen. Den kan
søge at gemme det bort, saa meget den vil og evner, det
skimter dog frem. Er det den storslagne, men tunge Na
tur, der gør det, eller mon det skulde være selve Folkesjælens dybe, stærke Minder om forgangen Storhed og
om gennemgaaede Tragedier, der gør det? Jeg er tilbøje
lig til at tro, at begge Dele har Indflydelse derpaa. Lad
mig, idet jeg beretter om en af mine kæreste og bedste
Oplevelser blandt svenske unge, prøve at føre et Bevis
herfor.
Den, Oplevelsen, blev til i Maaneskin og i Skæret fra
det store, aabne Ildsted, men den blev til en rigtig Solski nsoplevelse af dem, der aldrig kan glemmes.
Det var en af de sidste Aftener, vi var sammen i
Sigtuna, en stille Julikvæld med Fred over alt, ingen
Bølgeskvulp fra den dejlige Mälarvig, ingen Susen i de
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Fra Mälaren.

høje Fyrretræer paa Kullerne og ikke en Lyd fra den
lille Stad dernede ved Vandet.
En lille Kreds af Venner, der nu snart skulde skilles,
havde sat hverandre Stævne i »Pojkernes stuga«, en lille,
rødmalet Bygning, beregnet til Bolig for de gamle mand
lige Elever, der for kortere eller længere Tid gæstede
Skolen.
Vi var baade Karle og Piger. Det var ellers mod Sko
lens Regler, at vi saadan fik Lov at samles i en særlig
Kreds og tilmed havde faaet »Nattegn«. Men af en eller
anden Grund, som kun de indviede kender, havde Rek
tor fraveget de gængse Bestemmelser og givet Tilladelse
til Festen. For Fest skulde der være, en Fest der maaske
for nogle af os blev en Afsked for Livet. Der er jo lang
Vej fra Berlin til Dalarna, og de to Navne betegner Yder
punkterne for dem, der var med.
Nu sad vi saa der paa Trappen: Harriet, Olof, Fritjof
og jeg og ventede paa de andre. Harriet hørte hjemme i
det smilende Mälarlandskab nær Hovedstaden. Hun var
en frisk og sund Bondepige, altid i godt Humør og parat
til at tage en Dyst for det, hun ansaa for ret og rigtigt.
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Olof var en frejdig og livsglad Stockholmer, gammel
Sigtunaelev, og, desværre for ham, indrulleret i de ar
bejdsløses Brigade. Her i Sigtuna fordrev han Tiden med
at gøre Volontørtjeneste paa Magistratskontoret. Derved
haabede han at kunne sætte sig ind i det kommunale
Livs Finesser og faa nogle nyttige Forkundskaber til det
socialpolitiske Kursus, han i den kommende Vinter vilde
gennemgaa i sin Fødeby og hvoraf saa meget afhang for
ham.
Fritjof var ogsaa fra Stockholm og han lød til daglig
Navnet »Fimpen«. Stakkels gode Fimpen, jeg mindes
endnu hans sørgmodige Smil og hans Forsøg paa at holde
sig tapper. Jeg har truffet mange Mennesker, der har
haft en krank Skæbne, men det gør mig ondt, hver Gang
jeg tænker paa ham. En fin og god Kammerat var han,
altid tjenstvillig, altid parat med en hjælpende Haand,
naar der var et eller andet, vi ikke kunde klare selv.
Men ogsaa han var kommet paa Livets Skyggeside. Ar
bejde havde han ikke haft længe, udover det han udførte
paa Skolen. Men en Køkkenpiges Arbejde var jo ikke
det, der skulde være hans Manddomsgerning. Han kla
gede aldrig, men fik man en rigtig fortrolig Samtale med
ham, kunde man ikke undgaa at mærke, at der var noget,
der pinte og nagede ham.
Op ad Stien kommer Holger. Han har været nede i
Staden, og som Residtat af sin Tur bærer han i højre
Haand en stor Kaffekedel. Forhistorien hertil er følgende:
Det var givet, at naar der trommedes sammen til Gilde,
saa skulde der Kaffe til. Men vort Brænde har vist sig
ganske at mangle den for dette uundværlige Egenskab
at kunne tænde, trods det at to store Mandfolk i over
én Time har gjort sig fortvivlede Anstrengelser derfor.
Saa har vi maattet lade den brune Nektar fabrikere i
Staden, og den Opgave har Holger været betroet.
Holger fortjente egentlig et helt Kapitel for sig. Han
blev min gode Ven gennem den Tid, vi var sammen, fin
og dannet som han var, lidt afdæmpet og tilbageholdende
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og desværre tilbøjelig til at undervurdere sig selv, sine
Kræfter og Evner. Derfor kom han maaske, indtil man
lærte ham rigtig at kende, til at staa i Skygge for de
andre. En stor Passion har han, og den støtter ham midt
i Modgangen. Han elsker Litteratur. Med den sysler han
tidligt og silde. Særlig August Strindberg, den mærkelige
og geniale svenske Digter fra Aarhundredskiftet har hans
store Interesse, og han citerer gerne store Stykker af
denne sin Yndlingsdigter udenad. Holger er ogsaa fra
Stockholm og oprindelig uddannet i Handelsbranchen,
men daarlige Tiders uundgaaelige Følgesvend Ind
skrænkning har slaaet ham ud, før han endnu vel fik
begyndt. Siden da har han prøvet adskilligt, bl. a. været
en Tur i Lappland paa Vejarbejde under den svenske
Stats faderlige Omsorg, hvilket i Praksis vil sige i Ar
bejdslejr og med en Gage af 50 Øre om Dagen og saa
den nærliggende Mulighed hver Dag at være sammen
med Mennesker, der stod langt under ham i Dannelse og
derfor havde alle Chancer for at misforstaa ham. I Lig
hed med de andre er han nu havnet paa sin gamle Skole,
hvor han arbejder i Biblioteket, hvad der egentlig passer
ham rigtig godt, da han derved kan faa Lejlighed til i
Smug at sysle med sin elskede Strindberg.
Forøvrigt søger han saa godt som muligt at holde
Humøret oppe, men det er ikke frit for, at det kan knibe
lidt for Holger af og til. »Mit Liv er en mislykket Eksi
stens«, kan han sige, naar de tunge og triste Fremtids
udsigter overvælder ham, men til andre Tider kan det
trods alt det mørke lyse op hos ham, og da kan han tale
lyst og stort om Idealerne, han har.
Langsomt stiger Fuldmaanen over de mørke Skove
hinsides Sigtunafjorden og spejler sig i dens Vande, saa
der ligger ligesom et Sølverslør over hele den nærmeste
Omegn. Alt er saa stille, ogsaa vi fem, der nu sidder og
venter paa Vennerne. Vi plejer ellers nok at kunne bruge
Mundtøjet og debattere, men det er, som den nærforestaaende Afskedsstund lægger en Dæmper paa os. Om-
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sider slaar Olof og jeg et Slag ind i Gildesstuen, der i
Anledning af det kommende Samvær er pyntet ekstrafint op. Der har rigtig været Travlhed med Rengøring,
Masser af Vand, fortrinligt anvendt, har gjort god Virk
ning. Spindelvævet, hvis der da har været noget, og det
er jo ikke utænkeligt i en Ungkarlelejlighed, er fejet
omhyggeligt bort, og langs Væggene, paa Hylderne og
over det store aabne Ildsted stikker der frisk Løv frem.
Vi finder alt i bedste Orden. Men Olofs Taalmodighed er ved at være udtømt, den har nu aldrig været hans
stærke Side, dertil er han for frisk og robust, og han kan
ikke fordrage at vente. Nu har de snart ladet vente paa
sig i en Time, nu kan det være nok, siger han og lader
i Tilgift nogle spydige Bemærkninger falde om Pigebørns
Upaalidelighed, deres Pyntesyge o. s. v., og foreslaar til
sidst, at vi nu gaar ind og drikker Kaffen, der er stærkt
paa Vej til at blive kold. Herimod protesterer Fritjof.
Er man Vært, saa maa man pænt vente, til Gæsterne ind
finder sig, selv om det ogsaa skal blive noget over Tiden.
Endelig kommer dog de øvrige. Der er Ing Marie,
»Solskinsflickan« fra Dalarna, Skolens Skønhed og vor
gode Kammerat. Hun ryster paa sit nyklippede, gule
Haar og sender et hastigt undersøgende Øjekast til hver
enkelt af vi Mandfolk. Det har sin Aarsag. Hun faldt for
kort Tid siden for den Fristelse at lade sit dejlige lange
Haar falde for Saksen til Sorg for alle os, der kendte
hende. Vi har ikke glemt at skose hende derfor, og sand
synligvis er hun beredt til at tage imod et Par Spydig
heder fra os ogsaa i Aften, hvorfor hun kampberedt
undersøger Stillingen. Der er imidlertid i Aften slet ingen
af os, der føler sig kaldede til at være det lange Haars
udkaarne Riddere, Freden skal ikke brydes den sidste
Kvæld, og Ing Marie kan trække Vejret lettere. Der er
hendes Veninde Margareta, en fremmed Fugl, der kun
for nogle faa Dage er Gæst paa Skolen, der er »Boian«,
hvis borgerlige Navn er Gunborg. Hun er Skolens »enfant
terrible«, ingen ved sig nogensinde sikker for ikke at
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blive Offer for en af hendes mer eller mindre osale Streger. I Kvæld ligner hun, med sit ravnsorte krøllede Haar,
sin sunde brune Hudfarve og sit røde Tørklæde malerisk
draperet om Halsen, ganske bestemt en af Fortidens
Tatere. Hendes Temperament, thi hun gør, hvad hun vil,
enten det saa er vist eller galt, tyder ogsaa paa, at hen
des Slægts Vugge har staaet i et Land, hvor Blodet flyder
hedere end hos os Nordboere, og hvor Solen skinner
mere varmt end mellem Fyrreskovene. Der er Elinor fra
Fyrissletten, det er hende, der bærer Ansvaret for Ing
Maries lyse Lokker, thi hendes borgerlige Erhverv er at
være Damefrisørinde, og selv under et Højskoleophold
gælder det jo om at holde Færdigheden vedlige. Men
hendes store Lidenskab er Musik, for den lever og aander
hun. Faa Mennesker kender jeg, der formaar at tolke
Tonernes Magt saa rigt og saa skønt som denne af Skik
kelse nærmest uanselige Pige fra Upplands Tuna, og saa
har hun tilmed en vidunderlig dyb og vellydende Sang
stemme. Bag hende kommer »Topsy«, der lige har været
med til en Konkurrence og endnu har noget af Spændin
gen derfra liggende over sig, men ud af de graablaa Øjne
lyser hendes bestemte Vilje til at hævde sig og overvinde
V anskelighederne.
Endelig er der Vide, ogsaa dette er et paa Skolen
almindeligt brugt Kælenavn, men dets Bærer, den unge
Doktordatter fra Berlin, har et Utal af rigtige Navne,
saa vi nøjes for Lethedens Skyld med det korte »Vide«.
Hun er en rigtig gemytlig og sød tysk Pige, der heller
aldrig giver op, altid synes, at Livet er herligt, selv om
vi andre ikke ved samme Lejlighed er lige parate til at
underskrive dette, og saa har hun et lyst og smittende
Humør, der tit har sat Kulør paa en Skoletime. Ogsaa
hun er velbevandret i Sang og Musik, spiller paa Klaver
og Luth, dirigerer ofte med Held Skolens Sangkor og
synger gerne sit Hjemlands Folkesange for os.
Vi er fuldtallige, og Olof faar sin Vilje og faar Lov
til at servere Kaffen, der imidlertid er blevet kold. Ser
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vicet er lidt mangelfuldt, men til Gengæld broget sam
mensat. En af Festens glade Givere gør opmærksom paa
Sukkerskaalens fine antikke Stil, Flødekanden hører der
imod til en mere ubestemmelig Tidsperiode, Kopperne
mangler for Halvdelens Vedkommende Øren og har hist
og her en Revne, Tallerkener fattes ganske, men alt dette
gør intet Skaar i vort Samvær. Efterhaanden som den
brune Drik glider ned, løses Tungebaandene, og Passi
aren kommer i Gang. Vi glemmer for en Stund, at om
faa Dage saa er Vennekredsen spredt for alle Vinde, og
at det nok var sidste Gang, vi alle er sammen.
Kaffegildet er omsider forbi, og vi kan gaa til næste
Punkt paa Programmet. Det er noget af et Særkende for
den svenske Ungdom, og det gælder alle lige fra de saakaldte bedre Kredse og langt ned i Arbejdernes Rækker,
at den kan ikke mødes, uden at der staar Diskussion,
Sang, Musik eller Litteratur paa Dagsordenen. Her er
den absolut et Hestehovede foran for de fleste andre. Saaledes ogsaa ved denne Lejlighed. Forinden vi tager fat,
er det dog vedtaget, at der skal gøres endnu et Forsøg
paa at tænde op paa Ildstedet. Ganske vist bedyrer baade
Holger og Olof, at det vil være unødvendigt Spild af
Kræfter, men de haanes og modsiges af Ing Marie og
»Boian«, der straks i Praksis viser, at Kvinder, i hvert
Fald svenske Kvinder, paa det Omraade er vore Overmænd, thi snart flammer Ilden og kaster sit varme Skin
helt ud til de fjerneste Kroge af Stuen. Hynderne paa
Bænkene tages af og slænges foran Ildstedet, vi grup
perer os derpaa, og saa lægger Holger for. Han er en
udmærket Oplæser, den megen Omgang med Bøger synes
at have skolet ham. Det er Asplunds Krigsdigte, han
læser, og hans dæmpede, lidt slørede Røst formaar at
gribe os alle, medens han beretter om de ukendtes Helte
mod derude i det Helvede, som Flanderns Slagmarker
var. Det er en ram Kost, der serveres os, men den er
virkelig, og mine unge Venner holder af at staa fast paa
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Jorden med begge Fødder, selv naar det gælder den Slags
Ting.
Efter ham følger Ing Marie. Ogsaa hun er sin Op
gave voksen, det er moderne svensk Prosa, hun tolker.
I Begyndelsen er hendes ellers saa klare og vellydende
Stemme lidt tøvende og forsagt, men efterhaanden, som
Nervøsiteten overvindes, vender dens lyse Velklang til
bage, og til sidst læser hun sig op, saa vi alle sidder som
betagne, medens det herlige svenske Sprog i en maaske
nok mærkbar, men dog ugenerende Dalardialekt fryder
vore Øren.
Saa tager Elinor sin kæreste Skat, Violinen, frem,
stemmer den omhyggeligt, tager saa nænsomt om den,
og snart strømmer dunkle dybe Toner ud i Stuen. Det
er et Syn at se Elinor dyrke sin Passion. Flammen fra
Ildstedet belyser den spinkle lille Pigeskikkelse, der er
saa fin og spæd i Virkeligheden, men synes at vokse, nu
medens hun lægger alt af sig selv ind i sin Musik. Hvad
de forskellige Numre hed, det har jeg glemt og det er
ogsaa lige meget, men Tonerne lullede mig i dette for
mig saa uvante Sceneri ind i en egen Form af Uvirkelig
hed, hvor alt det, der virkelig var, kun saas som et sløret
Taagebillede.
Den fremmede Margareta yder ogsaa sit Bidrag til
Festen, og saa griber Vide sin Luth, svinger sig op paa
Bordkanten, tager nogle prøvende Greb i Strengene, og
pludselig lyder ud i den store Tavshed »Røslein, Röslein
auf der Heide«. Den følges af endnu en tysk Folkevise,
og saa enes vi om at synge alle sammen.
Men nu er gode Raad dyre. De tre Herrer, der har til
Huse her, synger ikke til dagligt efter Sangbog, det er
derfor tilgiveligt, at Huset mangler saadanne. Dog, nogle
Sange kan vi da udenad, naar vi blot kan enes om, hvilke
det skal være; det plejer at knibe, men i Aften er hele
Kredsen fredelig stemt, og lidt efter lidt toner de frem
alle disse herlige svenske Sange, som den, der engang
har hørt dem, siden faar saa svært ved at glemme. Det
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er Foraarssange, Vandreviser, Hyrdesange og gamle
Folkeviser, og til allersidst lyder den Sang, der for mig
blev Symbolet, Udtrykket for hele den svenske Folke
karakter med al dens dybe Vemod:
Slumrande toner fjärran ur tiden,
toner ifrån stugor, från fält och vänan lid,
sällsamma röster ur gravarnas dunkel,
jubel och kvalsång från hänsovnas strid,
vaknan alla, höjen eder.
Fädernas budskap
I bringen till söner till lyssnande tid.
Står inunder rönnen lutande stugan,
mossbeväxt ar trappan och ogräsen gro,
Innanför rutornas gröngamla stängsel
minnena de sova i ljudlösan ro.
Böj dit huvud. Träd försiktigt.
Helig er platsen,
där fädernas hägnande andar bo.

Slocknande kolen vi tända på härden,
varsamt vi taga det kära i vår vård.
Spinnrocken surrar vid lågande brasan,
medan vi väva på sägnernas bård.
Flamma forneld. Lys vår gärning.
Lys genom tiden
för sönerna väg hem till fädernas gård.
(Alex. Slotte.)
Ilden er ved at gaa ud. Vi ligger alle og stirrer ind i
de sidste glødende Emmer, tavse og tænkende hver paa
sit. Det sidste Skær lyser op i »Boians« brune Tater
ansigt og strejfer et Øjeblik »Topsy«, der har rullet sig
sammen til en Bold og med sine store sørgmodige Øjne
stirrer lige lukt ind i Gløderne. Kun Holger er ikke med
i Gruppen paa Hynderne, han har sat sig paa Bænken
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derovre ved den nordre Væg og ryger paa sin Pibe. Hvad
han tænker paa, véd ingen, maaske filosoferer han over
den Ensomhed, der nu venter ham, naar vi andre om en
Stund er over alle Bjerge, maaske ser han i et Drømme
billede den Verden, der for ham er det store Maal for
Retfærdighed og Fred; men som han sidder der og stir
rer ud i den store Stilhed, stiger der hos mig en Følelse
af, at han er min Ven, en Ven for hele Livet, og mens
mit Blik i den tiltagende Skumring langsomt glider fra
den ene til den anden af Kammeraterne, gaar det op
for mig, hvad det vil sige aldrig at have en Vennekreds
og aldrig at have haft Samfund med Mennesker, der forstaar een, som vi faa, der kun har enkelte kostelige
Øjeblikke tilbage sammen. De sidste Gnister dør ud.
Fortryllelsen, Stemningen, eller hvad vi nu vil kalde den,
brydes, og vi skilles. Det er sent, og vi har lovet at være
hjemme i rette Tid. Og saa forsvinder vi da ned ad den
smalle Sti, der fører til den alfare Vej, medens de tre,
Holger, Olof og Fritjof bliver staaende i Døraabningen
og ser efter os, saa længe de blot kan ane en lille, bitte
Smule af vore Skygger i Fuldmaaneskæret.
Det er muligt, at der er dem, der vil smile lidt over
legent af denne lille Beretning, men lad mig da blot
svare, at vi faa, der sad sammen i Vennelag deroppe ved
Mälarens Bred, vil nok mangen Gang senere, naar Livet
tykkes os graat og svært, med Glæde, men ogsaa med
Vemod tænke tilbage paa hin Julikvæld i »Pojkernes
stuga« i Sigtuna.
Det er kun faa, jeg har draget frem af de mange, jeg
traf paa min Vej i det fremmede. Der er ikke gjort noget
Forsøg fra min Side paa at kaste et idealistisk eller
romantisk Slør over dem, de er stillet frem, som det
de var: Mennesker, og ikke mere.
Men derfor gør det mig ogsaa ondt, at der i den sidste
Tid flere Steder mere og mere bliver skumlet om en vis
Halvfordærvelse blandt den svenske Ungdom. Den skal
slet ikke være, som den burde være, hedder det. Sidst
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har en anset Universitetslærer og Litteraturanmelder paa
Grundlag af en nysudkommen svensk Roman bragt Sagen
paa Bane i et af vore største københavnske Dagblade.
Jeg maa sige, at jeg ikke kan forstaa den Tankegang,
efter hvad jeg har set. Man kan ikke, selv om man er
Professor, dømme efter en enkelt Bog, der maaske oven
i Købet er skrevet af en Sortseer, dem findes der jo nok
af i alle Lande.
Men nok herom. Sveriges friske, energiske og ridder
lige Ungdom er nok bedst i Stand til at forsvare sig selv,
den har intet at dølge, men fægter med aabent Visir.
Der er kun et eneste, jeg ikke kan forstaa, men det
er til Gengæld ogsaa en meget væsentlig Ting. Hvorfor
kender vi nordiske Folk i Grunden saa lidt til hverandre?
Vi har dog saa meget, der er ftelles for os alle, enten vi
saa hører til den ene ellei- den anden Nation, lige fra
Korsmærket i vore Flag til den fælles Tro paa de samme
Idealer.
Men stort set saa er Sandheden jo den, at ud over
de ret sparsomme og tørre Meddelelser, der gives os gen
nem vore Lærebøger, der tilmed tit skæmmes af lokal
patriotiske Følelser paa vor Nabos Bekostning, selv om
Forholdene ofte er lige de modsatte, ja, og saa gennem
de rent tilfældige Artikler i Dag- og Ugeblade, saa aner
vi i Virkeligheden grumme lidt om, hvad der rører sig
hos vore Brødrefolk i Sverige, Norge, Island og Finland
og de om os. Tænk f. Eks. paa, hvor forbavsende lidt vi,
der da ellers godt kan lide at læse, kender til svensk
Litteratur. Udover Selma Lagerlöf, Tegner og E. G. Geijer
er vi jo fuldstændig blanke der, thi hvor mange af os
aner, at Sverige har haft en Gustaf Eroding, en Oscar
Levertin og en Dan Andersson, og endnu i Dag har en
Verner von Heidenstam, en Sten Selander og en Pär
Lagerquist? Forbavsende faa eller slet ingen.
Og som det er med Hensyn til Sverige, saadan er det
ogsaa med Finland og til Dels med de to andre Lande,
selv om Navnene Bjørnson, Ibsen og Gunnar Gunnars-
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son selvfølgelig her har bidraget til at bedre Forholdet
noget.
Og desværre er noget af det samme Tilfældet i de
andre Lande. Skulde det være forgangne Tiders ulykke
lige Fjendskab med de talløse Krige mellem vore Folk,
der endnu ligger os imellem, eller er det blot ren og skær
Ligegyldighed, der ligger til Grund for denne sørgelige
Kendsgerning?
Hvis det er Tilfældet, saa er det virkelig paa Tide,
at vi alle sammen kommer i Arbejde med at faa de Hin
dringer ryddet bort.
Der er Tegn paa, at det er Tidehverv ogsaa for de
nordiske Folk, og at de, hvis de i de kommende Dage
vil bevare deres Selvstændighed ubeskaaren, maa slutte
tæt op i Flok, men det betinger rigtignok, at vi maa lære
at forstaa hinanden, saaledes at ikke Misforstaaelser,
Uvidenhed og gensidig Pukken paa eget Værd skal volde
Følgeskabet Vanskeligheder.
Men saa nytter det ganske vist heller ikke, at man
taler om voksende Forstaaelse, og saa holder denne
indenfor en snæver Kreds, og dermed tror, at alt er i
sin Orden. Nej, saa maa der arbejdes i langt videre
Kredse, helt ned i det store Samfundslag af jævne Men
nesker, der findes over alt i Landene, og det bliver da
Ungdommens store Fremtidsopgave.
Vi her i Danmark har længe flittigt kigget ud af det
aabne Vindue i Vest, og engelsk Tankesæt skal slet ikke
undervurderes, men mon dog ikke alligevel snart Tiden
er inde, da vi samtidig med, at vi holder Vinduet aabent
der, ogsaa tager os for at lukke Døren til vore Brødre
folk op for Alvor, ikke forsigtigt paa Klem, fordi gam
mel indgroet Mistro gør os forsigtige, men paa vid Gab,
saa den friske Vind, der blæser fra dem, kan hjælpe os
med at feje ud over vor Dørtærskel og af vort Sind alt
dette nye, vi i de sidste Aar har hentet fra Syd og ikke
mindst fra Rusland, men som nu engang ikke rigtig er
tjenlig til at faa Indfødsret hos os.
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Hvis det maa ske, og hvis de fem nordiske Folk lærer
at forstaa hverandre paa det rette Grundlag, da er sam
tidig Vejen banet for en virkelig sund og varig Skan
dinavisme, der holder længere end det ynkelige Forsøg,
vi kender fra det forrige Aarhundrede, og som kom af
Dage, fordi det var bygget paa den slettest mulige Grund,
der kan bygges paa: falske Forhaabninger og Skaaltaler.
Men det betyder rigtignok ogsaa, at der skal gøres
et Arbejde herfor, og det bliver da den nordiske Ung
doms Livsopgave i kommende Tider.

P. Fr. Laursen.

Det unge Sverige.
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Et Aar i Danmark.
et var en dejlig Junidag, da mit Hurtigtog kom
kørende fra Svejts gennem Tyskland og susede
over den danske Grænse ved Padborg. Da fik jeg mine
første Indtryk af Danmark, af dette Land, som skulde
blive mit Hjem for det næste Aars Tid.
Først syntes jeg, det hele var saa mærkeligt. Køerne
stod paa Græsset i en lige Linie — hos os i Svejts plejer
de at staa paa Kryds og tværs, og saa har de store Klok
ker paa Halsen, som kan høres langt omkring. Folk
tyndede Roer med en lang »Stang« — det havde jeg
aldrig set før. Egnene, vi kørte igennem, var saa flade,
saa flade — hvor var vore Bjerge blevet af? — Jeg saa
Vindmøller gennem Vinduet — dem havde jeg kun set
paa Billeder før. Menneskene i Toget talte et Sprog, som
jeg ikke kunde forstaa et Ord af — i min Fortvivlelse
forsøgte jeg at oversætte Sætningen, som staar skrevet
paa Skiltet ved Vinduet: Læn Dem ikke ud, og var lige
blevet færdig med at lære Gloserne udenad: »ikke« —
»nicht« og »ud« — »hinaus«, mine to første Gloser paa
Dansk, da Toget kørte ind paa Aarhus Banegaard.
Hvad mon dette Aar i Danmark vil bringe og vil
lære mig? Dette Spørgsmaal beskæftigede mig dengang,
den første Aften, da jeg skulde til at sove for første
Gang i det fremmede Land.
Hvar har dette Aar i Danmark nu bragt mig, hvad
har det lært mig? Dette Spørgsmaal beskæftiger mig nu,
da mit Aar i Danmark er forbi, og det beskæftigede mig
for første Gang, da jeg med »A. P. Bernstorff« sejlede
sydpaa, væk fra Esbjerg Havn, bort fra det Land, som
havde været mit Hjem i et helt Aar. Og da Toget et Par
Dage senere kørte over Svejtsergrænsen ved Basel, syn
tes jeg igen, det var mærkeligt at høre Køer nes Klokker
ringe og at se Snebjergenes Toppe i det fjerne. Hvad har
dette Aar, der ligger imellem, bragt? Jeg vil prøve at
svare paa Spørgsmaalet.

D
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Jeg tror, jeg har nogenhinde faaet et Indtryk af Lan
det Danmark, fordi jeg boede paa forskellige Steder og
cyklede Landet rundt i flere Etapper. Da jeg stod paa
»Grenenes nordligste Spids og saa langt ud over Van
det, hvor de svenske Skibe sejlede forbi, lastede med
Træ, kunde jeg næsten ikke løsrive mig fra dette Syn,
og jeg ønskede kun eet: engang at være saa langt ude
paa Havet, at jeg ikke kunde naa at se Landet mere.
Hvor helt anderledes var Egnen omkring Ry Højskole
mellem Skanderborg og Silkeborg. Hvor mange Gange
tog jeg ikke ud med en af Skolens Baade og fandt en
stille Krog paa Ry-Møllesøen, hvor Aakanderne blom
strede, og Dykænderne legede Skjul i Sivene. Hvor var
det dejlige Ture til Mossøen, hvor Køerne stod med
Benene i Vandet og gloede mod de store, gyldne, bøl
gende Kornmarker. »Nu er Dagen fuld af Sang« . . . Og
hvor var det dejligt at bade i Aarhusbugten ved Egaa
Strand og at svømme mod Mols.
Om Efteraaret cyklede jeg nordpaa, forbi RebildBakkerne, som dengang lige prangede i Efteraars-Farvepragten. I Vendsyssel var jeg paa et Mejeri og beundrede
dets Renlighed og den store Mængde Smør, der blev
lavet hver Dag. Der var kun eet, jeg ikke kunde forstaa:
at der spistes saa meget Margarine i Smørlandet Dan
mark. Paa en Gaard lærte jeg at pløje. Er det ikke karak
teristisk, at netop Danmark lærte mig at pløje, Danmark
med sine store, pløjede Marker om Efteraaret?
Vinteren kom, en mærkelig Vinter for mig. Jeg til
bragte den i Nærheden af Ribe, ude i den flade Hede,
og jeg syntes først, der manglede netop det, som hører
Vinteren til, nemlig megen Sne og Skierne. Men heldig
vis havde jeg meget at bestille indenfor Murene, og hele
min Opmærksomhed gik derhen. Jeg opdagede, hvor
godt Danskerne forstaar at lave det hyggeligt, behage
ligt og festligt, og jeg nød det.
Da Foraaret kom, og Bøgeskovene sprang ud, flyt
tede jeg til Middelfart. Aldrig glemmer jeg Skoven der
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imod Hindsgavl og Udsigten over Bæltet mod Kolding
og den lille Fænø, hvor Fiskehejrerne har deres Hjem i
høje Træer, og hvor Sorttjørnen blomstrer, og Kodri
verne slikker Solskin. Jeg syntes, det var Søndag altid.
Fyen i sin Farvepragt var min næste Cykleturs Maal.
Jeg nød baade Udsynet fra Kirketaarnene paa Taasinge,
den stille Fred paa Helnæs, Herregaardenes halvforsvundne Pragt og Fynboernes Gæstfrihed, som jeg endnu
er taknemmelig for. Hvor gør det godt, naar man hos
vildfremmede Mennesker bliver modtaget som en god
Ven.
Jeg kom lige til Middelfart igen, da hele Omegnen
pyntede sig i Festskrud, thi Kongen skulde jo komme
og sprænge Silkesnoren paa Lillebælts-Broen. Og Kon
gen kom. Den 14. Maj saa jeg for første Gang i mit Liv
en Konge.
Lige inden det blev Juni igen, kunde jeg naa at tage
den sidste Cykletur i Danmark. København og Helsingør
gjaldt Besøget. Over Hundested og med den nye Færge
til Grenaa gik Turen videre, og saa hilste jeg paa Aar
hus og Egaa igen og var nødt til at sige »Farvel« med
det samme. Man tyndede Koer igen som for et Aar siden,
da jeg havde set det for første Gang. Men nu var det
ikke saa mærkeligt mere, derimod var det nu mærke
ligt, at min Tid i Danmark var forbi for denne Gang.
Men det var ikke mest det geografiske Danmark, der
fænglede min Opmærksomhed og mine Tanker. Det var
Menneskene, der interesserede mig mere, deres Væsen,
deres Skikke, deres Maade at leve paa, og jeg sammen
lignede med vore svejtsiske Forhold.
Først opdagede jeg kun ydre Forskelligheder. Dan
skerne synger enstemmig, mens vi synger tostemmig,
Danskerne cykler mere, end vi gør. Danskerne spiser
Kager hver Dag og drikker meget Kaffe. Danskerne har
Højskoler og Gymnastiksale over hele Landet, de har en
stor Andelsbevægelse, og de spiser mange Kartofler. Men
efterhaanden gik ogsaa deres finere Egenskaber op for
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mig: Danskerne har megen Sans for Humor og for Fæl
lesskab. De besøger og inviterer hverandre, fordi de træn
ger til at være sammen og vil have det morsomt og
hyggeligt. Og er det ikke ogsaa dejligt at være sammen
(bortset fra Aftenkaffen, som jo ikke spiller den største
Rolle ved Sammenkomsterne, hvad jeg først var tilbøje
lig til at tro), bare det at være sammen, at se lidt ud
ud over sine egne Grænser og Bekymringer. Ellers tager
man sine smaa Sorger alt for højtideligt og passer dem
med alt for megen Omhu.
Der var endnu to Ting, der gjorde Indtryk paa mig:
Forholdet mellem Tjenestefolk og Arbejdsgiver paa Lan
det er det første, og Folkehøjskolerne er det andet. I
Danmark er det selvfølgeligt, at Piger og Karle fra alle
Stænder har Plads i Huset eller paa Landet. Det er ikke
saadan, at kun et vist Lag af Ungdommen skal nedlade
sig til Tjenestearbejdet, og at de kun behandles som
anden Klasses Mennesker. De fleste Steder paa Landet,
hvor jeg har været i Danmark, blev Pigernes og Karle
nes Arbejde respekteret og selve Mennesket ogsaa, man
tog dem virkelig som Hjælpere, hvad de jo ogsaa i Grun
den er.
1 Højskolernes Arbejde ligger der efter min Mening
en stor Betydning. Hjælper det ikke med til at hæve hele
Folkets kulturelle Niveau? Jo flere Piger og Karle der
lærer at interessere sig for noget videre end lige for
Maden og Klæderne, jo mere de unge Mennesker lærer
at tænke over Tingene, des mere vil det have sin gode
Indflydelse paa hele Folkelivet, saa det bliver rigere og
kønnere. Her har Højskolerne gjort et godt Arbejde alle
rede, men de har ogsaa meget at arbejde paa endnu.
Det var altsaa nogle Indtryk, jeg som Svejtser har
faaet i Danmark — selvfølgelig er de meget personlige,
thi det er meget vanskeligt at stille dem paa et ganske
almindeligt Grundlag. Men jeg ved dog det ene: at jeg
har lært noget i Danmark, og jeg har lært at indse,
meget mere end jeg har kunnet det før, hvor sundt det
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er, naar Mennesker, og særligt unge Mennesker, kan
komme ud og lære andre Forhold og andre Mennesker
at kende.
Tak -— Danmark, for den Tid jeg var der.
Anna Peter,
Zürich 3, Schweiz.

Forstaar Ungdommen ikke
Tidens Alvor?
er stilles Krav til Ungdommen i Dag. Maaske mere
end nogen Sinde tidligere taler Tidens Stemme i
Dag til os i et alvorligt Sprog.
Er vi da parate til at rette os efter denne Stemme.
Er vi rede til at gøre vor Pligt, Pligten mod den Nation,
som er vor.
Svaret maa vist desværre bliver et Nej.
I alt for høj Grad er den danske Ungdom i Dag
Kastebold for forskellige Stemninger, hagende sig fast
i Særinteresser, glemmende det fælles Tarv — akkurat
som mange af de ældre!
Og er det ikke saadan, at en stor Del af Ungdom
men har Øldunst og Negerstep i Hovedet, saa dette bliver
taaget, og den glemmer at tænke paa noget fornuftigt.
Den lader staa til, Daleren ruller, og man siger: Det gaar
nok i vor Tid lige saa længe ind i næste . . . som det
gamle Mundheld.
Imens bliver Tidens Stemme stadig alvorligere. Og
det nytter ikke, at vi er saa store Optimister, at Vi
tror, det kan gaa at lade være at tænke blot en lille
bitte Smule paa Fremtiden, ligesom vi maa tage ved
Lære af Fortiden — og den Tid, vi lever i.
Forstander Ejnar Pedersen fortalte os, medens vi var
hans Elever, om Sagntidens og Historiens store Skikkel
ser, ædle Kvinder og ædle Mænd, som vi kan lære meget
af. — Hørte vi maaske ikke efter, naar Ejnar Pedersen
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stod paa Katedret og talte til os?? — Kan være det kneb
lidt af og til, men noget har vel i alle Tilfælde fældet
sig dybere i vor Bevidsthed, saa det ikke glemmes lige
straks. Vi fik mange Ting at høre, som det kan være
godt at tænke tilbage paa, nu efter at vi senere er kom
met ud i Livet. Det skader os absolut ikke at drage de
store Karakterer frem fra Historien endnu engang, op
friske deres Bedrifter og føle en vis Stolthed i Hjertet
over, hvad de har udrettet for deres og vort Fædreland.
Heroisme bør ikke være et fremmed Begreb for os
unge. — Det er saa sjældent, en Mand gør noget virke
lig stort i vore Dages Danmark! Og det er en fattig
Slægt, der mener, den kan undvære store Forbilleder.
Hvorfor skulde vi unge ikke udpege vore Helte og have
Lov at stille os store Maal. Og hvorfor skulde vi ikke
tænke lidt alvorligt en Gang imellem.
Lad være, at Mænd som Knud Lavard og Bisp Absa
lon, for nu at nævne Navne, var Stridsmænd; det var
dog Mænd, der vilde samle og bevare Riget under een
Ledelse. Naturligvis var Ivar Hvidtfeldt i nogles Øjne
en fæl Sørøver, men vi er dog ogsaa nogle, som mener
noget andet, som kan se, at der var helstøbt Mandfolk
i ham. Han var Symbolet paa den ædleste Daad. Han
ofrede sig for de andre. Han gav Livet for Fædrelandet,
da der ikke gaves Haab om Redning uden at bringe
Kammeraterne i Fare. Da blev han paa sin Post og faldt
med Ære. Han viste Mod og Fællesfølelse som faa.
Det samme gjorde en Mand som Oberst Læssøe for
at nævne en senere levende Personlighed. Oberst Læssøe
sagde til sine Soldater, da de vilde hjælpe ham i Sikker
hed, da han haardt saaret laa i Skudlinien foran Gryde
Skov den 25. Juli 1850: »Soldater, lad mig ligge, jeg kan
ikke mere, men vil I gøre Eders Oberst en sidste Tjene
ste, saa tag Skoven.«
Det var uegennyttigt sagt, og det aabenbarede Fælles
følelse som hos faa. Er det ikke det, vi savner i Dag.
Kræver Tiden ikke, at hver især kan se lidt ud over sin
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egen lillebitte Næsetip og tænke paa andres Vel. Kræver
Tiden ikke Mænd og Kvinder med saa megen Alvor i
Sindet, at de er rede til at tage en Opgave op. Og har
Tiden ikke vist, at der paa uhyre mange Felter trænges
til nyt, til ungt energisk Blod.
— En Del af mine Læsere vil maaske synes, jeg ser
alt for sort paa Tingene. Men jeg vil svare dem: Tænk
selv efter. — Andre vil spørge, om Ungdommen efteimin Opfattelse da slet ikke skal have Lov at more sig,
og om jeg selv er en sur, kedelig en, der bare gaar og
ser filosofisk ud! Jeg tror nu, de tager fejl — i begge
Tilfælde! Naturligvis skal Ungdommen more sig, og na
turligvis vil jeg selv gerne være med til det, men jeg
hævder blot, at alting skal ske med Maade, og man skal
ikke komme saa langt ud paa Skraaplanet, at man ikke
kan finde tilbage igen, og det gaar ud over baade Tegne
bog, Moral og Helbred. Vi maa være klar over, at det
er den Slægt, som nu er ung — altsaa os — der skal
tage Arven op efter dem, som nu er ved at graanes.
»Men jeg interesserer mig ikke for Politik, og jeg er
revnende ligeglad, om det bliver Italien eller Abessinien,
der vinder Krigen, eller de bøjer sig for Folkeforbun
det,« siger nogle af mine Kammerater maaske, og en Del
af de ældre vil give dem Ret deri. I misforstaaet Om
sorgsfuldhed skælder de Ungdommen ud for revolutio
nære og gammelkloge, hvis den drister sig til at tale
med om det, der er oppe i Tiden. — Vi skal bare vente,
til vor Tid kommer, siger man til os.
Hvem er saa »man«? — Er det ikke kun forstok
kede ældre, som slet ikke vil forstaa os. Eller er det fordi
de mener, vi ikke gør os fortjent til at blive forstaaet?
— Maaske snarere det.
Derfor maa det være en Opgave for os altid at kunne
pege paa Realiteter, hvis vi vil have vore Kammerater
og de ældre til at følge os i vore Synspunkter. Vi maa
ikke kræve af Samfundet, men vi maa sige til det: Her
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er jeg, jeg ønsker at gøre min Pligt og vise, jeg er lige
saa god en Borger som alle de andre. Jeg har Idealer at
kæinpe for, og jeg ved, at kun gennem Kamp kan en
ung tilfredsstilles, ikke gennem at kræve og nyde.
Hvis vi altid kan sige saadan, tror jeg, vi skal faa
Lov at tale med. En vaagen Ungdom, som erkender sine
Pligter, kan nemlig ikke i Længden holdes nede af selv
aldrig saa velmenende Gammelmands-Stupiditet.
Ud over Europa gaar en stærk Strømning, der kalder
de unge Kræfter til Ansvaret til at praktisere de nye
Tanker, som nu engang er en Kendsgerning i Nationer
nes Liv. Danmark kan ikke undgaa at mærke denne
Strømning. Den bærer baade godt og ondt med sig. Det
gælder da om, at vi er paa Vagt og forstaar at skelne.
Det gælder om at huske, at vi Danske er et frit Folk i
Nord.
Men lige saa fuldt gælder det, at vi skal lære af vor
Historie og se det gode, der ligger i en national Rejsning
af vort Folk til een eneste Samhørighed, som staar urok
keligt sammen i gode og onde Tider uden Hensyn til
Klasse og Skel.
Det gælder navnlig i Tider som dem, vi nu oplever.
Sorte Skyer trækker sammen over Europa, ja over hele
Verden; de spredes, men kort efter samles de igen. Ingen
ved, hvor det bærer hen. Men alle frygter det, der kom
mer, og indser det forfærdelige i, om Europa paany skal
staa i Brand. Krigsbaalet er lagt til Rette, der skal kun
en lille Gnist til for at tænde det, og Branden kan brede
sig hurtigere, end vi paa Forhaand aner — ogsaa til vort
Land. Det er derfor ubegribeligt, at vi Danske alle som
een endnu ikke har indset Nødvendigheden af at ban
lyse Særinteresser, og at navnlig ikke Ungdommen hal
set det. Den har da i alle Tilfælde mindst at tabe ved
det, om saadanne Indvendinger skulde kunne gøres.
I Dag mere end nogen Sinde gælder Valdemar Rør
dams Ord:
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Vi ved, at Fjeld kan sprænges,
og stemmes kan en Elv,
men aldrig kan et Folk forgaa,
som ikke vil det selv.
Lad os unge vise de ældre, at vi forstaar Betydningen
heraf, og jeg tror, de vil forstaa os.

Carl Kauffeldt,
Journalist, Banders.
(En gammel Elev fra 29—30.)

Dagligt Liv i en dansk Militærnægterlejr.
Kære Egaapiger og -drenge!
vis en og anden af jer har Lyst til at vide, hvordan
en Militærnægters Liv former sig i den Tid, han er
indkaldt til civil Arbejdstjeneste, saa læs følgende Sider;
hvis ikke, saa blad forbi og fortsæt med Læsningen, hvor
jeg slutter.
En klar og ren Septemberdag sidst paa Eftermidda
gen er der — mod Sædvane — usædvanlig mange Rej
sende med Toget Silkeborg—Skjern, mest unge Menne
sker i Alderen 21—25 Aar. Paa Samtalen forstaar man,
at de er fra forskellige Egne af Landet. Frisk Københav
ner-Jargon veksler med de syngende fynske Dialekter,
undertiden høres ogsaa velovervejede og gennemtænkte
jydske Ord. Konduktøren studser ved at se saa mange
Rejsende paa en Gang. Han beder om Billetten. Samtlige
unge gennemroder Jakkens Inderlomme og haler efter
stort Besvær hver et Pas frem. Ved Synet af disse gaar
der et Forstaaelsens Lys over Konduktørens hidtil maabende Ansigt: »Naa saadan, ja, saa forstaar jeg, hvorfor
der er saa mange med Toget.«
Ved Stationen Engesvang tømmes Toget omtrent for
Passagerer og Cykler. Efter at vi havde faaet Retningen
efter Kompedal angivet, besteg vi Cyklerne, og i Løbet
af en halv Time naaede vi vort fremtidige Opholdssted:

H
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En lav Træbarak omgivet af et Pigtraadshegn (det min
der unægtelig lidt om en tysk Koncentrationslejr, der
mangler blot en Kanon i hvert Hjørne, saa har vi den),
omkring Hegnet er der flad Hedejord, der atter er om
givet af mørk, dyster Granskov. Jo, man har faaet Lej
ren særdeles godt gemt her i Skoven. Her skal vi saa
tilbringe 15 Maaneder, før vi atter sættes paa fri Fod.
Vi blev godt modtaget af det gamle Mandskab, der var
16, de satte os ind i Forholdene, saa da Reglementet Da
gen efter blev oplæst for os, kendte vi det i Forvejen og
vidste nogenlunde, hvad der helst skal overholdes for at
opretholde Ro og Orden, og hvad man godt kan over
træde, uden at der sker os nævneværdigt.
Vort Arbejde her paa Heden er for det meste Akkord
arbejde, og det bestaar hovedsagelig i: Kulegravning af
Heden, Skærveslagning af Sten, vi først har samlet ude
paa Heden og endelig Skovarbejde, det sidste er at fore
trække frem for de andre. Oprindelig var Arbejdsdagen
otte Timer; men efter et halvt Aars utrætteligt Dagdri
veri lykkedes det det foregaaende Hold at faa gennem
ført Akkordarbejde, hvad vi er dem meget taknemmelige
for. Nu har vi 5 Timers dagligt Arbejde og er færdige
Kl. 1, Eftermiddagen raader vi selv for. Eftei- endt Ar
bejdstid har vi Gymnastik, dog faar de mest morgen
duelige en Omgang før Morgenmaden. Det er forøvrigt
meget primitive Forhold, vi har at gøre Gymnastik under.
Sal har vi ingen af, det eneste Sted, der nogenlunde kan
erstatte en Gymnastiksal, er Spisestuen, men det forud
sætter jo, at alle Borde og Bænke maa stuves ind i Op
holdsstuen hver Gang, der er Gymnastik. Vi savner i høj
Grad en Gymnastiksal; men naar vi jævnligt søger In
denrigsministeriet et Par Aar endnu, bliver den maaske
bevilget. Efter Middagen er der Undervisning af forskel
lig Art: Dansk, Tysk, Engelsk, Esperanto, Matematik og
Selvstudium. En Gang eller to ugentlig er her Diskussion,
der nærmest former sig som en Talerskole, én faar i For
vejen et Emne opgivet, som han saa indleder med, vi
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andre er Modstandere. I anden Omgang er det Modstan
derens Opgave at tilbagevise sine Modstanderes Paa
stand. — For Tiden er her 52 Nægtere. Ledelsen bestaar
af Inspektøren, en Arbejdsleder og hans Assistent.
Er man først inde i Dagliglivets Gang, glider Livet
hurtigt af Sted. Formiddagen med Arbejde og Eftermid
dagen med Undervisning eller Selvstudium. Vel er fem
ten Maaneder en lang Tid, men jeg tror, at vi ad Aare
kan se tilbage paa vort Ophold herude paa Heden som
en god og lærerig Tid, — en Tid, hvor godt Kammerat
skab og Sammenhold var med til at holde Haabet oppe
og styrke os i Troen paa, at den Sag, vi kæmper for,
maa vinde Fremgang — trods de mørke Skyer, som for
Tiden dækker al Udsigt til Fred og Forstaaelse mellem
Landene.
Kære Egaapiger og -Drenge, mange af jer vil sikkert
trække paa Skuldrene og sige et og andet om, at den
kun er Blødsødenhed, disse Militærnægtere lider af —
bange for Soldaterstrabadserne o. s. v. — Nuvel, det
skal I ha’ Lov til, vi er vante til at høre det; men prøv
alligevel at tænke lidt dybere over Problemet, maaske
en og anden da finder, at det, Antimilitaristerne kæm
per for, er: Kampen for Freden og Fred paa Jorden.
Hermed venlig Hilsen til alle gamle Egaaelever, og
en særlig Hilsen til Vinterholdet 1928—29.
Frede Sørensen, Mejlby.
Militærnægterlejren ved Engesvang.

Lidt om en Finlandsfærd.
er er vist altid hos unge en Længsel efter at faa fremmede
Lande at se, at komme udenfor det dagligvante og faa
nye og friske Indtryk fra en Verden, der ligger uden for det,
man Dag for Dag færdes i.
For mit Vedkommende har jeg altid drømt om Finland, de
tusind Søers Land, og jeg blev derfor meget glad, da jeg sidst
i August forrige Aar fik Tilbud fra en dansk Dame, der er bo
sat deroppe, om at komme derop for at tjene hende.
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Midt i September traf jeg hende i København, og sammen
rejste vi saa op gennem Sverige til Stockholm, hvorfra vi efter
et Ophold med Dampskibet „von Döbeln“ fortsatte til Marie
hamn paa Aalandsøerne, hvortil vi kom midt om Natten. Derfra
tog vi videre til Eckerø, hvor jeg i den kommende Tid skulde
have mit Hjem.
Min Frue var gift med en Søkaptajn, og da han for det meste
var paa Søen, var vi meget overladte til os selv. Jeg havde min
Cykle med derop, og meget af min Fritid benyttede jeg til at
tage ud og se paa Landskabet, der var meget smukt og ejen
dommeligt med Skov, Sø og store Klipper. Særlig smukt var
det at se, naar Solen skinnede paa Aalandshavet. Og saa havde
de disse dejlige lyse Nætter, der er saa særegne for de nord
lige Lande.
Det traf sig engang, at Kaptajnen med sit Skib lossede i
Ekenæs, tæt ved Hangø, og vi tog saa dertil. Det var en ret
anstrengende Rejse. Vi maatte med en lille Baad fra Marie
hamn til Aabo, det var en Tur, der varede ca. 14 Timer. Der
fra havde vi saa en lang Jernbanerejse til Hangø, der ligger paa
Finlands sydligste Spids, ud mod den finske Bugt, og er et
meget berømt Badested med store Hoteller og Pensionater.
Der fra Hangø er der en vidunderlig Udsigt ud over den finske
Skærgaard, hvor den ene Top efter den anden rager op af
Vandet.
Nogle Dage efter gik Rejsen atter til Aabo. Jeg var denne
Gang ene og fik lidt at mærke af, hvad det vil sige at være
fremmed i et Land, idet Sproget voldte mig slet ikke saa faa
Vanskeligheder. Fra Aabo gik det saa atter med Baad til Aaland.
Jeg har tit ønsket at faa en rigtig Vippetur, her fik jeg den til
Gavns, og jeg blev selvfølgelig rigtig godt søsyg. Den botniske
Bugt er ikke at lide paa om Efteraaret. Det lakkede mod Jul,
og vi fik travlt med Rengøring og Juleforberedelser, selv om
vi, takket være den Omstændighed, at Husets Herre var paa
Havet, ikke skulde fejre Julen hjemme, men inde i Mariehamn
hos nogle Slægtninge af Familien.
Vor Julemenu lød paa Lutfisk, Risengrød, Skinke og Jule
tærter, altsaa lidt anderledes end den vanlige i Danmark. Ellers
forløb denne Højtidsaften som herhjemme. Første Juledag var
vi meget tidligt oppe og til Juleotte i Kirken Klokken syv
om Morgenen.
Nytaarsaften fejres i Finland ikke som her, der er alt stille
og roligt, ikke Spor af Skyderi paa Gaderne, ej heller andet
Halløj, saa for mig, der er vant til en rigtig dansk Nytaars
aften med Bulder og Lystighed, var denne Form at fejre Nyt
aarsaften paa jo lidt fremmed.
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De Finner, jeg traf, var ivrige Sportsfolk, det var jo særlig
Vintersporten, jeg lagde Mærke til, de skøjtede, stod paa Ski
og kørte Sparkstøtting, og heri var de Mestre.
I det daglige Liv lagde man særligt Mærke til, at Mænd og
Kvinder støttede hinanden bravt med at holde det fælles Hjem
oppe. Medens Manden er paa Søen, passer Konen Jorden. Hun
kører Gødning ud, pløjer og harver, malker og fodrer selv
Kreaturerne.
Et Erhverv, der giver god Fortjeneste og derfor er i Ud
vikling, er Driften af Rævefarme, det er for Skindenes Skyld,
og i den Tid jeg var paa Aaland, saa jeg mange af den Slags
Farme med Masser af Sølv- og Blaaræve.
Af og til var jeg med til Ungdomsgilde. Et saadant varede
gerne Natten over, nemlig fra Klokken otte om Aftenen til
henad seks-syv Tiden næste Morgen. Traktementet ved en saa
dan Lejlighed var Kaffe eller Te med noget Smørrebrød til,
der langtfra lignede det danske. Her var det nogle Humplinger
Brød paa ca. to cm’s Tykkelse og med Smør og Ost paa. Til
Dansen — for danses skulde der — havde de Harmonikamusik,
men der kunde de rigtignok ikke klare sig med vor Musik her
hjemme.
Om Sommeren er der herligt paa Aalandsøerne, den kommer
bare meget senere end her og er meget kortere. Høsten er og
saa sen, det er ikke noget usædvanligt Syn at se, at Folk kører
Korn hjem helt hen i Oktober Maaned.
I Juli tog vi en Tur til selve Finland. Aabo var som sæd
vanlig vort Udgangspunkt, men denne Gang besøgte vi ogsaa
Viborg, der er en ganske almindelig Købstad uden større Se
værdigheder, og kom saa til Havnebyen Trounssund, hvor Kap
tajnen laa med sit Skib og lastede Træ. Ved samme Lejlighed
gjorde vi en Afstikker til de berømte Vandfald Imatra og Vallinkoski, der er nogle af de største i Europa, ved det sidste
saa vi en Flok Zigøjnere, der gav sig af med at spaa Folk og
paa den Maade tjente til Livets Ophold.
Senere foretog vi en Sørejse med Skibet til forskellige Ste
der langs den finske Kyst. Vi var i Land i forskellige Havne
byer, bl. a. Bjørneborg. Det, det kneb mest med paa en saadan
Rejse, var altid Sproget. Vi forstod jo bedst Svensk, men der
er for Tiden i store Kredse i Finland en saadan Uvilje mod
alt, der har mindste Præg af at være af svensk Oprindelse, at
mange ligefrem vægrer sig ved at benytte dette Sprog. Saa vi
var jo for vort Vedkommende nødt til at klare os, som vi bedst
kunde.
Kort Tid derefter fik jeg Besøg af min Moder, og dermed
lakkede mit Ophold i Finland til Ende. Først lejede vi en Bil
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og kørte rundt paa Aaland. Vi var i Bomarsund, en gammel
Fæstning fra Russertiden, vi kom til Kastelholm, den eneste
Slotsruin, der findes paa Øerne, og endelig saa vi ogsaa GetaB jergene, det højeste Punkt paa Øgruppen, og hvorfra vi kunde
overse det halve Aaland.
Efter en kort Udflugt til Hangø og Aabo slog saa Afskedens
Time. Vi sejlede til Stockholm, gjorde en Dags Ophold der og
fo’r saa med Nattoget mod Syd til Malmø, og snart stod vi
atter paa hjemlig Grund. De elleve Maaneder, jeg havde til
bragt i Finland, havde været meget interessante, men det var
dog rart at være hjemme igen.
Ellen Sørensen, Mejlby.

Aaret, der svandt.
en Artikel, der har denne Overskrift, er snart ved at være
baaret oppe af Traditionen, fordi den er aarlig tilbageven
dende, i nogenlunde samme Udstyr og fortæller om nogenlunde
de samme Begivenheder.
Derfor er der den Fare ved den, at den kan blive triviel
for saavel den, der skal skrive den, som for dem, der skal læse
den. I Aar er det heldigvis for den førstes Vedkommende saaledes, at der af visse Aarsager har været flere Medarbejdere
derom.
Men for at gaa til Sagen. Vinterskolen begyndte som sæd
vanligt d. 3. November med 67 Elever. Det store Antal gjorde,
at der blev antaget en Lærer til, Seminarist Kaj Petersen fra
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Gedved, der i de kommende fem Maaneder hjalp godt med Skole
arbejdet.
Der blev straks fuld Fart i Arbejdet, vi plejer jo ikke at
vente længe med at komme i Gang, det betaler sig ikke, og det
skal siges, at Arbejdet gik støt og roligt lige ind til den kære
Juleferie. Hvile er der jo ikke meget af hverken for Elever
eller Lærere, men den Fritid, der blev tilmaalt, blev til Gen
gæld udnyttet som aldrig før, thi aldrig har Fodbolden været
rørt saa meget og saa ivrigt som sidste Vinter paa Sønderhøj.
Der blev dannet flere Hold, og Spillet ordnedes helt systema
tisk med en Turnering, hvis Udfald fulgtes med meget stor
Interesse. At der saa vankede nogle slemme Knubs, og at „La
zarettet“ i Køkkenet havde fuld Besøg om Middagen, noteres
blot for Fuldstændighedens Skyld. Efter Juleferien toges der
fat paa Komedien til Vinterfesten. Det blev denne Gang „Paa
Kastelsvolden“, hvortil Kaj Petersen og Co. ved Hjælp af me
get primitive Midler fremtryllede de mest yndelige og virk
ningsfulde Dekorationer. Selve Festen gik udmærket, der var
fuldt Hus, og alle morede sig vist udmærket.
Af andre Begivenheder maa nævnes, at vi midt i Vinter
havde Besøg af Pastor Hugo Marklund fra Älvsby i det nord
lige Sverige. Pastor Marklund, der særlig virker blandt Lap
perne, holdt et meget interessant Foredrag om disse, illustreret
med gode Lysbilleder. Sidst i Marts talte Ejnar Pedersen for
første Gang i Radio, idet han da medvirkede ved en Hjemstavns
udsendelse fra Refsvindinge paa Fyen.
Vi havde i Aar to Elever fra Samsø, og ved Velvilje fra
deres Forældres og D. S. B.’s Side lykkedes det os at faa arran
geret en Tur til denne 0. Den blev yderst vellykket for dem,
der var med. Derimod var der nogle Stykker, der formedelst
Sygdom maatte blive hjemme i Sengen, de var jo knapt saa
glade derved.
Vi sejlede med „Niels Holst“ derover i fint Magsvejr til
stor Skuffelse for dem, der gerne vilde have haft en ordentlig
Vippetur. Ved Ankomsten til Koldby Kaas blev vi modtaget
af Førstelærer Nielsen, Ørby, m. fl., og Turen gik straks over
Vesborg Fyr til Brattingsborg og derfra til Ørby Skole. Det
var en længere Spadseretur, og de fleste af dem, der var med,
var derfor ogsaa yderst tilpasse til Aftensmaden, der blev ser
veret. Aftenen tilbragte vi med Fest paa forskellig Maade i
Skolen, og saa begyndte Indkvarteringen. Halvdelen blev i Ørby
Skole, hvis store Sal var lavet om til „Sovekammer“. De øvrige
blev sendt til Pillemark, hvor Gdr. Øster m. fl. havde paataget
sig at ordne det fornødne. Hvordan det gik dem, skal jeg af
gode Grunde undlade at fortælle om. Men efter hvad jeg har
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hørt, gik det nok mindst lige saa livligt til der som hos os, og
det gik livligt til.
Næste Morgen kørte vi saa i lejede Biler over Brundby,
Ballen, Vorbjerg, Onsbjerg og Tranebjerg en Rundtur paa Øen.
Det var ikke særligt godt Vejr, men vi fik alligevel et godt
Udsyn over denne. Og saa gik Turen atter til Koldby Kaas og
med ”Niels Holst“ hjemad. Vi var alle glade for Udflugten, og
de hjælpsomme og gæstfri Samsinger fortjener Tak, fordi de
tog saa venligt imod os.
Faa Dage efter sluttede Vinterskolen. Skoledirektør Sejrholt
med Frue overværede denne. Familien Jensen rejste til Sjæl
land, og jeg begyndte mine Forberedelser til den andet Steds
omtalte Sverigestur. Som Følge heraf er jeg aldeles uvidende
om, hvad der skete i Sommer, og derfor giver jeg Ordet til
Lærer K. Dalsgaard, Anne Dorthe Andersen og Asta Pedersen
og lader dem fortælle om Begivenhederne.
Sommerskolen 1935.

redag d. 3. Maj begyndte den. Forud febrilsk Travlhed med
at ordne alt til Modtagelsen af de 66 Piger, der skulde
komme.
Ved 2 Tiden kom de første saa, og nu strømmede de ind fra
alle Verdenshjørner, og med lyst Humør holdt efter Aprils
roligere Ferietid hele den glade Flok sit Indtog paa Skolen.
Friske, sunde Piger; forventningsfulde, maaske lidt forsagte,
endnu forbeholdne overfor det nye, der ventede dem, men med
tydelig Tendens til at give sig hen i Livet og Arbejdet paa
Skolen, saa snart Spørgsmaalet, der stod i Ansigterne: „Kan I
give os, hvad vi venter?“ var blevet besvaret.
Efter Kaffen i Skolestuerne holdt Forstander Pedersen Vel
komsttalen i Gymnastiksalen. Ved 6 Tiden tog Forældrene hjem,
og Grete eller Ellen, eller hvad hun nu hed, havde vel nok et
lille Blink i Øjekrogen ved Afskeden med Far og Mor.
Og nu begyndte Livet paa Skolen. En Spadseretur langs
Stranden i den milde Foraarsaften rystede os allerede lidt sam
men; og Lørdag Morgen begyndte Arbejdet.
Vi blev snart klar over, at det var et ualmindeligt godt Hold,
baade med Hensyn til Kammeratskab og — ikke mindst — til
Arbejde. Vi fik da ogsaa en herlig Sommer ud af det; blot syn
tes den alt for kort, i hvert Fald kneb det altid méd at faa Tiden
til at slaa til.
Af Lærerkræfter var der samme Stab som foregaaende Aar;
Forstanderen og Fruen, Lærerinderne: Ingeborg Ibsen, Ninna
Thomsen, Marie Sørensen og Gerda Grøndal. Undertegnede var
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traadt i Stedet for Lærer Laursen, der var paa Studierejse til
Sigtuna Folkehøjskole i Sverrig, en Parallel til vort Askov.
Sommeren forløb uden Begivenheder af større Art, maaske
undtages et Par Besøg, men herom senere.
Kronprinsens Bryllup overværede vi alle i Storkyrkan i
Stockholm — gennem Radio’en i den blaa Stue. Om Eftermid
dagen tog vi til Stranden og drak Chokolade i Anlægget; bag
efter læste Forstanderen op, og en Times Tid derefter boltrede
vi os paa den friske Grønsvær bag Badehuset.
I Pinsen var der roligt og stille paa Skolen — saadan da!
Forstanderparret var paa Besøg hos Familien i Vendsyssel,
Eleverne hjemme, Lærerne ligesaa med Undtagelse af Gerda
Grøndal, der havde Besøg af sin Kæreste; foruden hende var
kun Inge Pedersen og een Elev tilbage, og de fire i Forening
gjorde et ærligt Forsøg paa at „røgfordrive“ sig selv ved at
fyre i Centralvarmeanlægget.
Set. Hansaften havde vi traditionstro Baal paa Sønderhøj.
„Aarhus Højskoleforening“s unge med Lærer Ribergaard havde
faaet Lov at komme herud som sædvanligt. Sidstnævnte holdt
Baaltalen; Sommerpigerne dansede Folkedanse og sang nogle
trestemmige Sange. Der var mødt mange gamle Elever og unge
og ældre fra Omegnen. Desværre var Forstanderen ikke hjemme
den Aften; i Egenskab af Formand for „Randers Amts Hus
flidskreds“ var han til „Dansk Husflidsselskab“s Sendemands
møde i Næstved, og ham var der vist mange, især gamle Elever,
der savnede den Aften.
Den 27.—28. Juli var Forstanderparret til Landsstævne i
Ollerup, hvor ogsaa en af vore Sommerpiger deltog som aktiv
Gymnast.
Midt i Sommerens Hjerte havde vi Besøg af Stidsholt Ung
domsskole. De var paa Vej til Sønderjylland og benyttede nu
Lejligheden til at aflægge et Besøg for at se, hvordan Peder
sens havde det. Baade Forstanderen, Læreren og Eleverne var
rundt at se hele Skolen. Bagefter samledes vi alle i den store
Skolestue, hvor Forstander Jacobsen paa Pedersens Opfordring
talte til os en halv Times Tid.
En straalende Sommerdag var vi alle Gæster i et af Som
merpigernes Hjem, hos Bendixens paa „Frydenlund“. Hen- og
Hjemvejen tilbagelagdes paa Cykle, og trods et revnet Dæk
kom vi godt ud og hjem igen. Der var nok til at fængsle os
paa den store, veldrevne Gaard, lige fra smaa, søde Kattekillin
ger til Gaardens eget Mejeri. Her saa vi, hvorledes Mælken,
der kom fra Kostalden ved Siden af, blev behandlet og til sidst
sat i Køleskab for saa Dagen efter at blive solgt som pasteuri
seret Børnemælk i Aarhus. Vi fik Lov at smage paa Mælken,
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og der var vist mange af os, der ønskede, at vi endnu havde
været Børn.
Kaffen fik vi i Haven. Herfra var der en storslaaet Udsigt
over Aarhus; de af os, der endnu ikke rigtig kendte Byen, fik
et godt Indtryk af, hvor stor den i Virkeligheden er. Bagefter
legede vi forskellige Lege, og før vi ved seks Tiden tog hjem,
sang vi nogle Sange og gav vore gæstfri Værter et dundrende
Hurra for denne herlige Dag.
Om Rebildturen og Elevfesten vil der ikke her blive sagt
noget, da Anne Dorthe og Asta andetsteds i Bogen fortæller
herom; kun vil jeg anføre Navnene paa dem, der denne Dag
sendte os en kærkommen Hilsen: Harriet Pedersen, Kolding
(30) ; Annalise Brix Laursen, Hjordkjær (31) ; Ruth Pedersen,
Lillerød (33); Else Busk (33); Hedvig Madsen (32); Lis Jen
sen (31); Karen Pedersen (29), alle Ollerup; Rigmor Sørensen,
Snoghøj (32) ; Else Holst, Kongsgaard (32) ; Solveig Nygaard,
Nr. Aaby (29) ; Kirsten Nielsen, Svejts (34) ; Oda Rasmussen,
Edslev (33) ; Ingeborg Larsen, Vraa (34); Anna Busk, Eng
land (28); Grethe Rasmussen, Roskilde (29) ; Asta Broch, Rys
linge (32) ; Gerda Kolind, Auning (28) ; Gerda og Svend Freds
lund Andersen, København (31 og 24—25) ; Vagn Ovesen, Søgaard (29—30) ; Viggo Olesen, Aalborg (34—35) ; Alfred Peter
sen, Frankrig (31—32) ; Anna Peter, Svejts, og Lærer Laursen,
Sverrig.
Sommerens største Begivenheder var uden Tvivl Finnernes
og Inderens, Lakshmiswar Sinhas Besøg.
Mandag d. 8. Juni vajede de fem nordiske Flag paa Sønder
høj. Vi ventede alle i Spænding paa det Øjeblik, da Finnerne
skulde marchere ind. Først kom et Pigehold fra Aarhus Amts
hold under Agnes Østergaards Ledelse. Det var godt. Vi nød
den friske Kommando og gav de dygtige Gymnaster velfortjent
Bifald. Saa en Pause. — En Kommando; Musikken satte ind, og
der kom Finnerne: ranke, frie, friske, som et Pust fra de stolte
Skove deroppe. Saa marcherede de op paa Række og hilste med
Fanen, og ud fra den Maade, de behandlede deres Flag paa, for
stod vi, at det for dem var noget, de holdt af og behandlede
med Ærbødighed, et Samlingsmærke for dem mod alt det split
tende, vi kender fra Historien. — Der er vist meget for os
danske at lære. — Fanen blev ført paa Plads, og Gymnastikken
begyndte. Astrid Schnitt, en af Eli Bjørkstens Elever, ledede
den. Der var Ild og Temperament i disse Finner og deres Gym
nastik — Heida!!! — ja, det kan vist kun Finnerne sige, som
det skal siges. Først Motionsøvelser, derefter Opvisningsgym
nastik. Der var Klaverledsagelse til hele Tiden, og vi beundrede
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Finnernes Leg.

den Maade, hvorpaa de fik Gymnastik og Musik smeltet sam
men til en Enhed. Deres Løb var let og legende og førte uvilkaarligt Tanken hen paa Elverpigedans. Under Øvelserne be
undrede man især den Samtidighed og Sikkerhed, hvormed de
blev udført. Nogle af Øvelserne nærmede sig meget Plastik.
Men en Ting skuffede noget; efter saa fint udførte Øvelser
havde de fleste af os vist ventet sig noget mere af deres Spring.
Folkedansen, som de viste bagefter, fortalte os mere om deres
Natur. Baade Tempoet og Humøret var livligere, mere fejende
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end hos vi Germaner. Men i det hele og store tror jeg ikke at
sige for meget ved at kalde det en Oplevelse at overvære denne
Opvisning. Aarhus Amtsholds Karle kom ind umiddelbart efter
Finnerne. Deres Øvelser var kraftige, og Jens Dahl, deres Le
der, havde ogsaa fuldt ud fortjent det Bifald, han og hans Hold
fik. Især var mange af Springene ganske fortræffeligt udført.
Een Ting maa vi dog huske, naar vi tager disse tre Hold under
eet: Finnerne var et Elitehold, der kom lige fra Verdensudstil
lingen i Bruxelles, de danske Hold var Amtshold.
Ved Kaffen i den store Skolestue blev der holdt flere Taler.
Finnerne sang ogsaa et Par Sange for os, blandt andet deres
Nationalsang; udtryksfuldt og
fint blev den sunget, ogsaa
her var der noget for os at
lære. Men eet forbavsede:
deres Afstandtagen fra Sverrig og Svensk-Finnerne.
Dog nok herom. Vi maa
videre til den 16. Juli. Vi
havde den Dag Besøg af en
ung, begavet Inder, der var
paa Studierejse i Europa.
Hans Maal var at faa opret
tet Ungdomsskoler i Indien
i Lighed med de skandinavi
ske, men tilpasset efter indi
ske Forhold. I S verrig havde
han opholdt sig i flere Aar
for at studere Sløjd og Gym
nastik; i Danmark rejste han
rundt for at lære de danske
Ungdomsskoler nøjere at ken
Mr. Sinha.
de. Deres Arbejdsmaade og
Aand. Han var nu paa denne
Rejse naaet herud, og vi var glade ved hans Besøg. Vi fik gen
nem ham et Pust ude fra den store Verden, fra en anden Ver
densdel og en anden Kulturopfattelse end vor.
Sammen med ham kom Skolens gamle Esperantolærer H.
Grønborg og en Tysker, Aug. Weide. Førstnævnte virkede som
Tolk, da hverken Inderen eller Tyskeren kunde mange Ord paa
Dansk. Før Aften besaa de hele Skolen, og bagefter opholdt vi
os oppe paa Sønderhøj, hvor Lakshmiswar Sinha lærte os en
indisk Leg, her kaldet „Esperantolegen“. En Leg, der foruden
at være utrolig morsom, ogsaa var en ualmindelig god Aandedrætsøvelse. Desværre tillader Pladsen ikke en nærmere Be-
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skrivelse af den, dog kan jeg ikke lade være at tænke paa, da
Karoline bagstavelig talt rev Benene væk under den katte
smidige Inder.
Inde i den store Skolestue fortalte han os bagefter lidt om
jævne, indiske Forhold. Det, der forbavsede os mest, var vel den
Omhyggelighed, den jævne Inder — tildels tvungent fra Natu
rens Side — viser Renholdelsen af sin Person. Sinha sang ogsaa
sin Nationalsang, en for os ejendommelig, enstonende Hymne.
Og saa kom det værste for vore Gæster. Før de endnu vidste,
hvad det gjaldt, havde alle Pigerne stormet dem, og ingen fik
Lov at slippe ud af Skolestuen, før han havde skrevet sin Auto
graf i alles Poesibøger. Naa, det fik da Ende, og ved Chokoladen
i den blaa Stue fortalte Inderen os endvidere, at Danskerne
spiste adskilligt mere og kraftigere end Inderne.
Søndag d. 25. August havde vi officiel Afslutning med Frem
lægning af skriftlige Arbejder, Haandarbejder, og i Gymnastik
salen Gymnastik og Korsang. — Forstanderen talte, og Lærer
Knudsen, Hadbjerg, bragte paa Forældrenes Vegne Skolen en
Tak.
De sidste Dage før den endelige Afslutning tilbragte Ele
verne med at faa pakket og foretage samlede Udflugter i Om
egnen.
Een Dag var vi paa Mols. Start hjemmefra i tre Rutebiler
Klokken ni om Formiddagen, Ophold ved Kalø Slotsruin, Stabel
høje, Fuglsølejren, hvor Pigerne badede i de den Dag af Storm
skumpiskede Bølger; Ryes Skanser, hvor Middagen, bestaaende
af medbragt Smørrebrød og Grød, indtoges; efter et Par Timers
Hvil videre til „Kongsgaarden“, hvis Ejer, Hr. og Fru Holst,
to tidligere Egaa-Pigers Forældre, modtog os gæstfrit og be
værtede os med Kaffe i deres dejlige, store Have, hvor vi fik
Lov at spise al den nedfaldne Frugt, vi kunde. Vi hilste paa
den ene af Døtrene og endnu en gammel Egaa-Pige, Mimmi
Ingwertsen, der for Tiden opholdt sig der. Før vi vendte Næsen
hjemad, sang vi et Par flerstemmige Sange og gav selvfølgelig
vore flinke Værter et rungende Hurra.
En anden Dag var vi i Aarhus. Her saa vi „Den gamle By“,
„Mindeparken“ og Domkirken.
Onsdag Aften d. 28. havde vi endelig Afslutning, og ingen
af os forstod vist rigtig ved Afrejsen Torsdag Formiddag, hvor
de fire Sommermaaneder var blevet af.
Med Hilsen til alle Kendinge, specielt til Sommerpiger 1935
med Tak for i Sommer, navnlig Sangen, fortsæt med den!

K. Dalsgaard.
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En Sommerfest.
et havde regnet en Del Lørdag Eftermiddag, og Vejret var
ustadigt hele den Dag. Om det blev fint Vejr, ja, det var
et Spørgsmaal. Men man haabede det bedste.
Om Aftenen, da Eleverne skulde i Seng, stod Humøret højt.
Alle havde travlt med at efterse, om Stadsen nu ogsaa var i
Orden til den kommende Festdag. Selvfølgelig skulde de have
hvide Kjoler paa med Bælter eller Baand, men hvis det nu blev
Regnvejr, saa . . . man turde næsten ikke tale ud.
De hvide Lærredssko blev skrubbet og renset som aldrig
før. Der var en værre Trafik inde paa det Værelse, hvor Edith
boede. Snart kom een, snart en anden paa Besøg. Der var saa
meget at berette, særlig den Aften.
Endelig gik da alle de besøgende, og der blev saa nogen
lunde Ro over det hele. Een sad i Sengen med sin Strikke
strømpe, en anden var ved at pakke, en tredie læste i en spæn
dende Bog, og et Par andre laa og tænkte paa Dagen i Morgen.
Netop som de havde det allerdejligst, blev Døren aabnet, og
en myndig Stemme spurgte, om de ikke snart skulde have Lyset
slukket. Men Snakken gik lige stærkt. Der blev slaaet et Par
Koldbøtter, før der faldt Ro over Gemytterne. Langt om længe
var alt stille. Dybe Aandedræt forkyndte, at de andre allerede
sov de retfærdiges Søvn.
Edith kunde ikke sove. Saa listede hun sig hen til det aabentstaaende Vindue, hvis Karm var dækket af de dugvaade Lær
redssko. Hun saa ud af Vinduet. Det var holdt op med at regne,
og Nattehimlen var saa klar. De hvide Sko lyste i alle Vin
dueskarme, og det saa ligefrem saa hyggeligt ud. Et Par Sko
stod til Tørring helt ude paa Taget. Det virkede saa komisk,
da Skoene saa saa ensomme og forladte ud. Sæt de nu drattede
ned i Tagrenden eller Havegangen. Aa, nej! Edith var lige ved
at bryde ud i Latter, men tog sig i det og nøjedes med at klukke
indvendigt. Det var vel ikke værd, de andre blev vækkede.
— Naa, det var vist ikke for tidligt at krybe til Køjs. ■—
De sov alle, til Klokken kimede næste Morgen. I den tidlige
Morgenstund var Luften mild, og Solen var ved at bryde frem.
Alle var søvnige som aldrig før. Men da de saa kom hen og
fik et Fad Vand over Hovedet eller dette under Vandhanen,
hjalp det.
Nu ringede Klokken igen, og de fo’r alle ned ad Trapperne
til Morgenmaden. Da de var færdig med at spise, blev der ud
delt fint Indpakningspapir, og saa smurte hver sin Madpakke,
som de skrev deres Navn paa. Eleverne, der boede paa samme
Værelse, fik deres Pakker i een stor Pakke, hvorpaa der blev
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skrevet Værelsets Nummer. Det var for Nemheds Skyld. Da
Morgensangen var forbi, gjorde alle sig rede til at komme af
Sted. „Det unge Grænseværn“ havde indbudt de nordjyske Ung
domsskoler til en Sommerfest i Rebild Bakker den 2. Juni 1935.
Der var paa Ediths Skole ialt 85, der skulde med, nemlig foruden
Eleverne ogsaa Lærer- og Køkkenpersonalet.
Klokken ni holdt der tre store Rutebiler udenfor Døren.
Fanen, den kære Fane, skulde ogsaa med. Den blev trukket i
„Trøjen“ og blev lagt til Rette i Nettet oven over dem alle.
Saa startede Bilerne, fyldte med glade Mennesker, der hilste
de faa, der blev tilbage for at passe Hus og Hjem, med Jubelraab.
„Ud i det blaa, ud i det blaa, det er Parolen . .
Edith kom
til at tænke paa denne Sang. Der var Feststemning over det,
naar de stod for og skulde ud paa en længere Tur som denne,
naar Vejret var saa indbydende som nu. Aa, hvor Livet allige
vel var dejligt.
Bilen kørte først mod Aarhus, og saa drejede den af mod
Nord. Der passeredes et Par Byer, som Edith ikke kunde huske
Navnene paa og heller ikke kendte, selv om hun spejdede godt
efter Byskiltene.
De naaede til Randers, hvor de passerede Niels Ebbesens
Bro. Paa hver Side af Broen stod der nogle høje, gamle Bin
dingsværksbygninger, og nu skimtede de Niels Ebbesens Luge
højt oppe i et af Husene. Derigennem blev, fortæller et gam
melt Sagn, den kullede Greve dræbt. Denne Luge stod halvt
aaben, og det har den gjort siden den Tid. For en Del Aar
siden prøvede man paa at lukke den, men næste Morgen stod
den helt aaben. Saa blev Lugen, der ikke er større, end at man
lige kan stikke Hovedet igennem, sømmet forsvarligt fast. Nu
var det da umuligt, at den kunde aabne sig. Men næste Morgen
stod Lugen atter aaben, og saa opgav man det. Derfor staar
den altid aaben — til Eftertanke for Nutidens og Fremtidens
Slægter, som passerer den.
Der blev holdt Rast foran Raadhuset, og alle stod ud af
Bilerne for at røre Benene lidt. Midt paa Raadhuspladsen staar
Niels Ebbesens Statue, stor og bred, et Billede paa den Styrke
og Kraft, som Jyden ejer.
Tiden var inde til at køre videre, og Deltagerne fandt de
gamle Siddepladser igen. Næsten alle Pigerne havde forsynet
sig rigeligt med Is, Chokolade og andre søde Sager, saa kunde
det gaa igen. De maatte have Luft for deres Glæde, derfor
istemte de den ene Sang efter den anden, medens de nød det
afvekslende Landskab gennem Ruderne. De var nu kommet saa
langt fra Randers, at de kunde se Spentrup Kirke, paa hvis
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Kirkegaard Blicher ligger begravet, og hvor han ogsaa en Tid
var Præst.
Efterhaanden som de tre Biler kom længere og længere mod
Nord, blev Naturen, der før havde været lys og venlig, nu mørk
og tung. Uvilkaarlig forstummede Latteren og Sangen. Det var,
ligesom Sindet blev tungere stemt derved.
„Er det underligt,“ tænkte Edith, „at Blicher var tungsindig
hele sit Liv, naar hans Øje ikke saa andet end øde, mørkt Land
skab hver eneste Dag." Men trods alt saa havde Blicher Lune.
„Men Lyngen har jo ogsaa sin Charme, maaske jeg kunde komme
til at holde af den, hvis jeg var født og opvokset paa Heden —
jeg tror det næsten,“ tænkte hun videre. Hun aandede befriet
op. Det var, som det klarede op i hendes Sind, ligesom hun
bedre forstod de andre og sig selv gennem dette. — Jo, Blicher
var god nok.
„Min Fødestavn er Lyngens brune Land,
min Barndoms Sol har smilt paa mørken Hede,
min spæde Fod har traadt det gule Sand,
bag sorte Høje bor min Ungdoms Glæde.“
Saadan skrev Blicher, og han følte det selv.
De passerede Mariager, den morsomme gamle By, og kørte
nu langs med Fjorden. Vandet var blikstille, og Maagerne fløj
let hen over Vandfladen. Pigerne kunde tydeligt se over til den
anden Side af Fjorden.
Nu saas Hadsund, og snart kørte de over den brede, solide
Bro, hvor der er baade Automobil- og Jernbanevej, og saa gik
det igen paa den anden Side.
Hobro passeredes, og nu gik den lige Vej til Rebild. Men
Turen var lang, og det tog Tid at naa op til Rold Skov, men den
naaedes. Begyndelsen var god nok — det var mest Bøgetræer.
Men alt som de kom længere ind i Skoven, Var det Graner; de
gjorde det saa dunkelt og spændende. Det var høje, nøgne og
kraftige Stammer, saa høje, at det var umuligt at se til Toppen
af dem inde fra Bilerne. Det blev en lang Skovtur, men endelig
saa de Lysningen og aandede op, da de fra Halvmørket kom ud
i Lyset, og saa laa Rebild der, Rebild Nationalpark, Maalet for
den lange Rejse. De steg ud. Det var koldt, og det blæste, og
det tegnede ogsaa til Regnvejr. „Uh, det væmmelige Vejr,“
tænkte de 66 unge Piger. De fleste havde intet Overtøj med.
Edith havde dog været saa forsynlig at tage en lille Trøje med,
det var da bedre end ingenting. Og saa stod de der og frøs. Men
saadan er jo Ungdom.
Skjult mellem nogle Buske og Træer fandt de et Sted, hvor
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de kunde spise deres medbragte Mad. De satte sig ned for at
nyde Udsigten og den gode Madpakke. Der var kun fri Udsigt
til een Side: Store frodige Lyngbakker, hist og her saas et lille
pynteligt Hus godt gemt mellem Bakkerne. Da de var færdige
med at spise, fik de Lov at gaa ud paa egen Haand mod at være
tilbage ved 2 Tiden.
Der var nu en Masse Trappetrin op til en stor Lyngbakke,
de maatte prøves; det varede lidt, men op kom de da. En herlig
Udsigt var der, og der kunde de se den lige Vej, der førte til
Aalborg.
Nede i en lyngklædt Dal, der var indhegnet, laa det Blokhus,
der er Samlingssted for de Danske i U. S. A., der intet Hjem
har i Danmark. Een Gang om Aaret, en bestemt Dato, holdes
der et stort dansk-amerikansk Møde i Rebild Nationalpark.
Oppe paa Bakken, til venstre for Blokhuset, staar der en
mærkelig Sten. Midt paa den er der nogle underlige Figurer,
det er umuligt at se, hvad de skal forestille. Underneden staar
der: Kimbrerne drog ud fra disse Egne.
Flag vajede ved Siden af Flag, men Danebrog var ikke eneraadende i Dag. Det myldrede med Mennesker, og Solen var nu
brudt frem over det lyngklædte og flagsmykkede Landskab.
Og Solen smilte ad Blæsten, som gjorde sig endnu mindre. Alle
kom efterhaanden i den rette Feststemning.
Alle gik ned ad den brede Trappe mod Blokhuset, hvor de
gjorde Holdt et Stykke fra. Det saa ud til, at de fleste af Ung
domsskolerne var kommet, men alligevel fik de Lov til at vente
længe. Det var trættende at staa stille saa længe, og mange brød
ud af Rækkerne og satte sig i Græsset. Det var i Grunden mor
somt at betragte det brogede Folkeliv, der rørte sig der. Pludse
lig blev der et voldsomt Røre oppe ved Trappen. En svensk Fane
viste sig, efterfulgt af unge Svenskere af begge Køn, klædt i
deres Nationaldragter. Det var de svenske Folkedansere. Alles
Opmærksomhed var nu henledt paa de ankomne, der gjorde Holdt
lige bag ved den Skole, Edith tilhørte.
Endelig begyndte nogle Skoler at gaa, og de fulgte efter
med Svenskerne bag, forbi Blokhuset. Festpladsen var lige bag
ved dette.
Pladsen skraanede opad, for tilsidst at blive hel stejl. Til
den ene Side var der en stor Bøgeskov, hvor en Mængde af Til
skuerne sad. Ved den anden Side, lige for Blokhuset, vajede de
fem nordiske Flag. Ikke langt derfra var Festtribunen, der var
Midtpunkt for Tilskuernes Opmærksomhed. Schoubølles Or
kester fra Aalborg havde taget Plads der, desuden var der en
Talerstol og et Dansegulv til Folkedanserne. Medens Musiken
spillede, marcherede Ungdomsskolerne ind paa Festpladsen. I
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dette Øjeblik følte de sig som danske Piger, noget som maaske
ingen af dem før havde vidst hvad betød. Der var noget, der
vaagnede hos dem: Vi skal staa Vagt for Danmark og Sønder
jylland.
De passerede lige forbi Musiktribunen, som var smukt pyntet
med Løv og Blomster, forbi Tilskuerne og satte sig saa ned,
eftersom de kom frem. De, der stod eller sad nærmest Fanen,
skiftedes til at holde den. Først sang den store Folkemængde
„Høje Nord“. Det var Sang; der er vist faa Sange, der som
denne virkelig kan synges med Udtryk. Digter og Komponist
har her fundet hinanden. Efter denne kraftfulde Sang blev Stæv
net aabnet ved F. B. Frederiksen fra Støvring. Derefter over
tog Højskolelærer Gaarde fra Try Højskole Ledelsen.
„Du Mand af Nord . .
var en ny Sang, som blev sunget af
de nordjydske Ungdomsskoler.
„I Mænd af Nord, jer Skæbnetid er inde,
i Danmarks Land er Vagtens Fane hejst,
vor Broder Norge sveg os ingensinde,
ved svenske Hænders Hjælp vil Huset snart staa rejst,
vor Broderflok mod Øst er sikre Fæller,
og højt mod Nord vi husker Pagtens Ord —
mød frem med trofast Haand, naar nu det gælder,
I Mænd af Nord . ..“
Sangen er skrevet af Islændingen Gunnar Gunnarsson.
Den første paa Talerstolen var Pastor Birger Jueli-Tønnesen
fra Oslo. Han talte smukt om Danmark og Norge og de to Lan
des fælles Interesser. Bjørnsons herlige Sang „Ja, vi elsker dette
Landet“ blev sunget, medens Folkemængden rejste sig.
Saa kom den svenske Taler Rektor Larsson, Munke Ljungby
Folkehøjskole. Det var en ældre Mand, der sikkert ogsaa talte
godt, men hans Sprog var ikke saa let at forstaa. Medens Til
hørerne ærbødigt rejste sig, sang man „Du gamla, du fria, du
fjällhöga Nord“. Derefter sang Ungdomsskolerne Valdemar Rør
dams: „Dybbølsangen“. Den begyndte saaledes: „Her er det
Land, der med Skyer til Fjelde vokser i Stormhav og viger i
Fjord“. Der var to af Versene, der satte sig fast i Ediths Hu
kommelse, de citeres her:

„Verden er syg af at hade og frygte,
vi stred os frem til Retsindigheds Mod.
Vandt vi ej alle de Viljer, vi søgte,
Livsfæller ser vi, hvor Dødsfjender stod,
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under dem godvilligt, under dem gerne
alt deres eget af Storhed og Ry.
Vort skal de vide, vi agter at værne,
rodfast, med Rejsning mod Tegn, som er ny.
Store Ting sker og gør Smaasindet mindre,
mismodig Livslyst er vejet og dømt.
Ungdom, giv Nordstjernen Lov til at tindre,
tænd den med Daad, som de største har drømt.
Norden, vort Fædreland, venter din Handling,
femfoldigt Gnistvæld i Kræfternes Hal.
Frihedens Vej til Alverdens Forvandling
gaar gennem os, naar vi kender vort Kald.“
Det var ligefrem ved at blive varmt. Af og til brød Solen
frem, men forsvandt atter. Tilsidst blev den der dog, og den
næsten brændte os. Det var Solskin, og det var Sommer.
Tredie Taler var Formanden for „Det unge Grænseværn“,
Lærer P. Marcussen, Tønder. Han var en udmærket Taler, Ung
dommen kunde forstaa ham. „Vi er Sønderjyllands Grænse
vagt . . .“ Sangen er af Carl Dumreicher, og Ungdomsskolerne
sang den.
... „Vi vil værne som en enig Flok.
Løftet binder, men er ikke nok.
Vaagent Virke i vor Hverdags Dragt
er vort Løsen paa vor Grænsevagt . . .“

Saa var det Folkedansernes Tur. I deres brogede Dragter
marcherede Sallingdanserne ind med deres Spillemænd. Det var
ældre Mænd og Kvinder. Derefter kom Mølndal folkdanslag
fra Gøteborgtrakten. Forrest, med Fanen, gik en høj og vakker
Svensker med en lille rød, broderet Hue paa sit fyldige Haar.
Han bar den svenske Silkefane højt hævet over sit Hoved; det
lod til, at han var Føreren. Hver Gang de skulde til en ny Dans,
vendte han sig om mod Tilskuerne og nævnede dens Navn paa
sit Modersmaal. Saa skar han saa pudsigt Ansigt, som om han
kun med Besvær kunde sige det, og saa lo Publikum. Det var en
virkelig Fornøjelse at se de unge Svenskere og deres Folkedanse,
og Tilskuerne var vildt begejstrede. Efter dem kom Randers
By’s Folkedansere, ogsaa ældre Mænd og Kvinder. Tørre og
kedelige var de, klædt i Tøj, som var de til Sørgefest og ikke
til en Sommerfest, hvor Ungdommen var samlet. Man havde
mistet Interessen, særlig efter Svenskernes Opvisning, der havde
Tilskuernes udelte Beundring. Nu sad de fleste halvvejs og sov
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i den brændende Varme. „Det var næsten Synd for dem, der nu
optraadte,“ tænkte Edith, hun nøjedes altid med at tænke. Me
ningen havde jo været god nok, men . . .
Det var som et langt, ondt Aar, da de var færdige med at
danse. Saa sang hele Forsamlingen: „Kan I mærke, det lysner
af Solskin . . .“, og derpaa afsluttede Forstander Nielsen, Halvorsminde Efterskole ved Hjørring.
Saa rejste de mange sig op igen, og man sang „Der er et
yndigt Land“, og da de sang „vort gamle Danmark skal bestaa . . .“, da brød Solen igen frem varm og dejlig, som var den
et Tegn paa, at Gud vilde bevare Danmark i kommende Dage.

Anne Dorthe Andersen.

Skolens Vævestue.

Egaa Efterskoles Elevmøde
den 13. og 14. Juli 1935.
ørdag d. 13. og Søndag d. 14. Juli afholdt Egaa Efterskole
sit store, aarlige Elevmøde. Vi Elever havde de sidste fjor
ten Dage haft travlt med Forberedelser. Vi skulde baade synge
og give Gymnastikopvisning for de gamle Elever, som skulde
komme. Torsdag Morgen maatte Grisen lade sit Liv til Ære
for Gæsterne, og Pigerne i Køkkenet begyndte rigtig at faa
travlt. Lørdag Eftermiddag, da vi kom ind til Tegning, fik vi
Bud paa at gaa ud og hjælpe til. Det havde vi naturligvis ikke
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Spor imod, og nu gik Formiddagen med at plukke Bær, bælge
Ærter, skrælle Kartofler og skrabe Gulerødder. Efter Middag
blev to fra hvert Værelse sendt op for at give Gangene og
Værelserne en ekstra Omgang. Der skulde jo være pænt, til
Gæsterne kom.
Klokken fire begyndte de gamle Elever at komme, og der
blev stadig ved at komme flere, saa da vi Klokken seks spiste
Aftensmad, var alle Pladserne ved Bordene besatte. En Times
Tid efter blev alle de gamle „Egaaister“ stillet op i en Række,
Aargang for Aargang, og allerbagerst 64 af de nuværende Ele
ver. Saa marcherede vi allesammen, med Skolens smukke Silke
fane i Spidsen, op i Gymnastiksalen, hvor der derefter var Gym
nastikopvisning af de to Hold Gymnaster under Ledelse af
Marie Sørensen og Gerda Grøndahl. Efter Bifaldet at dømme
gik det meget godt. Da vi var blevet omklædte, var der „Liegstouw". Elgaards Orkester spillede, alle Musikerne var i Folke
dragter, og Hr. Gammelgaard, Rønde, ledede Dansen, som gik
med Liv og Lyst til Klokken halv tolv.
Efter at vi havde sunget en Aftensang ude paa Sønderhøj,
gik vi ind og fik en Forfriskning. Saa blev der sagt god Nat,
og alle gik til Ro, de kvindelige Elever i vore Senge, de mand
lige i P. Holmes Lade, og vi „Rekrutter“ marcherede ned i
Bornholts Lade. Snart var hver Plads i den store Familieseng
besat, og i Løbet af et Par Timer faldt de fleste i Søvn.
Klokken halv syv næste Morgen blev der kaldt paa os. Det
var et kosteligt Syn at se de søvnige Ansigter, der dukkede op
af Høet, de fleste havde bundet Haandklæder om Hovedet til
Værn mod Ørentviste og andre „Rovdyr“. Kl. halv otte spiste
vi Morgenmad, og Kl. halv ni gik vi alle sammen til Ungdoms
gudstjeneste i Egaa Kirke. Pastor Højmark prædikede, og Kir
ken var fyldt til allersidste Plads.
En halv Times Tid efter at vi var kommet hjem, blev der
afholdt en — synes jeg — yderst kedelig Generalforsamling i
Gymnastiksalen. Kl. halv tolv spiste vi til Middag, og bag efter
var de fleste nede at bade — det var det ogsaa lige Vejr til,
det var meget varmt.
Da vi havde drukket Kaffe, var der offentligt Møde, hvor
der blev talt i Haven af Højskoleforstander Johs. Terkelsen,
Ry, og Ejnar Pedersen. Vi spiste saa til Aften, og derefter var
vi ude paa Sønderhøj at lege Sanglege, indtil vi skulde drikke
Aftenkaffe.
Medens Gæsterne sad ved Kaffebordene, underholdt vi Ele
ver dem med flerstemmige Sange, og nogle „udvalgte“ dansede
Sømandsdansen. Begge Dele hilstes med kraftigt Bifald.
Saa var Klokken blevet henad ti, og det var Tid at bryde op.
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Pedersen sluttede Elevmødet med en kort Tale, og saa drog
Gæsterne lidt efter lidt af Sted.
Jeg tror nok, at de fleste — vel især dem fra i Fjor — var
lidt misundelige paa os, der skulde blive her.
Asta Pedersen.

Sømandsdans.

eptember blev ikke den rolige Maaned, som den kan være. For
det første blev Karen gift, og da Bent havde bekommet sig
en Gaard i Lisbjerg, gjorde han hende Kunststykket efter en
Uge senere, og endelig havde vi for tredie Gang Efteraarsmøde.
Forstanderne Winther, Silkeborg, og Uffe Grosen, Vallekilde,
talte om Grundtvig og den frie Skoles vanskelige Stilling i Ti
den. „Det unge Grænseværn“s Formand, Lærer Marcussen fra
Tønder, gav et Overblik over Forholdene i Sønderjylland, og
endelig talte Seminarielærer M. Bredsdorff, Silkeborg, om Ung
dommens Stilling til Demokratiet. Aftenunderholdningen be
sørgedes den første Aften af „Danske Læreres Sangkor“ fra
Aarhus og Omegn med Koncertsanger T. Rasmussen som Diri
gent, og den anden Aften af Karen og Knud Zacharias, Edle
Astrup og Højskolelærer N. R. Nørgaard, Uldum, der henholds
vis spillede, sang og deklamerede.
Først i Oktober indlededes en Række Kursus her. Nummer
eet var „Venstres Ungdom“, der for tredie Gang kom og var
her i to Dage. Ved dette Kursus medvirkede bl. a. Folketings-
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mændene Edv. Sørensen og Elgaard, Proprietær Spanner, Skjol
delev, Gdr. Villadsen, Egaa, Formanden for Landssammenslut
ningen Postassistent Larsen, Thisted, og Skolens Lærerkræfter.
Næppe var dette Kursus forbi, før Nr. to rykkede ind. Det
var Husflidslærere — 16 ialt. De var her en Uge og sled bravt
i det. Lærere var her Friskolelærer Garnæs Petersen, Refs Vin
dinge, og Snedker Rasmussen, Egaa. Det var et fornøjeligt Kur
sus ligesom det førstnævnte. Humøret stod højt, og det blev
gerne over Midnat, inden de sidste flittige Mennesker gik til Ro.
Og nu sidst var Fru Anne Marie Børup her med et Hold
Gymnastiklærerinder, der gennemgik et Instruktionskursus i
Gymnastik til Musikledsagelse.
Og hermed gaar jeg saa over til de mere personlige Medde
lelser om gamle Elever.
For første Gang i Skolens Historie har en af de gamle
Drenge staaet paa Valgtribunen og bejlet til Vælgernes Stem
mer, idet Lærer Ove Nielsen, Aarhus, (23—24), var opstillet
som radikal Kandidat i Gudmekredsen paa Fyen ved det nys
afholdte Folketingsvalg. Selv om han ikke blev valgt, har han
forhaabentlig ført en fair og god Valgkampagne.
Saa er der Bryllupperne. Det gaar vel som sædvanligt, at vi
kun faar ca. Halvdelen med. Min Henstilling sidste Aar har jo
desværre ikke haaret særlig god Frugt. Jeg nævner:
Karen Pedersen, Egaa Efterskole, (26), gift med Ingeniør
Knud Zacharias og boende i København. Bent Pedersen, Egaa
Efterskole, (25—26), gift med Ellen H. Thomsen, Bynksminde,
(24), og boende i Lisbjerg. Viggo Bornholt, Egaa, (21—22),
gift med Elisabeth Andersen, Skæring, (29), og boende i Skæ
ring. Svend Fredslund Andersen, Hinnerup, (23—24), gift med
Gerda Dietz Olsen fra Gerrild, (31), og boende i København.
Aage Hjortshøj, Egaa, (23—24), gift med Marie Johansen, Haarup, har overtaget sit Hjem. Else Thrane, Sindal, (28), gift med
Fiskeeksportør Røntved, Skagen, bor vist i denne By. Karen
Thrane, Sindal, (33), gift med N. A. Christensen, Skibsby, Bopæl
ubekendt. Elvine Odgaard, Thy, (32), gift med Frode Boddum,
bor i Aalborg. Nelly Jørgensen, Lystrup, (28), gift med Rasmus
Villadsen, Lystrup, og bor i Lystrup. Kristian Rasmussen, Søby,
(26—27), gift med Marie Møller, Lindaa, (30). Laura Baatrup,
Trige, (28), gift med Smedemester S. Holm, Grundfør. Tage
Thomsen, Hinnerup, (25—26), gift med Gerda Nielsen, Grund
før (32), bor i Søby. Clara Vegger (29) fra Bjergby, gift med
Kaj Nielsen fra Tander. Jacob Bach, (23—24), er ogsaa gift og
er Læge i Viborg. Desuden er følgende ogsaa gifte i Aarets
Løb, uden at vi er i Stand til at opgive de respektive Ægtehalvdeles Navne: Karen Madsen, Vitved, (31), Gerda Nielsen, Skød-
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strup, (29), Edna Blach-Hansen, Skanderborg, (29), Helge Jen
sen, Vraa, (22), bor i Give, og Jens Rasmussen, Hvolbæk, (25—
26), har forpagtet sit Hjem.
Skolens tidligere Lærerinde Gerda Grøndahl har haft Bryl
lup. Hendes Mand hedder Gamborg Nielsen, og de bor nu paa
Thestrup Højskole.
Til Vinterskolen var der allerede d. 20. September indmeldt
70 Drenge, og senere maatte vi af Pladshensyn sige nej til 14.
Skolens Lærerpersonale er nyt, forsaavidt jeg nu er den eneste
af de „gamle“ fra forrige Aar. Sløjd og Tegning skal i Vinter
bestrides af Lærer Carl Herbert Abrink fra Stockholm. Han er
en af mine Venner fra Sigtuna og er uddannet som Snedker og
senere som Sløjdlærer paa Nääs Sløjdskole ved Gøteborg. Han
kommer ikke helt ukyndig til sin Gerning, idet han sidste Aar
var Medhjælper hos Sløjdlæreren paa „Humanistisk lärovärk“ i
Sigtuna. Derforuden er antaget Seminarist Jacob Møller fra
Harlev og Lærer Kaj Dalsgaard, Horsens. Den sidste er jo vel
kendt, i hvert Fald af det sidste Hold Sommerpiger.
Med Hilsen til alle gamle Elever og med Ønsket om en god
Jul.
Jeres
P. Fr. Laursen.

Fra Sløjdudstillingen i Foraaret.
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Fra Elev til Elev.
Gode Kammerater!
et er Nat, og alt er stille og fredeligt, mine Patienter har
det forholdsvis godt, sover eller ligger stille, saa jeg har
et Par rolige Timer, som jeg vil benytte til at skrive til EgaaBogen i.
Ja, tænk engang, det er ti Aar siden, vi var paa Skolen der
ude paa Bakkens Top, hvor er det underligt at tænke sig; en
herlig Tid, som svandt, men lader dog skønne og gode Minder
tilbage.
Jeg maa ellers sige, at jeg var skuffet, endda meget, i Aar
til Elevmødet, jeg havde saa bestemt ventet at træffe en Del
af Jer; men ak og ve, den første Aften og sidste Formiddag
var jeg ene om at repræsentere Jubilæumsholdet. Om Efter
middagen kom Else Overgaard dog med sin Mand og en yndig
lille Pige. Det var morsomt at hilse paa dig, Else. Naa, men
trods Skuffelser blev det alligevel et Par dejlige Dage ud af
det, og jeg kunne igen med Glæde tage tilbage til mit Arbejde
paa K. H.
Jeg har ellers været paa Efterskolen et helt Aar mere (1928
—29), denne Gang var det ikke Regning, Skrivning og deslige,
det gjaldt, nej Tak, da var det vel nok om at faa skrællet nogle
ordentlige store Gryder med Kartofler til Drengene, ja, Pigerne
med forresten. Det Aar var herligt, og jeg var mindst lige saa
glad for det som min Elevtid.
1930—31 var jeg paa Testrup Højskole fra Oktober til Marts,
atter en dejlig Tid. Vi havde meget dygtige Lærerkræfter, der
maatte hænges godt i med Selvarbejde for at kunne klare sig.
Og der, som alle andre lignende Steder, løb Tiden kun alt, alt
for hurtigt, og Dagen var der, hvor vi maatte skilles.
Men nu stod jeg foran mit Maal, jeg skulde allerede be
gynde som Elev paa Aarhus Kommunehospital den 1. Marts. Jeg
var meget spændt paa, hvordan det vilde gaa mig der. Det gik
godt og gaar godt, jeg har nu min Sygeplejeuddannelse og er
Vikar-Assistent paa en kvindelig kirurgisk Afdeling. Jeg elsker
Arbejdet her blandt de syge. Selvom vi her ser megen Elen
dighed, saa oplever vi ogsaa mange Solskinsdage. Men I kan tro,
man som Sygeplejerske ser megen Elendighed, og det er ikke
blot, hvad Sygdom angaar, nej, ogsaa elendige og daarlige For
hold i Hjemmene o. s. v., vi tit og mange Gange faar Indblik i.
Da jeg er ved at skrive, vil jeg gerne ønske alt godt for
Efterskolen i Fremtiden, og særlig for dem, der bor inden for
dens Mure og gør Skolen til det, den er.
En rigtig god Jul og et godt og lykkebringende Nytaar,
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Kammerater, ogsaa Jer fra Aaret 1928—29, og sidst, men ikke
mindst, til alle paa Efterskolen.
Mange venlige Hilsener.
Johanne Rasmussen.

Kære Venner!
et er mig en Glæde at sende jer en Hilsen og fortælle lidt
om mit Efterskoleophold, som nu altsaa ligger 10 Aar til
bage.
Hele Vinteren forud stod i Forventningens Tegn, og den var
stor, men den blev ikke skuffet, for i Egaa véd man nok, hvor
dan lysegrøn Ungdom skal behandles.
Vi mødtes 30 unge Piger paa Skolen til Maj, og vi blev hur
tigt rystet sammen, for der var Leg paa Sønderhøj med Liv og
Humør, og der var festlige Arbejdsdage i Skolestuen, men der
var ogsaa stille Stunder i Foredragssalen, og da lærte vi at lytte
i Andagt og Ærbødighed til Livets Alvorstale. Mens jeg skri
ver disse Linier, strømmer Minderne ind paa mig, og jeg giver
dem gerne Rum. Hvor mange af Sommerpigerne vil svare og
sende en Hilsen i Bogen til Jul, det er sjældent at træffe en af
Kammeraterne nu, men det er morsomt, naar det sker.
I Løbet af de Aar, der er gaaet siden, har jeg mest været
hjemme, men dog af og til været lidt ude og se mig om, jeg har
været paa Højskole og Gymnastikkursus i Snoghøj, det var dej
ligt, og jeg har arbejdet en Del med Gymnastik — derigennem
har jeg mødt mange gamle Egaaelever, for det er jo noget,
mange af jer kan lide.
Atter i Sommer er jeg paa Skole, men det er dog paa en
anden Maade, jeg sidder ikke paa Skolebænk og hører Fore
drag, men jeg er i Køkkenet paa Ollerup Friskole, og til Vinter
skal her tillige være Efterskole — vi synger Morgensang sam
men med Skolebørnene og lever med i Skolelivet ligesom i Egaa,
og jeg befinder mig vel ved at være paa det skønne Sydfyen.
Til Slut en hjertelig Hilsen til alle Egaa-Bogens Læsere,
men flest til Sommerpigerne 25.
Dagny Nielsen,
Friskolen, Ollerup.
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Askildrup, d. 6. September.
a vi i Dag er samlede til Helens Fødselsdag, vil vi gerne
herved benytte Lejligheden til at sende en Hilsen til alle
Egaaeleverne fra Sommeren 1935.
Asta Pedersen, Helen Chalmer, Esther Kirkegaard,
Ulla Clemmensen, Kalle Nielsen, Gerda Knudsen,
Gunhild Sehested, Anna M. Jensen, Gulle Hougaard og
Agnes Nielsen.
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et er en af mine sidste Aftener her paa Skolen i Aar. Som
mange af jer ved, rejser jeg herfra til Askov, hvor jeg
skal være i Vinter, og naar I faar Egaabogen, er jeg i fuldt
Arbejde med Stil, Regning og meget andet (kun ikke Haandarbejde, det fik vi saa rigeligt af i Sommer). Næste Sommer er
jeg, om alt gaar vel, igen her, men ikke sammen med Gerda,
for hun er jo „Kone“ nu og har sit eget Hjem paa Testrup Høj
skole.
Jeg vil her gennem Egaabogen sende jer alle mine bedste
Hilsener og Ønsker om en god Vinter og saa et glad Gensyn
til Sommeren.
Jeres
Marie Sørensen.
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Generalforsamlingen 1935.
ed Elevmødet Søndag Formiddag afholdtes som sæd
vanlig Generalforsamling i Elevforeningen. Henry
Andersen, Dyngby, valgtes til Dirigent. Formanden op
læste Forhandlingsbogen, og i Sekretæren, Lærer Laur
sens Fraværelse ogsaa det reviderede Regnskab for For
eningen og Egaafondet. Begge Dele godkendtes. Derefter
foretoges Valg til Bestyrelsen. Nyvalgt i Stedet for Anna
Busk, Grete Rasmussen og Asger Petersen blev Lis Dein,
Marie Busk og Bent Pedersen.
Under Eventuelt redegjorde Forstander Pedersen for
Skolens Arbejde og opfordrede til Slut til at sende Bidrag
til Egaabogen.
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Forskelligt.
Nye Egaanaale kan faas hos Foreningens Kasserer mod
Indsendelse af 1,40 Kr. — i Frimærker — til Betaling og Porto.
Vi gentager atter, at vi gerne modtager Bidrag til EgaaBogen. Send dem til Efterskolen, men inden 1. September. Med
del 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. 11. og Søndag d. 12. Juli

1936.

Efteraarsmødet afholdes Torsdag d. 10. og Fredag d. 11.
September 1936.

Skolens Tillidsmænd.
Sogneraadsformand, Gdr. A. Bomholt, Egaa, Formand.
Gaardejer Chr. Johnsen, Egaa.
Gaardejer Villads J. Villadsen, Egaa.
Gaardejer Jens Bomholt Hansen, 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.
Landmand Niels Snog, Todbjerg, Hjortshøj.
Gaardejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Aarhus.
Else Holst, Kongsgaard, Helgenæs, Knebel.
Marie Busk, »Sølyst«, Egaa.
Lis Dein, »Oustruplund«, Røgen, Sporup.
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 1934—35.
Indtægt.
Kassebeholdning 1934 .................................
88,04 Kr.
645 Medlemsbidrag å 2,45 Kr..................... 1580,25 26
—
å 2,00 - .....................
52,00 39
—
å 1,00 - .....................
39,00 Tilskrevne Renter pr. 25.Juni ...........
2,50 Ialt.... 1761,79 Kr.

Udgift.

Egaabogen:
Trykning og Konvolutter ..........................
Clichéer ........................................................
Udsendelsesporto ........................................
Klemmer .......................................................
Fragt, Telefon m. m.....................................
Gebyrer til Postgirokontoret .....................
Egaanaale .....................................................
Kassererens Løn ..........................................
Opkrævninger ......................................

670,80
107,80
314,60
4,50
15,00
1,11
3,30
50,00
37,50
1204,61
Kassebeholdning pr. 7. Juli ...............
557,18
Balance. . . . 1761,79

Kr.
Kr.
Kr.

»Bynksminde, d. 7. Juli 1935.
For P. Laursen, Jes Thomsen.

„Egaafondet“s Regnskab
1934—35.

Kassebeholdning pr. 5. Juli 1934 .............
Renter pr. 30. September 1934 .................
Overskud ved Salg af Egaanaale ..............
Ialt....

683,23
11,06
22,80
717,09

»Bynksminde, d. 7. Juli 1935.
For P. Laursen, Jes Thomsen.

Regnskabet revideret.
Egaa Efterskole, d. 14. Juli 1935.

L. Pagter.

Kr.
Kr.
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Elevfortegnelse 1934-35
(fortsat)

Vinterskolen 1934—35.
Arne Andersen, Vitved, Skanderborg.
Børge J. Andersen, Taaning, Skanderborg.
Frode Andersen, Karlby, Hornslet.
Holger Andersen, Vejlby, Riisskov.
Henry G. Brandt, Vorning, Hammershøj.
Kristian G. Brandt, Vorning, Hammershøj.
Erik S. Bøgeskov, Borupgaard, Hornslet.
Alfred H. V. Christensen, Ødum, Aarhus.
Erik Enggaard, Poulsgade 7, Aarhus.
Holger Eskildsen, 0. Velling, Langaa.
Søren Frandsen, Bendstrup, Hjortshøj.
Gert Gertsen, Fastrup, Aarhus.
Folmer Helboe, Hesselballe, Hjortshøj.
Peter Helbo, Fensten, Ørting.
Børge Hermansen, Floes, Uggelhuse.
Christian L. Hougaard, Sønderbæk.
Arne Høgh, Karlby, Hornslet.
Peter Høgh, Karlby, Hornslet.
Knud Højmark, Poul M. Møllersvej 4, Aarhus.
Aage Jacobsen, Vithen, Hinnerup.
Ejnar Jacobsen, Fruering, Skanderborg.
Aksel J. Jensen, Vitved, Skanderborg.
Erik B. Jensen, Framlev, Harlev.
Frederik Jensen, Skovvejen 7, Æbeltoft.
Jens H. Jensen, Søby, Hornslet.
Jens N. Jensen, Lisbjerg, Aarhus.
Jørgen M. Jensen, Hesselballe, Hjortshøj.
Kjeld Kjeldsen, Tirstrup, Trustrup.
Rasmus Kristensen, Toustrup.
Gunnar T. Laursen, Egaa Mark, Lystrup.
Knud Skou Laursen, Mjesing, Skanderborg.
Johannes Mikkelsen, Rejstrup, Sønderbæk.
Peter Mikkelsen, Gylling.
Ejnar Mølgaard, Pederstrup, Kjellerup.
Arne Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Folmer Nielsen, Lisbjerg, Aarhus.
Axel V. Nielsen, Vorbjerggaard, Thorsager.
Bent Nielsen, Ørby Skole, Samsø.
Henning Nielsen, Grønbækgaard, Odder.
Jens P. Nielsen, Farre, Sporup.
Viggo Olsen, Niels Ebbesensgade 31, Aalborg.
Svend Overgaard, Askildrup, Randers.
Axel Pedersen, Rodskov, Løgten.
Erik B. Pedersen, Skørring Mark, Mørke.
Jens Pedersen, Bjerreby, Taasinge.
Jens Grønberg Pedersen, Hvilsager, Mørke.
Peder S. Pedersen, Bondesholm, Hadsten.
Asbjørn Rasmussen, Snærild, Odder.
Anders K. Rasmussen, Karlby, Hornslet.
Carl Rasmussen, Hvolbæk, Skanderborg.
Frederik Rasmussen, Sortemosegaard, Hornslet.
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Jørgen Rasmussen, Begtrup, Knebel.
Ole B. Rasmussen, Fastrup, Aarhus.
Rasmus P. N. Rasmussen, Skørring, Mørke.
Søren Rasmussen, Karlby, Hornslet.
Peder Skipper, Langkastrup, Uggelhuse.
Jens Skou, Trige, Aarhus.
Ejvind Søgaard, Fregerslev, Hørning.
Nikolai Søndergaard, Trustrup, Randers.
Evald Sørensen, Karlby, Hornslet.
Frode Sørensen, Aarslev, Randers.
Ove Sørensen, Termestrup, Mørke.
Poul Sørensen, Egaa Bro, Riisskov.
Poul Thøgersen, Toustrup Mark, Toustrup.
Niels Westergaard, Hjortshøj.
Peter O. Winther, Borum, Mundelstrup.
Olaf Øster, Pillemark, Samsø.
Sommerskolen 1935.
Anne Dorthe Andersen, Løgten.
Anna Andersen, Hjelmager, Løgten.
Helga Villemoes Andersen, Gelstrup, Braade.
Gerda Balle, Røved, Aarhus.
Ruth Bendixen, „Frydenlund“, Aarhus.
Karin Bjerregaard, Ødum, Aarhus.
Esther Christensen, Hornslet.
Johanne Christensen, Graa Mølle, Aarhus.
Ulla Clemmensen, Hostrupsgade 7, Silkeborg.
Johanne Christensen, Meilby, Hjortshøj.
Caroline Frederiksen, Fjellerup, Tranehuse.
Grethe Günthersen, Særslev, Jullerup.
Else Gaarden, Hundelev, Gølstrup.
Laura Hansen, Fjelsted, Harndrup.
Inger Halvgaard, Haurum, Sall.
Anna Helbo, Fensten, Ørting.
Gudrun Helbo, Framlev, Harlev.
Marie Helbo, Skødstrup.
Ingeborg Holm, Snærild, Odder.
Gudrun Hougaard, Nørbæk, Faarup.
Agnes Jensen, Alrø, Horsens.
Agnete Jensen, Vrangstrup, Bøstrup.
Anna Jensen, Nielstrup, Voldum.
Anna Marie Jensen, Vitved, Skanderborg.
Ester Kirkegaard Jensen, „Kirkegaard“, Uggelhuse.
Inger Jensen, Aabo, Ormslev.
Oda Toft-Jensen, Dybvad.
Anna Johnsen, Albøge, Trustrup.
Alfrida Jørgensen, Todbjerg, Hjortshøj.
Anna Grosen Jørgensen, Tømmerup, Kalundborg.
Helga Jørgensen, Genner.
Rigmor Jørgensen, Egaa, Hjortshøj.
Dagmar Kjeldsen, Tirstrup, Trustrup.
Gerda Knudsen, Hadbjerg, Hadsten.
Elna Laursen, Thinghøj, Jullerup.
Kristine Madsen, Hjortshøj.
Vibeke Michaelsen, Aabo, Ormslev.
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Else Mikkelsen, Haurum, Bøstrup.
Kirsten Mikkelsen, Haurum, Bøstrup.
Anna Møller, Laasby.
Erna Møller, Ugelbølle, Mørke.
Agnes Nielsen, Gimming, Randers.
Anna Nielsen, Hadbjerg, Hadsten.
Eva Damgaard Nielsen, Lading, Mundelstrup.
Karen M. Nielsen, Lisbjerg, Aarhus.
Meta Nielsen, Skeiby, Aarhus.
Johanne Nygaard, Fausing, Allingaabro.
Ruth H. Nygaard, Riis, Faarevejle.
Asta Pedersen, „Esbenhus“, Hjortshøj.
Nanna Mejer Pedersen, Skødstrup.
Ruth Pedersen, Pillemark, Samsø.
Aase Pedersen, Ørre, Herning.
Kaja Petersen, Aarslev, Brabrand.
Valborg Petersen, Egaa Mark, Lystrup.
Anna K. Rasmussen, Ugelbølle, Mørke.
Helen Chalmer Rasmussen, Askildrup, Randers.
Karen Vibeke Rasmussen, Vitved, Skanderborg.
Ruth Rasmussen, GI. Rye, Ry.
Tove Rasmussen, Egaa Bro, Riisskov.
Ellen Raaballe, Lime, Mørke.
Gunhild Sehested, Vivild, Hadsten.
Ella Sønnichsen, Genner.
Anna-Marie Sørensen, „Nordhøjgaard“, Stepping.
Agnethe Sørensen, Nørbæk, Faarup.
Emmy Sørensen, Vithen, Hinnerup.
Margrethe V. Sørensen, Hølken, Boulstrup.

Sløjdarbejde.

Ungdommen.
£ßtens for be ^ælbenbe kræfter bet fvælber,
jlaar bit i bit ®rp nteb bit QJaarlio i Q5cub.
Ärbejbets Ätoor og ©pænbing fig ntelber,
^piigt og 2®re ringer til Sagoærf big ub.
-Si o in nteb bet Siosntob, oi jaener faa ^aarbt,
QSiljen og Sroen, fotn ej gaar paa drøfter!
QSpg big et $jent, fotn er bebre enb oort!
— ®ub gine c25isbom og £pffe!
^afariaø DUeffen.

®(æbe(ig <3ul!

fære Sieoer og Q3enner.

Gngeborg og ®jnar ^Peberfen, Sgaa.

