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Af ukendt Forfatter.

O Fader god af Evighed!
Giv du i Jesu Navn med Fred 

vort gamle Danmarks Rige 
et frugtbart og lyksaligt Aar! 
Ja, Fader, giv os Børnekaar! 
Lad i din Gunst tillige 
os baade staa og stige!

Giv Kærlighed og gode Raad, 
saa Drot og Folk med Raad og Daad 
hinanden bi maa stande, 
saa alting sker til fælles Gavn, 
og højlig æres Jesu Navn, 
naar Lovsang over Strande 
det bær’ fra Nørrelande!

I Jesu Navn, til Jesu Pris, 
med ham paa Vej til Paradis 
Nytaaret vi begynde;
i Jesu Navn hver Dag paany 
stig op, vor Lovsang, over Sky, 
med Jævnhed og med Ynde 
Guds Godhed at forkynde!



Den lyse Side.

J Jef er en kendt Sag, at det, som man har maattet 
savne, kommet man til at holde mest af. Saadan

er det for os alle, unge og gamle. Et Barn har ikke godt 
af at faa alt, hvad det peger paa, for saa bliver Glæden 
over det ikke saa stor; bedre er det at lade det gaa og 
længes efter et Stykke Legetøj; jo større Ønsket bliver, 
des større bliver ogsaa Glæden, naar det opfyldes. Den 
unge Mand eller Kvinde, der er blevet vænnet til at 
kunne faa alt hjemmefra, vil aldrig komme til at føle 
den samme Glæde som den, der har maattet hjælpe sig 
selv frem gennem Verden. Eller den Far og Mor, der 
har været lige ved at miste et Barn, kommer uvilkaarlig 
til at holde mere af det, naar de saa at sige faar det til= 
bage igen; nogle har erfaret det; alle kender Lignelsen 
om den fortabte Søn. Paa samme Maade med den, der 
har været ude i en alvorlig Sygdom og er blevet rask 
igen — for ham vil Livet blive helt anderledes; Poul 
Martin Møller skildrer det i Digtet om Rekonvalescens 
ten, der efter overstaaet Sygdom ser paa Livet med helt 
andre Øjne end før.

Som med et Menneske, saaledes ogsaa med et Folk. 
Hvad et Folk har overtaget fra tidligere Slægtled uden 
selv at have været med til at kæmpe for det, det betrage 
tes som en Selvfølge, men i samme Grad forsvinder 
Glæden og Paaskønnelsen. Derfor har de sidste Slægts 
led før os kunnet glæde sig mere over de Rettigheder, 
som sikredes Borgerne gennem Grundloven, end vi har. 
De havde prøvet, hvordan det var at være uden dem 
eller at staa i Fare for at miste dem, men netop derved 
lærte de at glæde sig over dem.
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I Aar har Sverige fejret 500 Aars Mindet for Biskop 
Thomas af Strängnäs, der har skrevet den berømte Fri* 
hedssang »Frihed er det bedste Guld«-. Denne herlige 
Sang om Friheden blev til, kort efter at Engelbrekt Engel* 
brektsson havde udført sin Befrielsesdaad. Den danske 
Konge Erik af Pommern havde udøvet et Voldsregi* 
mente i Sverige. Navnlig var den danske Foged ]össe 
Eriksson blevet forhadt gennem sin hensynsløse Skatte* 
afpresning og de grusomme Straffe, som han plagede de 
stakkels Bønder med. Da det omsider blev for meget for 
dem, overdrog de til Engelbrekt at klage til Kong Erik 
over ]össe Eriksson. Da det ikke hjalp, tog Bønderne 
Sagen i deres egen Haand, og med Engelbrekt som Le* 
der bredte Frihedsrejsningen sig over hele Sverige. Han 
blev hyldet som Befrieren, hele Folket fulgte ham, og 
snart var Landet renset for de forhadte Danske.

Nogle Aar efter Engelbrekts Død hyldede Biskop 
Thomas ham i et Digt, hvori han fremstilles som et 
manende Eksempel, og hans Livsgerning forherliges 
som en dyrebar Arv, som aldrig maa forspildes.

Det er Frihedens Arv. Hvad den er værd, skildrer 
Biskop Thomas i Frihedssangen; nogle Vers skal her 
citeres:

Frihed er det bedste Guld, 
som Sol bestraaler over Muld, 
lad den dit Smykke være! 
]a, dersom du dig selv har kær, 
da hold den mer end Livet værd! 
Thi Frihed følger Ære.

Frihed er en Stad saa skøn, 
hvor Enigheden bor i Løn 
og Nabo smukt sig føjer; 
hvor saa man skatter egen Arv, 
at alle ser paa Næsten Tarv 
og ingen Retten bøjer.
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Højde. Det kan vist betragtes som givet, at Krigstiden 
med Mørkelægning, Vareknaphed og dens mange andre 
uheldige Følger har forøget Antallet ret betydeligt af 
disse unge Lovovertrædere. For de unge Mænds Vedkom
mende er det særlig Rapserier og for de unge Piger 
seksuelle Forvildelser, der har ført dem paa den for
kerte Side af Lovens Grænse. Hvad er nu Grunden til 
disse purunge Menneskers Udskejelser? Er det mang
lende Karakterstyrke, daarlig Opdragelse eller Milieuet, 
der har gjort disse Mennesker uskikket til at leve i et 
lovordnet Samfund? Det er ikke et Spørgsmaal, der kan 
besvares med et ubetinget Ja eller Nej. Aarsagerne kan 
ofte være mangfoldige, og tit kan de stikke saa dybt, at 
de er vanskelige at faa Øje paa; men eet er givet: Hjem
met spiller en fundamental Rolle. Prøver man paa at 
faa et Indblik i unge Lovovertræderes Forhold, viser det 
sig, at for største Parten har mindre gode eller daarlige 
Forhold i Hjemmet været medvirkende til, at de er kom
met ud paa Skraaplanet. Det kan være Fattigdom, men 
denne Aarsag er langtfra den hyppigste. Langt oftere 
viser det sig, at udpræget daarligt Samliv mellem For
ældrene har en overordentlig skadelig Indflydelse paa 
Børnene. Ligesaa Drukkenskab i Hjemmet, direkte Van- 
røgtning. Separation, Skilsmisse, Løsagtighed o. a.; Børn, 
der opvokser under saadanne Forhold, maa undvære den 
Støtte, som et godt Hjem er i Stand til at give de unge, 
naar de med famlende Skridt fra Barneaarene træder 
ind i Ungdomstiden. Hvad et godt Hjem betyder i Ret
ning af at lede de unges Færd, kan ikke vurderes højt 
nok. Det betyder overordentlig meget for de unge, at de 
i kritiske Situationer i deres Liv kan faa Støtte og Vej
ledning i deres Hjem. — Mange Børn har aldrig kendt 
til at have et godt Hjem at ty til, maaske har de slet ikke 
haft noget. De er maaske født uden for Ægteskab og 
kort efter Fødselen anbragt paa Børnehjem, senere hen 
bliver de maaske anbragt paa Opdragelseshjem eller 
Lærlingehjem. Al Respekt for de forskellige Hjem, de 
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udfører et stort og paaskønnelsesværdigt Arbejde, men 
det rigtige Hjem kan de ikke erstatte.

Milieuet, de Omgivelser, hvori Børnene vokser op, 
spiller ogsaa en stor Rolle for Børnenes og .Ungdommens 
senere Færd gennem Livet. Enten det nu er daarlige 
Kammerater eller andre uheldige Forhold, kan det let 
komme til at præge det modtagelige Barnesind i daarlig 
Retning, saa det senere hen ikke er i Stand til at skelne 
mellem, »hvad der er dit, og hvad der er mit«.

Hvad sker der nu med de mange Børn og unge Men
nesker, hvis de kommer paa gale Veje? — For Børnenes 
og de helt unge Menneskers Vedkommende — i hvert 
Fald indtil ca. 17 Aar — sker der det, at de som Regel 
bliver anbragt paa et Opdragelseshjem, hvor man søger 
at bibringe dem en Opdragelse, der gaar ud paa at gøre 
dem skikkede til senere hen at leve Livet i et lovordnet 
Samfund. — For de unge Mennesker, der er omkring 17 
Aar og derover, benyttede man tidligere Fængselsstraffe; 
men da man var klar over det uheldige heri, oprettede 
man i Oktober 1933 et Ungdomsfængsel paa den tidligere 
Hovedgaard Søbysøgaard paa Midtfyn. Ideen, der blev 
lagt til Grund herfor, var det engelske »Borstal System«, 
der i store Træk gaar ud paa at opdrage og forbedre i 
Stedet for at straffe. Jeg tillader mig at gengive et Citat 
fra »The Borstal System« udgivet af Overbestyrelsen for 
det engelske Fængselsvæsen. — »Det Ideal, imod hvilket 
Borstal-Institutionen stræber, er at redde unge Mænd, 
som allerede har betraadt Forbryderbanen, for Samfun
det og gøre dem til ordentlige Mennesker og nyttige Med
lemmer af Samfundet, ikke ved Hjælp af det Straffe- og 
Tvangssystem, som i tidligere Tid har været bragt i An
vendelse, men ved Vejledning og Uddannelse (»leading 
and training«). Den gamle Metode at »hamre« en Dreng 
i Form saavel som den senere at »ælte« ham i Form har 
saaledes begge maattet vige Pladsen for et System, der 
gaar ud paa at undergive Drengens Individualitet en saa- 
dan Paavirkning, at hans gode Egenskaber fremmes paa 
Bekostning af hans daarlige Egenskaber«. Paa samme 
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Maade forsøger man paa Søbysøgaard gennem Arbejde, 
Sport, Undervisning og regelmæssig Levevis at paavirke 
de unge Mennesker, saa de gennem Opholdet, der kan 
variere fra 1 til 3 Aar, gøres skikkede til at optage et 
xArbejde som gode Samfundsborgere, og heldigvis har 
Resultaterne vist, at den største Part af Drengene, der 
har været anbragt paa Gaarden, har kunnet klare sig 
uden paa ny at komme i Konflikt med Straffeloven. — 
En og anden vil maaske spørge, hvordan disse unge 
Mennesker, der er berøvet deres Frihed, er at omgaas, 
og hertil maa svares: som andre unge Mennesker. De 
kan vise stor Taknemlighed, og de kan vise det mod
satte, men naar man behandler dem som Mennesker, er 
der i og for sig ikke store Vanskeligheder. Arbejdet med 
dem er interessant, og man kan undertiden faa et Ind
blik i forskellige sociale Forhold, som man ellers vilde 
være afskaaret fra at faa. Den største Glæde ved Arbej
det er dog, naar man ser, at de klarer sig udmærket efter 
Anbringelsen i et eller andet Erhverv i det frie Samfund.

Nr. Søby, i Oktober 1943.
Søren Thøgersen.

Til gamle Elever og Egaa-Venner!

Modtag alle Ønsket om en god Jul og et godt Nyt- 
aar. Vi har nu slaaet os ned paa Fyn. Skulde nogle 
af jer komme forbi, skal I være velkomne, hvis I ser 
ind til os.

Gudrun og Søren Thøgersen.



Korsets 3 Roser.
(Legende over Romerbrevet 14, 17.)

1.
Da bristet var vor Frelsers Blik, en ung Soldat med Lansestik 

ham bored ind i Siden.
Af Saaret pibled Vand og Blod, og deraf Bodlerne forstod, 

at endt var Sjælestriden.

2.
3 Draaber af hans rene Blod til Jorden faldt, og snart der stod

3 Roser ved et Under!
Hver Rose fik sit eget Navn, dens Duft forjager Suk og Savn 

og læger Sjælens Vunder.

3.
Da Frelseren paa Korset stred, han vandt os Guds Retfærdighed, 

da Synden blev tilgivet.
»Retfærdighed« blev Rosen kaldt; den i sin Blomstring gav os alt, 

som tjener Kristenlivet.

4.
Og ved dens Side voksed op en frisk og dejlig Rosenknop, 

dens skønne Navn er: »Freden«.
Forsoningen os skænked Fred, fra Korset kom den til os ned, 

et Værk af Kærligheden.

5.
Men Freden har saa trange Kaar; i Knop den anden Rose staar, 

kan ej i Blomst udspringe!
For Verdens Vinde blæser koldt, og Synderhjertet er saa stolt, 

er ej saa let at tvinge.

6.
Den tredie Rose staar i Blad, saa foraarsgrøn den smiler glad, 

den Rose hedder: »Glæde«.
Som Gæst den kom engang til Jord, dens Hjem er hist i Englekor, 

hvor Herren er til Stede.

7.
De Roser 3 os Jesus gav, før han blev lagt i Josefs Grav, 

indsvøbt i Dødens Klæde.
. Saa tro paa Guds Retfærdighed! Da smager du hans dybe Fred 

og Aandens høje Glæde!
Christian Nissen, 

Borup Præstegaard.



Forklarelsens Bjærg.
i.

Hvor har det ligget? Vi savner et Svar, derom de lærde maa stride. 
Tabor og Hermon —■ mon Stedet det var? Intet vi derom kan vide. 
Nordfor det laa i det hellige Land. Det er den Kundskab, som gives 

os kan.

2.
Hvor er det henne? Saa hør da mit Svar: Flyttet det er ved et Under! 
Her i Guds Kirke vor Frelser vi har, her er Forklarelsens Stunder. 
Aanden oplyser vor Drot i hans Ord, da han forklares for Hjærtet, 

som tror.

3.
Godt er at være, hvor Herren er nær, godt i hans Samfund at dvæle! 
Kirken da bliver os inderligt kær, her, hvor Gudsrøsten faar Mæle: 
»Denne er Sønnen, saa lyf til hans Ord! Saligt det Hjærfe, som 

Budskabet tror!«
Christian Nissen, 

Borup Præstegaard.



Borupbækken.
(Denne mærkelige Bæk synker i Jorden udenfor min Have og 

dukker først op igen flere km herfra og bliver til en Aa.)

»Hvor kommer du fra, du blide Bæk, som flyder langs med min 
Have?«

»Min Vej var saa lang, men Troen kæk, jeg frydes ved Livets Gave!« 
»Hvor ender dit Løb, min muntre Bæk? I Jorden synker du stille.« 
»Ej ender mit Løb, jeg bli’r kun væk, men evig er Livets Kilde! —« 
I Dybet den strømmer under Jord, ej nogen øjner dens Færden, 
men Bækken sig vokser kraftig, stor i Jordens Tusmørkeverden. 
Saa bryder den frem, den stolte Bæk, og bliver til Aaløb i Enge. 
Var Vejen end lang, er Troen kæk, den hver en Hindring kan

sprænge!

Hvor kommer vi fra? Fra Lysets Hjem, blev til paa de evige Tinder. 
Som Bækken vi vandrer frejdigt frem, som Bækken vort Liv hem 

rinder.
Hvor ender vort Løb i Dødens Nat? I Jorden synker vi stille; 
men dermed er ikke Punktum sat, vor Faders Raad er saa milde. 
Han skænker os Vækst i Skyggers Land, vi Kræfter samler til

Stunden, 
da hisset vi ser vor Frelsermand, hvor Livets Sol er oprunden.

Christian Nissen, 
Borup Præstegaard.



Minderuner.
For levende og døde
kan Daners Hjerter bløde, 
men isne kan de ej.

Grundtvig.

IAarets Løb har Døden høstet stort, ogsaa blandt unge 
og gamle, som stod Egaa Efterskole nær, hvorfor vi 
gerne med Støtte af gode Venner, der stod de paagæl

dende nær, vil riste en Minderune for de afdøde:

Knud Basse Jensb'j,

født d. 20. Februar 1923, Søn af Lærer Jensby, Trige 
Skole ved Aarhus, Elev paa Egaa Efterskole i Vinterhalv- 
aaret 1937—38, falden som Overkonstabel ved Middel
grundsfortet d. 29. August 1943.

Det er med Vemod i Sindet, vi vender Blad i vor 
gamle Skoleprotokol og finder Knud Jensbys Navn mel
lem et halvt Hundrede Kammeraters fra samme Vinter. 
Herlige Timer oplevede vi sammen baade i og udenfor 
Skolen. Naturligvis var der et og andet, som vi burde 
have taget anderledes og bedre, det gælder i hvert Fald 
for vort eget Vedkommende.

Alligevel vil vi tro, at Samlivet i Egaa nu staar for 
os i et lyst og venligt Minde om, hvor godt Alvor og 
Gammen da kunde sammen.

Snart søgte vi gennem Syssel med Flinteredskaber at 
klare os vort Folks Tilværelse i de ældste Tider. Snart 
var vi med Ludvig Holberg hos Jeppe paa Bjerget, eller 
vi forskede Sol og Stjernernes Veje. Ja, vi »leged’ med 
Stjerner« og tænkte mindre paa, at »Korset stod skjult 
mellem Løv i det fjerne«. End mindre anede vi noget om, 
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hvilken haard Belastning dansk Ungdom og Folk i det 
hele et Par Aar senere skulde komme nd for — især paa 
indre, men ogsaa paa ydre Front.

Men Prøvelsernes Dage kom, da »Smaadrengen stand- 
sed’ sin Leg paa Vang« og tænkte: »Jeg bliver vel ogsaa 
Mand engang«.

Trængselstiden rejste paany hos vi Skolefolk det al
vorlige Spørgsmaal: Blev Ungdomsskolen nu en virkelig 
Hjælp for de Unge — ogsaa i deres nuværende Situation? 
Fandt de i Hjem eller Skole en Draabe af det Kildevæld, 
der styrker til Vandringens Møje, og som alene kan give 
den Aandskraft, som kan modstaa alle onde Angreb — 
indefra som udefra? Fik Ungdommen rigtig nemmet som 
den norske Sømand: »at tage sin Gud i Sind og saa sætte 
Livet ind« — om det maatte kræves?

Her blev vor kære Elev og gode Kammerat, Knud 
Jensby, vor Foregangsmand. Den yngste i sit Elevhold 
— den første i Ildlinien.

Nylig er hans Navn hugget i en Mindesten, rejst ved 
hans Hjem, men ogsaa i vort Minde staar det uudslette
ligt. E. P.

Fra en af Knuds Egaakammerater har vi modtaget 
følgende:

Jeg har kendt Knud Jensby gennem mange Aar, og 
da jeg nogle Dage efter den 29. August hørte, at han var 
falden, gjorde det et dybt Indtryk paa mig. Sikkert og
saa paa alle hans Egaakammerater, og vel ikke mindst 
paa vort gode Forstanderpar, som jeg talte med kort Tid 
efter. Det mærkedes tydeligt, hvor nær Knud og hver 
enkelt af os stod og staar dem. Knud var en god Kamme
rat, livlig og munter, og skønt den yngste paa Holdet 
havde han dog sin personlige Mening, var allerede da en 
karakterfast og retlinet ung Mand.

Vore Tanker gaar til hans Forældre og Søskende, og 
vi tror, at det, at han satte Livet ind for vort Lands Fri
hed og Ære, vil mildne deres Sorg. Hans Minde lever 
hos os. Arne Venning.
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Fra Sognepræsten paa Knuds Hjemegn har vi mod
taget efterfølgende:

Ejnar Pedersen har bedt mig som en af flere at 
skrive lidt til Egaa-Bogen om Knud Jensby.

Jeg har kendt Knud, fra han kom til Verden, og han 
har altid lignet sig selv. Sindig og støt, som Knud var, 
forhastede han sig ikke med at begynde paa at tale, men 
var ellers i alle Maader godt med.

Som lille Purk kunde han staa med begge Hænder 
begravet i Lommerne og betragte Skolebørnenes Leg med 
et lunt og forstaaende Smil, som havde han allerede 
været »Degn« i mange Aar.

Han var en paalidelig og god Legekammerat for vor 
jævnaldrende Søn.

Det kunde falde pudsigt ud, som da de to, vel tre- 
aarige, Smaadrenge tøvede med at vende tilbage fra Køb
manden. Vi fandt dem nede i Haven godt i Gang med 
at fortære de tørrede Abrikoser. Meget betegnende for 
Knuds Indstilling var ellers en Replik, som vi af og til 
hørte ham komme med under Legen: »Nej, det maa vi 
ikke,« dermed var Sagen endelig afgjort for Knud. Trods 
periodisk Skrøbelighed i Barneaarene, som hæmmede 
ham noget, holdt Knud Stillingen som en af Landsby
skolens flinke Elever. Vi var nogle, som tænkte os, at 
han vilde have traadt i sin Far’s og Bedstefaders Spor 
som Lærer. Naar han af og til under sin Far’s øjeblikke
lige Forfald fik en Klasse betroet, havde han vist Evner 
for Faget. Men han havde faaet gode og trofaste Venner 
inde og ude paa en af Byens Gaarde og vilde være Land
mand. Forsøget blev ogsaa gjort, men Knud vendte til
bage til Skolebænken og tog Præliminæreksamen.

Som Kontorelev i den nærmest følgende Tid syntes 
vi, at han fik en Del betroet i Forhold til sin unge Alder; 
men Faget var temmelig udsigtsløst, saa Knud saa sig 
om efter noget andet, søgte ind ved Marinen og blev 
antaget som Overkonstabelelev ved Kystdefensionen.

Det var i 1942, da vi alle og han med vidste, at Sol
datens Vaaben ikke længere er Legetøj.
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Knud havde vokset sig stærk og stod Elevskolens 
haarde Træning igennem. Hans støtte Natur kom ham 
nu til Gode. Han blev en fin Skytte.

Da Uddannelsen var endt, og han i August Maaned 
begyndte som Overkonstabel ved Middelgrundsfortet, reg
nede han det for sit Vedkommende for sandsynligt, at 
hans Vaaben vilde blive brugt. Der skulde ikke gaa mange 
Uger, før det skete.

Knud vilde gerne gaa ind for sit Land med mere end 
Ord. Han kom til at gaa ind for det med sit Liv.

Da Skolebørnene her fra Trige kom hjem og fortalte, 
at Knud var død, gjorde det selvsagt et dybt Indtryk 
paa os alle.

Ved Gudstjenesten om Søndagen, hvor Knud blev 
mindet, slog Kirkens Siddepladser langtfra til. Hans Far’s 
Kolleger var mødt op og gav Udtryk for deres Deltagelse 
og lagde en Krans paa Knuds Mor’s Grav.

Stenhuggeren arbejder for Tiden med en stor og smuk 
Natursten, som Knuds jævnaldrende her i Sognet har 
taget Initiativet til at faa rejst ved Skolen til hans Minde.

Samtidig med, at den minder os om Knud Jensby, vil 
Stenen minde baade Skolebørnene og os andre om de Da
ges Begivenheder i Danmarks Historie.

Trige, i Oktober 1943.
H. C. Siersted, 

Sognepræst.

I Kredsen af de gode Bondemænd, som lige fra før
ste Færd af har siddet i Bestyrelsen for Selskabet »Egaa 
Efterskole«, er der atter blevet en Plads tom, idet

Gaardejer Christian Jensen Johnsen, Egaa,

Tirsdag d. 15. Juni døde paa Aarhus Amtssygehus, 77 
Aar gammel.

Chr. Johnsen er født i en Gaard i Strands paa Mols 
d. 14. Maj 1866. Under sin Opvækst tog han flittigt Del 
i Gaardens Arbejder under sin dygtige Faders Vejled- 
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ning, indtil han d. 12. April 1887 mødte i Aarhus og blev 
Rekrut ved 28. Bataillons 3. Kompagni.

Han mindedes sin Soldatertid med Glæde og deltog 
trofast i Aarenes Løb i de forskellige Soldater  jubilæer. 
Han gennemgik ogsaa et Kursus paa den daværende Viby 
Højskole. En Kone fik han fra sin Hjemegn, hun er fra 
Stødov, de viedes i Helgenæs Kirke d. 30. Oktober 1891, 
og 5 Aar senere købte de Gaarden i Egaa og flyttede 
dertil.

Om deres Virksomhed her tillader vi os først at an
føre et Opsæt, taget fra »Aarhus Amtstidende« for Tirs
dag d. 18. Juni 1943:

Tirsdag Aften døde Gaardejer Chr. Johnsen, Egaa, 
efter længere Tids Sygeleje paa Aarhus Amtssygehus, 77 
Aar gi.

Chr. Johnsen er født paa Mols, men allerede i sine 
unge Dage købte han Gaarden i Egaa, og det var her, han 
kom til at øve sin Manddomsgerning. Trods det, at han 
kom som fremmed til Byen, varede det ikke længe, før han 
følte sig hjemme i Egaa. Han var en dygtig Landmand, 
der kunde vise sine Naboer et godt Eksempel, men ogsaa 
paa andre Maader har han gavnet sin By og sit Sogn, 
idet han tog livlig Del i offentligt Arbejde, ikke fordi 
han var ude efter det, men fordi det var ude efter ham. 
Man var saa tryg, naar Johnsen var i Bestyrelsen, han 
repræsenterede paa een Gang Fornuft, Besindighed og 
god Økonomi. Han har været Formand for Hjortshøj- 
Egaa Sogneraad, og i ca. 30 Aar var han i Bestyrelsen 
for Egaa Brugsforening, enten som Kasserer eller som 
Formand.

Ved Flid og Dygtighed blev Johnsen en velhavende 
Mand. Han glædede sig, naar Folk viste ham Tillid, men 
aldrig gik det ud over hans jævne og beskedne Væsen, 
han var altid den samme. Og aldrig var han bange for 
at give en Mand en hjælpende Haand ogsaa med økono
misk Støtte, han havde en egen Maade at vise Tillid til 
sine Medmennesker paa, saa enhver vilde skamme sig 
ved at misbruge den. Johnsen var agtet og afholdt af 
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smaa og store som faa, Børnene havde han altid et ven
ligt Smil til, hvor han færdedes, og de holdt af ham fol
det. Johnsen efterlader sig Hustru og seks Børn, der alle 
er i gode Stillinger. Den yngste Datter og hendes Mand 
har overtaget Gaarden i Egaa, og hos dem bor Fru John
sen. De tre Sønner er Gaardejere, en Datter mere er 
Gaardmandskone, og en anden Datter er gift med Lærer 
og Sogneraadsformand R. Meller i Dagstrup ved Mørke.

Saavidt Avisen.
For os staar Chr. Johnsen som en Israelit uden Svig. 

Som den stilfærdige, forsigtige og kloge Mand han var, 
sad han i Bestyrelsen for Efterskolen og hørte opmærk
somt til, da den ret nybagte Skoleforstander forelagde 
Styrelsen sine store Byggeplaner med en Udvidelse af 
Skolen for Øje i 1929. Aabenbart var Johnsen og flere 
noget ængstelige for, at Skolemanden skulde forløfte sig 
økonomisk, saafremt Byggeplanen gennemførtes; des
uagtet gennemførtes denne med hele Bestyrelsens Bil
ligelse, hvorved der sikredes Efterskolen to ny Skole
lokaler, ny Elevværelser, rummeligt Skolekøkken m. m. 
Ligesaa gik det i 1932, da Plan om Rejsning af Gymna
stiksalen kom for, og i det hele taget mindes vi ikke at 
have mødt andet end Velvillie og Hjælp fra Bestyrelsens 
Side. Vel var Chr. Johnsen Bjørnbaks Elev, og han for
nægtede ikke sin Læremester. Alligevel arbejdede han 
paa flere Omraader godt sammen med Friskole- og Kirke
folk i Egaa, og derfor vil Mindet om den brave, redelige 
Bondemand leve længe hos os. E. P.

Dernæst mindes vi en Kvinde, som paa flere Maader 
har haft Betydning for Efterskolen saavel som for os 
selv. Det er

Fru Sofie Thomsen, Bynksminde.

Hun er Gaardmandsdatter fra Kankbølle, kom som ung 
paa Testrup og Ryslinge Højskoler, havde en lang og 
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lærerig Ungdomstid, før hun ægtede den ligeledes noget 
ældre Ungkarl Edvard Thomsen fra Bynksminde.

Vi mødte hende første Gang, da Skolens Oprettelse 
stod for i 1921, og hun som Husmoder ved Mandens Side 
modtog os i deres hyggelige Hjem paa Bynksminde. 
Manden var allerede valgt ind i Skolens Styrelse. Senere 
blev begge deres Børn — Jes og Ellen Helene — vore 
Elever. Han blev gennem mange Aar Formand, senere 
Kasserer og Sekretær for Elevforeningen og er det frem
deles, hvorfor han er kendt af mange, mange Elever. 
Hun blev vor Svigerdatter, idet Bent førte hende hjem 
til deres Gaard i Lisbjerg. Hertil flyttede ogsaa Fru 
Thomsen og havde sit stadige Ophold, efter at hun havde 
afstaaet Bynksminde til Sønnen.

Her i Lisbjerg havde vi rig Lejlighed til paa nært Hold 
at se gamle Fru Thomsens Levevis, og det maatte ofte 
glæde os at lægge Mærke til hendes venlige, virksomme 
Færden mellem voksne og Børnebørn, at se, hvor om
hyggeligt hun vaagede over hele Hjemmets Velfærd og 
Trivsel inde og ude, saavidt og saalænge hendes Kræfter 
slog til. Vi beundrede hendes Evne til at fortælle for 
Børn, og hun havde dem meget gerne hos sig, naar Lej
lighed gaves. Omgivet af Børn fik hendes milde Ansigt 
en særlig Glans, saa vi maatte tænke paa den overjor
diske Herlighed, som Grundtvig synger om:

Den spejled sig tit paa Jorden saa 
i alderstegne Kvinder, 
med Øjnene klare, himmelblaa, 
med rige Ungdomsminder, 
med Hjerte varm, med Hoved lyst, 
med prøvet Tro, med Væsen tyst, 
med Mildheds-Majestæten.

Sidst saa vi Fru Thomsen i hendes Dødsstund, da hendes 
nærmeste var samlet om Lejet til fælles Andagt, og mens 
vi sang som bedst: »Guds Fred er mer end Englevagt«, 
gled hun stille ind i Døden. E. P.
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Lærer J. Schiødt Nielsen, Skæring, har sendt os føl
gende :

Fru Thomsen, Bynksminde.
26. April 1867 — 17. Juli 1943.

Det var med Vemod, vi her i By og Sogn modtog Bud
skabet om Fru Thomsens Død. Hun var en af de Kvinder, 
der gennem en lang Aarrække paa en god Maade levede 
med i det aandelige Liv, der rørte sig her i Sognet.

Da der saaledes blev Tale om at oprette en Efterskole 
i Egaa, var hun sammen med sin Mand, Gdr. Edv. Thom
sen, straks rede til at støtte Tanken og gøre et Arbejde 
for at faa den realiseret.

Efterskolen blev en Virkelighed, og i Familien paa 
Bynksminde havde den trofaste Venner. Edvard Thom
sen var med i den første Bestyrelse og forblev Bestyrel
sesmedlem til sin Død.

Paa Gaarden Bynksminde skabte Fru Thomsen et af 
de Hjem, der var et Fristed for Mand og Børn, for Slægt 
og Venner. Det var med Glæde, man aflagde Besøg i dette 
Hjem, og man følte, at hun havde faaet den Evne at være 
Midtpunktet, og man var glad derved. — Hun var en god 
og mildtdømmende Natur. Dog, en Kvinde af Fru Thom
sens Type kunde ikke undgaa aandelig Krise og Kamp, 
men hun var ogsaa af dem, der kunde sige: »og naar 
min Sjæl blev af sin Grublen træt, den hviled’ sig ved 
Fadervor at bede«. Vi, der kendte Fru Thomsen, vil i 
Taknemlighed bevare Mindet om en trofast og varmhjer
tet Kvinde.

Skæring, d. 27. August 1943.
J. Schiødt Nielsen.

Det kønne, rummelige Gymnastikhus m. m„ der i 
1932 blev bygget paa »Sønderhøj«, har siden været og 
er fremdeles til megen Gavn og Glæde ikke blot for Egaa- 
eleverne, men ogsaa for langt videre Kredse, derom har 
vi mange Vidnesbyrd.



44

Men Mesteren, som under Bygningens Opførelse var 
min gode Raadgiver og selv daglig lagde Sten paa Sten, 
er nu ej heller mere blandt de Levendes Tal. Det var min 
egen Broder,

Murermester Kristian Julius Pedersen,

født i »Halden«, Hørmested Sogn, d. 19. Maj 1868, død 
paa Kommunehospitalet i Aalborg d. 2. September 1943.

Han var kun et Aarstid, da han maatte skifte Barn
domshjem, idet Forældrene netop paa denne Tid solgte 
det hyggelige lille »Halden« og købte Naboejendommen, 
det større, men paa denne Tid alt andet end hyggelige 
»Kulien«. Her var mere og bedre Jord, mest Hede, men 
Bygningen var faldefærdig og gav kun daarligt Ly for 
Folk og Fæ, hvad Køberen ikke tog saa nøje, da han selv 
var Mand for at kunne opføre ny Bygninger.

Allerede som stor Dreng fulgte Julius sin Far som 
Murer- og Tømrerlærling, fik derfor ikke Tid til et Høj
skoleophold, hvad der var en Skuffelse for hans Mor. 
Han bestod Svendeprøven i Hjørring og blev Bygmester 
som sin Far.

Da jeg efter aarlang Overvejelse og Forhandling med 
formaaende Mennesker endelig saa en Mulighed for at 
faa rejst en Gymnastiksal ved Egaa Efterskole, var det 
naturligt, at jeg henvendte mig til min Broder. Jeg vidste, 
at han som Mestersvend under en meget anerkendt 
Mester havde været med ved Opførelse af flere større By
ejendomme, at han tilmed en Gang havde været sendt 
paa Landet for — nogenlunde paa egen Haand — at fore- 
staa Bygning af en Sognekirke.

Spørgsmaalet var nu, om Broder Julius kunde tænke 
sig at forlægge sin Arbejdsplads fra Vendsyssel til Egaa 
for at yde sin yngste Broder en god Haandsrækning. Min 
Henvendelse blev ikke forgæves.

Nogle Uger efter lejede Julius en Lastbil, som fik 
Værktøj, Baljer og en Del Bygningsmaterialer »om 
Bord«, dertil bemandet med 6 Mennesker, nemlig 1 
Chauffør, Mester selv og hans 4 raske Sønner, som alle 
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kunde mure. En af dem havde bestaaet Svendeprøve, to 
var endnu Lærlinge, mens den fjerde var Murerarbejds
mand.

Med denne Last startedes i Tylstrup med Kurs mod 
Egaa. Maalet naaedes, og Efterskolen var meget taknem
lig for det Byggeri, der nu kom i Gang.

De 3 Brodersønner er nu selvstændige Murermestre 
i Aalborg, den fjerde Gaardbestyrer i Tylstrup, mens den 
gamle Bygmester selv er stedt til Hvile paa Kirkegaarden 
ved Aalborg.

Af hans Fødested, »Halden«, vor Farfars Hjem, er 
der nu kun levnet nogle Murbrokker, skjult i Græs, mens 
det »Kulien«, som Far byggede, endnu tildels er bevaret 
i den nuværende Ejendom.

Broder Julius var en forunderlig levende Natur, var 
en myreflittig Læser. Paa hans Bord traf man ofte flere 
tykke Bind historiske Værker, og han læste ikke blot 
med Øjnene, ogsaa med Hjertet; han var altid optaget 
af et eller andet Problem, ofte af filosofisk eller social
økonomisk Art, og det var mig derfor altid en Glæde paa 
mine Ture gennem Aalborg at besøge ham. Sidst, vi taltes 
ved — det var ved Høj sommertide i Aar — klagede han 
over sær Smerte i højre Haand; hans Læge havde skræmt 
ham lidt ved at konstatere en svag Hjerneblødning og
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paalagt ham Ro i de nærmeste Uger. Men allerede i Au
gust sendte Døden ham næste og haardere Varsel, og 
den gamle Mand, der fremdeles var saa ung i Sindet, 
maatte paa Sygehus. Men flere Maaneder i Forvejen var 
han ganske klar over, at han havde bygget færdig her 
i Livet. Jeg mindes klart Alvoren i hans Stemme, da han 
betroede mig, at han havde sagt Farvel til Murskeen. 
De gamle Haandværkere stod ofte i et eget intimt For
hold til deres Værktøj, saaledes ogsaa her. Et Farvel til 
Murskeen var som at tage Afsked med en trofast gammel 
Ven. Paa samme Maade føltes det ogsaa af vor Mosters 
Mand, den gamle Smed (fhv. Minister Th. Larsens 
Fader), der paa sit sidste Sygeleje bad om at faa sin 
Hammer ind og lod sin Haand stryge kærtegnende hen 
ad den.

I Tillid til Sandheden i det gamle Visdomsord:

»Som Hjertet er, saadan har du det —
og som Hjertet er, saadan faar du det«, 

vil vi tro, at Broder Julius har det sodt, thi insen, der 
kendte ham, kunde være i Tvivl om hans Hjertelag.

Ejnar Pedersen, Egaa.

Stavangergade 2, Aarhus, i Oktober 1943.



Til Egaaelever fra Vinteren 1933-34 
og Sommeren 1934.

Ved Elevmødet i Aar blev der holdt en særlig Sam
menkomst for det gamle Forstanderpars Elever, et 
Stævne, som synes os særdeles vellykket, idet her var 

samlet ca. en Snes gifte Mænd og Koner og ugifte, som 
frit drøftede Ungdomsbedrifter fra Skoletiden, og hvad 
de senere hen havde været ude for. En Tid senere holdt 
Anna Møller, Elev fra Sommeren 1934, nu Frue i Mun
delstrup Brugsforening, et Kaffeselskab med en Del af 
sine Egaakammerater og Forstanderparret som Gæster. 
Her vedtoges en Indbydelse til ogsaa at holde 10 Aars 
Jubilæum i 19U. Spørgsmaalet er nu: Vil og kan Folkene 
fra 1933—34 rykke ud mandstærke?

Meget, meget vilde det glæde os at mødes med jer 
endnu en Gang, kære »gamle« Egaadrenge og -piger.

Hermed Vennehilsen til alle vore Elever.

Ingeborg og Ejnar Pedersen, Egaa.

Stavangergade 2, Aarhus, d. 25. Oktober 1943.
Telefon Nr. 9433.



10 Aar efter —.

Saa er der altsaa gaaet 10 Aar, siden jeg var paa Egaa.
Jeg husker tydeligt Dagen. Vi var to, som kom helt 

oppe fra Landet, der ligger norden for Lov og Ret, saa 
det undskylder maaske, at vi ikke var saa kloge at tage 
med Rutebilen fra Aarhus direkte til Egaa, men tog To
get til Hjortshøj og som Følge deraf maatte trave de 4—5 
km til Egaa med vore tunge Haandkufferter. Vi var et 
Par Gange lige paa Nippet til at vende om, men saa plud
selig fik vi Øje paa Flaget, der vajede fra Skolen, og kort 
efter drejede vi ind i Byen, der venlig og smilende bød 
os velkommen, og mindst lige saa hjertelig var Velkom
sten, da vi naaede Skolen, hvor der herskede et Liv som 
i en Myretue; saa snart var Trætheden som blæst bort. 
Vi fik andet at tænke paa, og trods Travlheden eller 
maaske netop paa Grund af den og paa Grund af det 
gode Kammeratskab vil jeg altid med Glæde mindes den 
Sommer paa Egaa. Det var lidt af en Tilfældighed, at 
jeg valgte Egaa, da jeg skulde paa Skole; men det var 
et godt Valg, og det skyldes ikke mindst Forstander 
Einar Pedersen og Frue, som jeg herigennem vil bringe 
en Tak for, hvad de var og fremdeles er for os.

I de 10 Aar, der er gaaet, er det jo sikkert de færre
ste af os, der har været til Elevmøde ret mange Gange. 
Det er jo ikke altid let, naar man har sit Arbejde at 
passe og farter langt omkring eller maaske stifter eget 
Hjem. Der er saa meget, der hindrer; men da vi nær
mede os vort 10 Aars Jubilæum, syntes jeg, det kunde 
være dejligt at mødes paa Skolen igen saa mange som 
muligt, og her fik jeg uventet Hjælp af en af Vinter
holdets Elever, som syslede med den samme Tanke, og 
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det resulterede i, at vi indgik Samarbejde og skrev til 
hele Flokken. Det gav jo ogsaa Bonus, selv om det saa 
lidt sløjt ud til at begynde med. Der skal faktisk ikke 
saa meget til for at ribbe op i gamle Minder, og jeg haa
ber, der er flere Hold, der for Fremtiden vil følge efter. 
Det er en Oplevelse, der er Umagen værd; men een Ting 
vil jeg raade de yngre Aargange til: Forsøg at samles 
efter 5 Aars Forløb, man har da som Regel mere Kon
takt med hinanden og kan lettere blive samlet, og læg 
saa ved den Lejlighed Planer for 10 Aars Jubilæet og 
hold Forbindelsen vedlige. Hvis vi med vort Eksempel 
har været med til at skabe en fremtidig Tradition for 
Skolen, skulde det glæde mig, og jeg haaber ogsaa, vi 
herigennem har været med til at slaa Bro over den Kløft, 
der meget let vil blive, naar en Skole skifter Forstander, 
og her fortjener Forstander Dybkjær og Frue en Tak 
for den Imødekommenhed, de viste vi »gamle og graa- 
haarede«.

Jeg véd, det var besværligt og umuligt for mange at 
komme. For mit eget Vedkommende var det nær glippet. 
Jeg har foretaget mig lidt af hvert og fartet noget rundt, 
siden jeg var paa Skolen. Først lærte jeg Husholdning i 
Venge Præstegaard, men da jeg altid har haft Lyst til 
at se mig om, og navnlig de nordiske Lande staar mit 
Hjerte nær, rejste jeg til Sverige, hvor jeg opholdt mig 
godt et Aarstid. Senere har jeg været paa Handelshøj
skole og har været Telefonist paa Centralsygehuset i 
Hjørring, og i de sidste 2—3 Aar har jeg været Boghol
derske og Kassererske i Hjørring, men fik i Foraaret et 
Tilbud om en Stilling som Bogholderske og Korrespon
dent i København. Jeg slog til, men blev i sidste Øjeblik 
sendt paa Sygehuset i Stedet for. Jeg var saa temmelig 
slaaet ud, da jeg fik Besked om, at jeg skulde blive dér 
et Par Maaneder, men Lykken staar jo den kække bi. 
Stillingen stod mig aaben, og jeg rejste herover den 
1. Juni, selv om jeg var klar over, at nu var det udeluk
ket at komme med til Elevmødet, hvad jeg naturligvis 
var ked af; men ogsaa det lykkedes, og skønt det var en 
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haard Rejse, fortryder jeg den ikke. Det var dejligt at 
se de kære, kendte Steder igen, dejligt at se saa mange 
af de gamle Kammerater og sludre med dem og dejligt 
at møde Forstander Einar Pedersen og Frue endnu en 
Gang.

Da Elevmødet sikkert bliver omtalt andet Sted, skal 
jeg ikke komme videre ind derpaa; men da jeg gaar ud 
fra, at der er en Del, som ikke var mødt, men som stadig 
faar Egaabogen, vil jeg her omtale vort lille, private Sam
vær med Einar Pedersen og Frue Søndag Eftermiddag. 
Vi samledes i den lille Skolestue og snakkede hyggeligt 
sammen; Einar Pedersen fortalte forskellige Smaatræk 
bl. a. fra sin sidste Cykletur, til Vendsyssel, Ingeborg Ib
sen fortalte om sin Amerikarejse, og vi andre fortalte lidt 
om, hvad vi havde bedrevet i den forløbne Tid. Det var 
maaske næsten det bedste ved hele Elevmødet, og det 
skylder vi Bent Pedersen og Forstander Dybkjær Tak for, 
da det var dem, der arrangerede det. Jeg haaber, der vil 
blive gjort noget lignende i Fremtiden, ogsaa naar det 
bliver Tage Dybkjærs Tur til at byde Velkommen til 
10 Aars Jubilarerne; men inden den Tid skulde vi gerne 
holde et Elevmøde saa stort som aldrig før, nemlig til 
Skolens 25 Aars Fødselsdag i 1946, altsaa om 3 Aar, og 
jeg vil her benytte Lejligheden til at anmode alle, der 
kan, om at møde paa denne Dag. Det er Einar Pedersens 
store Ønske, at vi møder i stort Tal, baade nye og gamle 
Elever.

Til Slut sender jeg de hjerteligste Hilsener til alle 
Eleverne fra 1932—33, ikke mindst til dem, der ikke 
mødte, men en særlig Tak til dem, der kom.

Stinne Lund-Jensen.



Et Skoleaar er gaaet —.

Siden jeg skrev sidste Beretning om et Skoleaar paa 
Egaa Efterskole, er der gaaet saa stor en Ulykke over 

Danmark, at jeg er kommet til at tænke paa Indlednin
gen til en af de Skoletaler, som Esaias Tegnér, den be
rømte svenske Biskop og Digter, holdt paa Vaxjø Gym
nasium. I 1838 begyndte han en Tale saaledes: »Siden jeg 
for et Aar siden talte til jer fra dette Sted, er en stor 
Ulykke gaaet over Byen. Det var en kold, stjerneklar Nat, 
og Ulven tudede i Skoven. Men den glade Verden vendte 
sorgløs hjem fra en af sine kæreste Fornøjelser. Her som 
andet Steds grænsede Fornøjelse og Ødelæggelse tæt op 
til hinanden; thi imidlertid var Ødelæggelsens Engel 
steget ned og havde opslaaet sin Prædikestol midt i Byen. 
Og han prædikede vældigt, og under hans flammende 
Aande sank det ene Hus efter det andet i Aske. Det var 
en frygtelig Nat, og den, som een Gang har oplevet den, 
glemmer den aldrig. Imidlertid har den Gud, som har 
tilladt en saadan Ulykke at ramme Byen, ogsaa bevæget 
Menneskers Hjerte til Deltagelse og Hjælp; og baade ad 
privat og offentlig Vej har den afbrændte By modtaget 
rigere Gaver end vistnok nogen anden i vort Land under 
lignende Forhold.

Vi bør saaledes kunne haabe, at de nedbrændte Huse 
snart igen stiger op af deres Grus. Tvedragt har kæmpet 
omkring deres Grundvolde; men Indbyggerne skal ikke 
glemme, at det er den offentlige og private Velvilje, som 
har bygget Husene, og at Fred, Endrægtighed og Hygge 
bør bo inden for Væggene. Store Ulykker har i det mind
ste den Fordel med sig, at de tvinger eller dog burde 
tvinge Mennesker til i Øjeblikket at vende sig fra den 



52

Tant og Letsindighed, som udmærker vor Tid, og en 
Gang at se Livet i de skarpe, alvorlige Øjne. Det er gan
ske vist en dyrekøbt, men dog en vigtig Paamindelse om, 
at Livet er andet end Leg, og at Menneskets højeste 
Bestemmelse ikke egentlig og udelukkende er den at 
more sig«.

Længere fremme betoner Tegnér, at skønt Undervis
ningen af velkendte Aarsager — d. v. s. paa Grund af 
den store Brand, som har hærget Byen — ikke har kun
net foregaa i mere end det halve af den sædvanlige Tid, 
har man dog alligevel naaet mere, end han havde vovet 
at haabe. I nogen Grad, siger han, beror det gode Re
sultat vel ogsaa derpaa, at ingen Fornøjelser, som leder 
Tankerne bort fra Arbejdet, har kunnet findes i den af
brændte By. Og han udtaler sin store Tilfredsstillelse med 
de dygtige og flittige unge, som forlader Skolen; heller 
ikke med Hensyn til deres Karakter og Opførsel har han 
noget at udsætte paa dem. Det ser altsaa ud til, at den 
store Ulykke har virket ansporende paa dem, saa de gaar 
mere op i deres Arbejde. Til sidst opfordrer Tegnér dem 
til utrætteligt at hige fremad. En ædel Stræben kan aldrig 
helt og holdent mislykkes. Den fører til et godt Resultat, 
blot fordi den er til — ligesom Frugten paa Træet egent
lig kommer af Roden. Det kan hænde, at det ikke be
mærkes af mange og at det miskendes af andre. Hvad gør 
det? Det bemærkes dog sikkert af Gud. Han miskender 
dem ikke. Hans Velsignelse hviler over alt, som er ret 
og ædelt.

Lykkeligvis har en saadan Katastrofe, som ramte 
Byen Växjö i Tegnérs Tid, ikke i denne Krig ramt nogen 
By i Danmark, men vi ved, at en lige saa grundig Øde
læggelse af en By kan fremkaldes paa faa Minutter; og 
hvor Krigen raser, er der mange Steder overgaaet Byerne 
en om muligt endnu værre Skæbne. Den Ulykke, der har 
ramt Danmark, er af en hel anden Art. Dens Omfang 
lader sig ikke maale op, og der skal slet ikke gøres For
søg paa at foretage en Bedømmelse her, men enhver i det 
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danske Folk, som har den rette Indstillins over for alt, 
hvad der er dansk, vil føle, at det ogsaa er en stor Ulykke, 
der har ramt os.

Vi er dybt taknemmelige over, at der i det forløbne 
Aar ikke har været lagt nogen Hindring i Vejen for vort 
Skolearbejde, og hvad der er sket i den store Verden, 
har vi i det daglige Arbejde kun ladet os paavirke af 
det allermest nødvendige. Andre Steder har Forholdene 
ført med sig, at en Skole har maattet aflyse et Kursus, 
og andre har maaske haft andre Vanskeligheder at 
kæmpe med. Her har Tidens øjeblikkelige Alvor været 
tydeligst at mærke ved Afslutningerne. Mærkeligt nok 
var der baade ved Vinterskolens og Sommerskolens Af
slutning urolige Forhold i Aarhus. 29. Marts var der Und
tagelsestilstand i Aarhus, og 28. August var der saa ud
bredt Strejke, at Eleverne, der skulde rejse, hverken 
kunde bruge Rutebiler eller Trambusser, ja, de vidste 
knap nok, om de turde tage ind til Aarhus. Men i vort 
Skolearbejde har vi ellers ikke haft Forstyrrelser, og jeg 
kan næsten sige som Tegnér, at den Tid, vi har haft 
Skole, er blevet bedre udnyttet end tidligere. Det er, som 
om Tidens alvorlige Begivenheder har givet større Vilje 
til at faa noget ud af Opholdet paa en Skole. Mon ikke 
mange andre har erfaret det samme: der er hos de unge 
en voksende Følelse af Ansvar og en stigende Trang til 
at søge Oplysning, saa der høres bedre og arbejdes bedre. 
Det var heller ingen Skade til, om de Forhold, som nu 
raader i Danmark og bl. a. sætter en Stopper for megen 
overfladisk Fornøjelse i de daarlige Ungdomsforeninger, 
kunde faa de unge til at beskæftige sig med noget sun
dere — enten nu de faar bedre Tid til at søge til de mange 
Skoleformer, der staar aaben for dem, eller til at være 
med i det Hjemliv, som man de fleste Steder længes efter 
at faa dem rigtig med i. Saa vil vi — ligesom i sin Tid 
Tegner — midt i Ulykken faa noget at være taknemme
lige for.
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Et Danskhold.

Men det var det nu forsvundne Skoleaar, der her 
skulde fortælles om. Baade 3. November og 3. Maj be
gyndte vi med fuldt Hus. Mere end nogen Sinde før har 
vi prøvet, hvor kedeligt det er at skulle sige nej, fordi der 
ikke er flere Pladser; selvom vi henviser til andre Skoler 
eller beder dem vente et Aar, betyder det ofte, at der maa 
træffes en anden Bestemmelse for den, der havde tænkt 
sig at komme hertil, og jo før Skolen bliver optaget, des 
flere kommer det til at ramme. Andre Efterskoler mær
ker ogsaa stigende Tilslutning. Maatte det nu bare blive 
ved at gaa saadan!

Belært af Erfaringer fra foregaaende strenge Vintre 
sørgede vi for at tage et Par Udflugter til Aarhus før Jul. 
Der var en Udstilling, »Vort Brændsel«, som vi gerne 
vilde se, og da den var oppe paa Naturhistorisk Museum, 
kunde vi tage det samtidig. I Forbindelse med Udstillin
gen fik vi forevist et Par Films om Kul og Olie. Desuden 
havde vi her paa Skolen Besøg af Afdelingsgeolog, Dr. 
Keld Milthers, der var en af Udstillingens sagkyndige 
Raadgivere; han holdt Foredrag for os om Tørv og Brun
kul og viste Farvelysbilleder fra Brunkulsegnene. Paa 
den Maade fik vi særdeles gode Oplysninger om vort vig
tigste hjemlige Brændsel. I December Maaned var vi igen 
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i Aarhus og saa da Raadhuset en Søndag Eftermiddag, 
før vi skulde i Teatret. Jysk Skolescenes Forestillinger 
har været følgende: Selma Lagerlöf: Dunungen; Paradis
spillet og Helligtrekongerspillet v. Johs. E. Hohlenberg; 
Svend Rindom: Kobberbryllup; Rud. Bernauer og Rud. 
Scauzer: Som i Ungdommens Vaar. Altsaa meget for
skellige Stykker. De to Spil fra Middelalderen blev givet 
særlig for Skolescenen. Desværre maa man give Kritiken 
Ret i, at de yngste af Skolescenens Medlemmer ikke kan 
tage en saadan Forestilling. De venter altid at blive moret 
i Teatret, og i disse to alvorlige og religiøse Skuespil med 
det middelalderlige Særpræg var der saa lidt at more 
sig over, saa de lo paa de forkerte Steder. Stykkerne 
havde fortjent et bedre Publikum.

Det kan i denne Forbindelse nævnes, at Sundheds
tilstanden paa Vinterskolen var- usædvanlig god. Ikke een 
eneste maatte blive hjemme fra Teatret nogen Gang paa 
Grund af Sygdom! Mon ikke det er enestaaende? Des
værre var det knap saa fint om Sommeren, da tre maatte 
afbryde paa forskellige Tidspunkter og to maatte ind til 
Aarhus med en Blindtarmsbetændelse. I Begyndelsen af 
Februar forekom der et mistænkeligt Sygdomstilfælde

Der vaccineres.
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nede i Byen; det førte med sig, at der holdtes Masse
vaccination her paa Skolen; det var helt frivilligt, men 
saa godt som alle var modige nok til at gaa med. Jeg 
benytter Lejligheden til at minde om, at det er i Februar, 
de skal huske at faa 3. og sidste Indsprøjtning.

Meddelelsen om Understøttelserne naaede lige at kom
me før Jul. Det var en glædelig Overraskelse, at de var 
højere end nogen Sinde — helt op til 300 Kr.! Blot eet 
Aar tidligere vilde der vist højst være opnaaet 200 Kr.; 
de nye Skolelove har altsaa haft en glædelig Indflydelse 
paa Understøttelserne, og paa Sommerskolen opnaaedes 
der helt op til 65 Kr. pr. Maaned.

I Juleposten modtog vi igen en Del Gryn- og Brød
mærker fra tidligere Elever og andre gode Venner, en
kelte anonyme. Vi er meget taknemmelige for denne gode 
Hjælp, dei- kan lette os for vore Bekymringer m. H. t. 
to for Vinterskolen saa vigtige Fødevarer som Havre
gryn og Rugbrød. Nu gaar det rigtig godt, selv om Dren
gene spiser mere, end de fleste vil tro. Se blot paa Bille
det, hvor jeg har fotograferet første Portion! I hvert Fald 
til at begynde med er der mange, som ikke kan nøjes 
med den. Vi siger Tak for Hjælpen — altsaa med Mær
kerne !

Hvor blev Vinteren i dette Skoleaar forskellig fra de 
foregaaende. Der blev slidt adskilligt mere paa Fodbolden 
end paa Skierne. Allerede sidst i Januar kunde vi høre 
Lærken, og ret meget Foraarsarbejde naaede de Drenge, 
der skulde have Plads i Landbruget, vist ikke at komme 
med til. Det var saa fint Vejr, at vi i Marts igen kunde 
tage den Martstur pr. Cykel til Jelshøj, som et Par tid
ligere Elevhold var snydt for. Paa Vejen tog vi ogsaa 
Domkirken og Mindeparken. Der var heller ingen Hin
dring for Forældrene, da de i stort Tal besøgte os 21. 
Februar, eller for de mange, der var med til Vinterfesten 
28. Februar, . hvor Frimenighedspræst Rich. Andersen, 
Aagaard, og Forfatteren Rich. Gandrup, Aarhus, holdt 
Foredrag. Men om Aftenen var Sygdom lige ved at vælte 
Skuespillet, Moliéres: Den indbildte syge. Det var hel-
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Tørvetrillere.

digt nok, at det var Hovedpersonen, det gik ud over; kun 
de færreste af Tilskuerne mærkede vist, at den indbildt 
syge virkelig var syg, saa han maatte gaa til Sengs umid
delbart efter Forestillingens Afslutning!

En Søndag i Februar ventede vi Besøg af en særlig 
Art. Der havde været Tale om nogle Vandrefugle fra Aar-O O

»Den indbildt syge«.
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hus, og derfor var kun de færreste forberedt paa at se et 
Par Biler køre op foran Skolen med Stedets Politimester, 
Politibetjent, Luftværnskonsulent og flere andre sagkyn
dige paa Luftværnsforanstaltningernes Omraade. Derfor 
kunde Overraskelsesmomentet, der ogsaa i denne Forbin
delse er af en vis Betydning, nogenlunde bevares ved den 
følgende Luftværnsprøve, hvor der baade faldt en eks
ploderende Bombe, en Forsager og flere Brandbomber. 
Der var nok at gøre for alle Kolonner, men alle var paa 
Pletten og udførte deres Hverv tilfredsstillende. En enkelt 
fik endogsaa særlig Ros for at have slukket en Brand
bombe ualmindelig hurtigt. Forklaringen, som kom frem 
senere, beholdt vi for os selv: Regnar faldt over Spanden, 
hvor Brandbomben var anbragt. Saa kan man jo sagtens 
komme hurtigt over den!

Baade før og efter Jul gæstede Lærer Kvist os med 
en Filmsforevisning. En Aften i November var vi til Fore
drag i Forsamlingshuset, og i Februar fik vi Lov til at 
overvære en Generalprøve paa et Skuespil. 23. Marts var 
vi optaget af Folketingsvalget. Det var saa spændende, at 
vi maatte høre de første Resultater, før vi gik i Seng, 
men saa kunde vi ikke holde fast ved den normale Senge
tid. Det endelige Resultat ventede vi dog med til næste 
Dag for at være vaagne nok til at glæde os rigtigt over 
det. Og det var i Sandhed et Valg, som alle gode Danske 
havde Grund til at glæde sig meget over!

I April Maaned blev de sidste Værelser paa Gymna
stiksalsbygningen forsynet med faste Skabe og Panel paa 
Væggene. Af og til har Elever ved Indmeldelsen bedt om »et 
Værelse med fast Skab«. I den Henseende er der nu ingen 
Forskel mere, saa vi har let ved at efterkomme eventuelle 
Ønsker i den Retning. For saa vidt muligt at skaane Gul
vene i disse fernisfattige Tider har vi ogsaa indrettet Træ
skohylder, saa vi lettere kan gennemføre Brugen af 
Skiftesko. Hvis Gulvene i Skolestuer og Elevværelser skal 
holde til det haarde daglige Slid, er det — i hvert Fald 
om Vinteren — nødvendigt, at der træffes særlige For
anstaltninger. Hvordan skulde vi ellers klare den, naar 
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Gulvene ved Fernismangelen bliver mindre modstands
dygtige over for Slid, samtidig med at Sko og Støvler be- 
slaas med Jernsøm for at gøre Saalerne mere holdbare!

Sommerskolen fik ogsaa i Aar Lov til at gaa sin Gang, 
uden at vi paa nogen Maade blev forstyrret af Verdens 
Uro. Vi kan endda prise os lykkelige over, at vi ikke i 
særlig Grad har mærket Vareknapheden. Naturligvis 
savner Pigerne mere end Drengene Brødet af det fine 
Hvedemel — om ikke andet, saa savner de i hvert Fald 
Hvedemelet i Husholdningsundervisningen. Men vi lod de 
smaa Ekstrarationer være forbeholdt for den, for at 
Pigerne dog ikke helt skulde være ukendt med Bagnin
gen af Hvedemel, naar det engang vendte tilbage igen. 
I Haandgerning og Vævning havde vi heldigvis Materiale 
nok, selvom Mængden ikke længere giver saa store Mulig
heder for at vælge som tidligere.

Efterhaanden som Sommerskolens Uger gik, sørgede 
vi for at komme ud i Omegnen for at lære den nærmere 
at kende. Det begynder gerne med smaa Spadsereture, 
bl. a. til Stranden, men senere tager vi saa Cyklerne frem 
og kommer længere ud; først det nærmest ved: Højen 
oven for Hjortshøj, Vorre, Løgten, Skæring Strand, og 
saa til Aarhus, hvor vi maa ind flere Gange, fordi der er 
saa meget at se: Domkirken, Mindeparken, Rømerhaven, 
Naturhistorisk Museum, Den gamle By og Raadhuset. Paa 
et Par af Turene tog vi endda paa den anden Side af Aar
hus til Jelshøj og til F. D. B.s Fabrikker i Viby. Udflugter 
med Besøg af mere privat Karakter har vi ogsaa haft. 
Det er ikke meget, vi skal røre Benene paa Cyklerne for 
at komme ned til Jes Thomsens paa »Bynksminde«, men 
saa faar vi til Gengæld Lov til at røre dem paa Græs
plænen dernede! Og det virker altid saa mærkeligt og 
dejligt forfriskende at se hinanden i nye Omgivelser og 
nye Situationer. I hvert Fald udløser det Latteren som 
aldrig før, naar vi leger »To Mand høj«, løbende eller 
gaaende, eller naar vi trækker Tov (navnlig hvis det 
springer!), eller naar vi løber Forhindringsløb med de
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forskellige fysiske og intellektuelle Forhindringer — eller 
hvad man nu i det »hittepaasomme« Bynksminde kan 
finde paa. — Sidst paa Sommeren tog vi de længste Ture. 
En Søndag Eftermiddag var Rosenholm Maalet, og paa 
Hjemvejen derfra blev vi ledet om til Mejeriet i Hornslet, 
hvor Mejeribestyrer Jørgensen lod os smage paa Mejeriets 
gode Mælkeprodukter og viste os rundt i Mejeriet. Og 
endelig Lørdag den 21. August skulde det vise sig, om 
Cyklerne havde Livskraft nok til at klare den lange Tur 
til Mols. Der var adskillige Cykleslanger, som »udaande- 
de« een eller flere Gange paa Turen, men ved hurtigt 
iværksat Oplivningsforsøg ved Cyklereparatørerne Thyge- 
sen og Troelsen lykkedes det som oftest at blæse Liv i 
dem igen. Sidst paa Turen var der dog en, som var haab- 
løst fortabt. Ellers forløb Turen programmæssigt over 
Kalø Slot, Knebel Runddysse og Trehøje til Fuglsølejren 
(aldrig smager en Omgang Koldskaal saa godt som midt 
paa saadan en Udflugtsdag!). Vi naaede endda ogsaa 
Dragsmur og Ryes Skanser, inden vi kom til Skødshoved, 
hvorfra vi planmæssigt sejlede tilbage til Aarhus. Det var 
saa heldigt, at vi i Dagens Løb havde faaet mere og mere 
kraftig Vind, efterhaanden som vi drejede om og fik den 
i Ryggen; men her paa den lille Strækning over Kaløvig 
til Aarhus var der enkelte, der gerne havde givet Afkald 
paa Rygvinden, om de i Stedet kunde have faaet Vind
stille. Nu ved vi, at det kan lade sig gøre at blive søsyg 
paa den korte Tur!

Der har vist aldrig været saa mange Gæster paa vor 
Skole paa een Sommer, som der har været i Aar; saa 
mange Møder og Besøg har vi haft. Det første var vel 
ogsaa det største. I hvert Fald har Salen aldrig været saa 
tætpakket som til det store Folkemøde den 30. Maj, hvor 
Statskonsulent Novrup og Folketingsmand Erik Appel 
talte. Der har antagelig været ca. 750 Tilhørere baade til 
Foredragene om Eftermiddagen og til Direktør Thomas 
P. Hejles Oplæsning om Aftenen. Det er virkelig gode 
Møder, som Aarhusegnens Ungdoms- og Foredragskreds 
og Dansk Ungdomssamvirke her i Fællesskab har skabt.
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»Enken«.

Der skulde gerne komme en fast Tradition for et saadant 
stort Møde hver Sommer, og Egnens Ungdom bør takke 
for det, der her bydes dem, ved at flokkes talrigere Aar 
for Aar. Gid den nyoprettede Forening maa naa det Maal, 
som dens Formand, Valgmenighedspræst Peder Bukh, 
har formet saaledes: det folkelige Oplysningsarbejde skal 
»uddybes og udbredes, saa det kan afløse alt goldt eller 
nedbrydende Foreningsliv, som florerer alt for uhindret 
paa vor Egn.«

Sankt Hans Aften blev fejret paa svensk Vis. Dertil 
fik vi Hjælp af den nystiftede »Svenska föreningen för 
Aarhus och omnejd«, som gæstede os med ca. 75 Del
tagere i Cykleturen. Vejret var saa truende, at vi ikke var 
sikker paa, at vi kunde danse omkring »Majstången« 
paa Boldpladsen, og derfor pyntede vi med Løv og Blom
ster i Gymnastiksalen. Men selv om det gav vaade Sko, 
foretrak Svenskerne Dansen i det fri, og derefter sam
ledes vi først i den store Skolestue omkring Kaffen og 
nogle svenske Sange og et Par korte Taler, og saa slog 
vi os ned i Gymnastiksalen og hørte dejlig Sang af Rig
mor Gadborg og en god Tale af Overbetjent Haxell. Vi 
var glade for det festlige Besøg fra Aarhus, saa vi helt 
kunde bifalde, hvad et Aarhus-Blad Dagen efter skrev i
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Gymnastikstævne.

en Omtale af Aarhusianernes forskellige Sankt Hans 
Fester: »Særlig Stemning var der over den nye svenske 
Forenings Sankt Hans Fest paa Egaa Efterskole.«

I Begyndelsen af Juli var der næsten for meget, der 
foregik paa Skolen. Alene Forældredagen og Elevmødet 
kræver en hel Del Forberedelse, men i Aar havde vi i 
Ugen imellem disse to Søndage baade Besøg af Hjorts- 
høj-Egaa Sogns Aldersrentenydere og af Kaløvig Kreds
forenings Husmandsforening. Hver Gang opførte nogle 
Elever Mads Hansens »Enken«, saa de blev efterhaanden 
fuldstændig scenevant.

Derefter kom der en mere rolig Periode, hvor vi baade 
skulde hellige os det egentlige Skolearbejde mere ufor
styrret og have lidt ekstra fri omkring den følgende Søn
dag. Men da var det, at vores lille Torben blev saa svært 
skoldet om Torsdagen, at han nogle Dage derefter laa 
og svævede mellem Liv og Død. Det kom uundgaaeligt til 
at betyde et lille Afbræk baade i Skolearbejdet og i Week- 
end’en. Lykkeligvis slap Torben dog godt over det grimme 
Uheld; han er nu saa rask, at vi kan se, at han slet ikke 
faar noget varigt Mén af Skoldningen.

I Aar holdt Aarhus Amts Gymnastikforening igen et 
stort Stævne paa Skolen. Det blev en Succes — med ca.
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700 Gymnaster paa ialt 25 Hold. Det gik fint hele Efter
middagen med de mange skiftende Hold, og da Skolens 
Sommerpiger, der i Kritikken kaldtes »et dygtig sammen
arbejdet Hold«, havde afsluttet deres Opvisning, kom 
den samlede Indmarch. Det er vist altid det festligste 
ved disse store Stævner. Hvor er det kønt med de mange 
Faner og de mange unge Gymnaster! Det ses saadan en 
Dag, at Gymnastikforeningerne gør et godt og paaskøn- 
nelsesværdigt Arbejde med Ungdommen. Men det viser 
sig ogsaa at være rigtigt — hvad jeg før har fremhævet 
— at Gymnastikforeningerne har en Slags missionerende 
Arbejde. De kan gennem Gymnastikken faa fat i unge, 
som ellers ikke kommer med i et sundt og godt Ungdoms
liv, og som derfor desværre lader en Del tilbage at ønske 
i deres Opførsel, naar de kommer som Gæster til en 
Fest paa en Skole. Her tænker jeg ikke blot paa dette, 
at nogle af dem kvitterer for Gæstfriheden ved at plukke 
umodne Æbler af Træerne i Haven og smide Kærne
husene fra sig inde i Balsalen. Jeg tænker mere paa den 
Tone, som visse »førende« unge synes at ville have frem, 
naar der danses. Det er f. Eks. ofte Skik, at de unge syn
ger med paa Refrænet, men de har ikke Smag nok til at 
indse, at en festlig Aften derved kan drages ned i et saa 
lavt Plan, at mange — forhaabentlig de fleste — ikke 
befinder sig godt ved at være med. Jeg skal sent glemme 
den unge Mand, der sad neden for Musikken og sang med 
paa den kendte Melodi til Drachmanns Majvise: »Se, det 
summer af Sol over Engen«; men hvilken forfærdende 
Tekst brugte han ikke: »Jaj er født med en Bajer i 
Haanden!« Hvor Vendingen stammer fra, ved jeg ikke. 
Han saa ikke ud til at have kunnet finde paa den selv. 
Men det er desværre vist ikke sjældent, at de aandeligt 
set ganske tomme unge fyldes af den Slags, og hvis det 
breder sig, kan det give én Indtrykket af at være med i 
ne Flok skraalende Dyr i Stedet for en Flok glade Men
nesker. Der bør gøres et Arbejde for at hæve en Aften 
som denne op i et højere Plan. Vi har flere Gange prøvet 
at bede Musikken undlade at sætte Højttaleranlægget i 
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Gang, og det har vi ikke fortrudt; derved undgaas meget 
af det Pjat, som Refrænerne bestaar af. Men det virk- 
somste Middel vilde være, om Lederne ude omkring i For
eningerne — ikke mindst Gymnastikforeningerne — 
havde den rette Indstilling og fik flere og flere unge med 
sie i Bestræbelserne for at skabe Fester, hvor det aande- 
lige og flade ikke faar Lejlighed til at udfolde sig.

Den sidste Søndag havde vi endnu en Gang Besøg. 
Det var Højskoleforeningens Ungdomskreds fra Aarhus 
og nogle unge fra Sognepræst Poul Knudsens Kreds, der 
i Fællesskab gæstede os. Vi havde det fornøjeligt sam
men. Men af Forstander Jens M. Jensens Foredrag for
stod vi, at alvorlige Begivenheder dels allerede foregik og 
dels var i Vente. De kulminerede omkring Søndag den 29. 
August. Men paa det Tidspunkt havde vi heldigvis alle
rede afsluttet Sommerskolen, og de fleste var naaet hjem. 
De følte sikkert alle som vi: en dejlig Sommer var gaaet, 
og paa Baggrund af den indførte Undtagelsestilstand syn
tes den dobbelt lys og lykkelig.

Vallekildemødet og Efteraarsmødet, som skulde have 
været afholdt i Begyndelsen af September, maatte vi des
værre aflyse.

Af de Forandringer, der i dette Aar har været i Lærer
kredsen, er den vigtigste den, at Pastor Højmark ikke 
længere gæster os med et ugentligt Foredrag. Igennem 
en lang Aarrække var det Skik, at Højmark var Med
arbejder paa Skolen. Han var baade med ved Aabnings- 
møder og ved Afslutningsmøder; ved de fleste Elevmøder 
holdt han Gudstjeneste i Kirken, og selv meget daarligt 
Vejr kunde ikke faa ham til at forsømme en Tur til Egaa. 
Vi glædede os til hans Besøg. Vi vidste, at han ved de 
særlige Lejligheder kunde komme med en kort, men god 
og indholdsrig Tale, og naar der skulde fortælles om dan
ske og norske Forfattere og Digtere, kunde ingen gøre 
det bedre end Højmark, der baade holdt meget af Litte
raturen og af at meddele af den til andre. Desværre fik 
Vinterholdet ham kun at høre een Gang. I Begyndelsen 
af November blev Højmark ramt af en Sygdom, der tvang 
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ham til at trække sig tilbage fra Stillingen som Valg
menighedspræst i Aarhus, og som ogsaa har gjort ham 
det umuligt at fortsætte Lærergerningen paa Egaa Efter
skole. Men der skal i den Anledning herfra lyde en hjerte
lig Tak til Pastor Højmark for al god Hjælp og for mange 
gode Besøg gennem Aarene. Dertil skal ogsaa føjes en Tak 
for de Billeder, som han har overladt Skolen, og som nu 
hjælper til at skabe Hygge i den lille Skolestue.

Pastor Højmarks Efterfølger som Præst for Valg
menigheden i Aarhus blev Holger Sørensen. Vi har alle
rede faaet Løfte af ham om at tage enkelte Foredrag paa 
Skolen i Vinterens Løb; vi haaber, at dette Samarbejde 
efterhaanden maa fæstnes og blive til Glæde for begge 
Parter.

I Stedet for Sigrid Jørgensen og Gerda Marstrand 
havde vi i Sommer Laurine Nissen og Gurdil Thomsen; 
de har begge erklæret sig rede til at fortsætte til næste 
Sommer. Til den kommende Vinterskole har vi faaet et 
Par nye Lærere, Poul-Børge Rosendahl og Aksel Hansen. 
Desuden har Højskoleforstander Jens M. Jensen, Aarhus, 
givet os Tilsagn om regelmæssige Foredragstimer.

Et Skoleaar er gaaet — og et nyt begynder. Det tegner 
til Rekordbesøg paa Danmarks Skoler for Ungdommen. 
Vi tager det som et glædeligt Tegn midt i en usikker Tid, 
og det giver os en stærk Følelse af det Ansvar, som det 
er at holde Skole for den opvoksende Ungdom. Men det 
er ogsaa et stort Privilegium at have saa rig en Lejlighed 
til at faa de unge i Tale. Derfor skal der i denne Hilsen 
til Skolens tidligere Elever og andre gode Venner af Sko
len ogsaa lyde en Tak for al Tillid og Hjælp i det forløbne 
Aar. Vi haaber, at vort Arbejde maa bære den Frugt, som 
man nærer Forventning om, og at Fremgangen for Efter
skolerne og de andre Ungdomsskoler i By og paa Land 
maa fortsætte til Gavn og Glæde for de unge og til Styr
kelse af Folket i Fremtiden. Gid dansk Ungdom maa staa 
rede til at bære Danmark frem i Fredens Dage, og gid 
de ikke maa lade vente ret længe paa sig.

I Oktober 1943.
Tage Dybkjær.
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Valgdagen 23. Marts 1943.



Elevmødet 1943.

Sjælden har vi haft saa god Tilslutning til vort Elev- 
møde som i Aar. Den hele Lørdag Aften strømmede 

de gamle Elever formelig ind, saa Salen var fuld, da For
stander Dybkjær bød velkommen. Vi sang nogle Sange, 
og Eleverne opførte »Enken« af Mads Hansen, og tilsidst 
dansede vi, til man skulde til Køjs. Der var jo som sæd
vanlig megen Uro, og der var sikkert mange, der slet 
ikke sov den Nat. Til Gudstjenesten Søndag Formiddag 
var der stuvende fuldt i Kirken, hvor Pastor Bramming 
Hansen prædikede. Efter Gudstjenesten havde vi Gene
ralforsamling, der forløb roligt som sædvanlig. Efter en 
Pause spiste vi Middagsmad og holdt Siesta, indtil Pastor 
J. Lykke fra Odder holdt Foredrag Kl. 3. Efter Fore
draget var der Gymnastikopvisning af Sommerens Piger.

Dyneinvasion hos Bornholts.
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Bornholts.

Kl. 6 spistes der til Aften, og Kl. 7 samledes vi til det 
afsluttende Kaffebord. Forstander Dybkjær læste Hilsner 
fra fraværende Elever og viste Farvelysbilleder af egen 
Optagelse. Vi sang til Slut en Aftensang og drog hver 
til sit. Endnu et Elevmøde var Slut. Vi var vist alle enige 



71

om, at trods Restriktioner og alt andet var det et meget 
vellykket Møde.

Endnu en Ting skal omtales: I Anledning af, at Jubi
larerne fra 1933 og 33—34 havde forsøgt at kalde hele 
Aargangen sammen til et særligt Møde, var fhv. Forstan
der Ejnar Pedersen og Frue samlet med Jubilarerne og 
Resten af deres gamle Elever, der var mødt til Mødet. 
Jubilarerne fortalte, hvad de havde oplevet, siden de kom 
fra Skolen, og Frk. Ibsen fortalte Minder fra en Amerika
tur. Ejnar Pedersen fortalte om en Cykletur til Vend
syssel.

Dette Møde var et glimrende Eksempel til Efterføl
gelse. Lad os se det hvert Aar i Fremtiden, da vi véd, 
at det er til stor Glæde for Hr. og Fru Pedersen. En 
hjertelig Tak til Stinne Lund Jensen og Svend Aage Møl
ler for deres Arbejde i denne Sag.

A. Brandstrup.

Generalforsamling 1943.

Søndag den 11. Juli afholdtes i Forbindelse med Elev
mødet Elevforeningens aarlige Generalforsamling.

Efter at Forsamlingen havde sunget »Langt højere 
Bjerge«, bød Formanden velkommen. Til Dirigent valg
tes Lærer Thygesen. Formanden og Kassereren aflagde 
Beretning og Regnskab, som begge uden Diskussion god
kendtes. Derefter var der Valg til Bestyrelsen. Efter Tur 
afgik: Arne Brandstrup, Kirsten Sørensen og Else Grosen. 
De blev alle genvalgt. Ligeledes genvalgtes Revisoren, Ove 
Nielsen, Aarhus.

Der var ingen, der ellers ønskede at sige noget, og 
Dirigenten kunde, efter at have takket for god Ro og 
Orden, hæve Generalforsamlingen.

Vi sang til Slut: Aandesyn fra gamle Dage.
A. Brandstrup.



Forskelligt, o
Om Forholdene tillader det, vil Vinterfesten blive af

holdt Søndag den 13. Februar.
*

Elevmødet agtes afholdt 8.—9. Juli.

Møde for gamle Vallekildeelever agtes afholdt Søn
dag den 3. September.

*

Nye Egaanaale å 1,50 Kr. kan faas ved Henvendelse 
til Skolen eller mod Indsendelse af 1,70 Kr. paa Sko
lens Girokonto Nr. 39268.

Bidrag til Egaa-Bogen 1944 bedes tilsendt Bestyrel
sen inden 15. September.

Adresseforandringer og eventuelle Udmeldelser af 
Elevforeningen skal inden samme Dato meddeles skrift
ligt til Egaa Efterskoles Elevforening, Bynksminde, 
Hjortshøj.

Hvis Adressen, som benyttes ved Tilsendelse af Egaa- 
Bogen, ikke er helt nøjagtigt, bedes en Bettelse — af Hen
syn til Postvæsenet — ligeledes meddelt hertil.

Skoleplan med udførlige Oplysninger om Undervis
ning og Understøttelse kan faas ved Henvendelse til 
Skolen.

*



Elevforeningens Regnskab 1942—43.
Indtægt: 

Kassebeholdning 12. Juli 1942 ................................. 737,61 Kr.
Billetsalg ved Elevmødet 1942 .................................... 864,00 -
766 Medlemsbidrag å 2 Kr........................................ 1532,00 -
Salg af Egaanaale ......................................................... 295,50 -
Porto refunderet............................................................. 337,85 -
Renter................................................................................ 13,12 -

Ialt til Balance . . 3780,08 Kr.
Udgift:

Elevmødet: 
Foredrag ............................................. 50,00 Kr.
Bespisning.............................................. 570,50 -
Andel i Parykleje ................................ 6,60 -
Adgangstegn .......................................... 11,55 -
Bil til Højmark .................................... 20,00 -

---------------- 658,65 Kr.
Egaa-Bogen: 

Trykning og Klichéer....................... 870,60 Kr.
Frimærker.............................................. 387,50 -
Konvolutter ......................................... 45,00 -
Blanketter og Fragt ............................. 31,35 -

---------------- 1334,45 Kr.
Understøttelse til Vinterskolen ................................ 200,00 -
Køb af Egaanaale .........................   447,48 -
Reparation af Fanen ................................................... 16,50 -
1 Krans ............................................................................ 10,50 -
Gebyrer til Girokontoret............................................ 0,81 -

Ialt .. 2668,39 Kr.
Kassebeholdning 8. Juli 1943 ................................... 1111,69 -

Balance . . 3780,08 Kr.

Elevforeningens Formue pr. 8. Juli 1943: 
Indestaaende i Landbosparekassen................ 941,21 Kr.

— paa Giro............................................ 132,22 -
Kontant Beholdning..................................................... 38,26 -

Ialt.. 1111,69 Kr.
+ Rest Laan............................................................... 650,00

Ialt .. 1761,69 Kr.
Formuefremgang . . 374,08 Kr.

Bynksminde, den 8. Juli 1943.
Jes Thomsen.
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Regnskabet rigtigt og fundet i Overensstemmelse med Bø
ger og Bilag. Kassebeholdning til Stede.

Aarhus, den 8. Juli 1943.

Ove Nielsen. Evald Petersen.

Egaafondets Regnskab 142—43.
Indtægt: 

Kassebeholdning............................................................. 72,14 Kr.
Kupon pr. 11. Juni....................................................... 25,00 -

— pr. 11. December............................................. 25,00 -
Overskud fra Vinterfesten ........................................ 114,33

Ialt til Balance . . 236,47 Kr.

Udgift:
1 Elevunderstøttelse ..................................................... 25,00 Kr.
Hjælp til et Sygehusophold ...................................... 50,00 -

Ialt . . 75,00 Kr.
Kassebeholdning 8. Juli 1943 .................................. 161,47 -

Balance . . 236,47 Kr.

Egaafondets Formue: 
Indestaaende i Landbosparekassen ................ 125,00 Kr.
Kontant Beholdning ................................................. 36,47 -

Ialt . . 161,47 Kr,
+ 1 Stk. 5 pCt. Obligation stor 1000 Kr.

Bynksminde, den 8. Juli 1943.
Jes Thomsen.

Regnskabet revideret og fundet rigtigt. Kassebeholdning og 
Obligation med Kupon til Stede.

Aarhus, den 8. Juli 1943.
Ove Nielsen. Evald Petersen.





Efterskolens Bestyrelse.
Gaardejer Anders Bornholt, Egaa, Hjortshøj, Formand.
Gaardejer Villads J. Villadsen, Egaa, Hjortshøj.
Gaardejer J. Bornholt Hansen, Egaa, Risskov.
Gaardejer N. Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Gaardejer E. Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Gaardejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Aarhus.

Elevforeningens Bestyrelse.
Kontorist Arne Brandstrup, Elsted, Lystrup, Formand. 
Maskinarbejder Jørgen A. Nielsen, Aarhus, Næstformd. 
Landmand Frede Bak, Rodskov.
Frk. Kirsten Sørensen, Lisbjerg, Aarhus.
Frk. Else Grosen, Egaa, Hjortshøj.
Frk. Kirsten Høgh, Karlby, Hornslet.
Mejerist Viggo Brandstrup, Lystrup.

Suppleanter:
Herdis Bornholt, Egaa, Risskov.
Erik Sørensen, Trige, Aarhus.
For Elevholdet 1942—43: Troels Rasmussen, Stabrand, 

Kolind; Sommeren 1943: Poula Sørensen, Skæring 
pr. Hjortshøj.

Elevforeningens Kasserer og Sekretær:
Gaardejer Jes Thomsen, Bynksminde, Skæring pr.

Hjortshøj.
Elevforeningens Postgironummer: 35297.



Elevfortegnelse.
Vinteren 1942—43.

1. Holger Andersen, Haldum, Hinnerup.
2. Niels Erik Bejtrup, Dejret, Knebel.
3. Jørgen Gert Bjerregaard, Assendrup, Daugaard.
4. Tage Borup, Hyllested.
5. Aksel Kirkegaard Brandt, Mjesing, Skanderborg.
6. Hans Blach Bærentzen, Flensted Mk., Laasby.
7. Anders Husted Christensen, Sdr. Borup, Aarslev, 

Randers.
8. Gunner Christensen, Trige, Aarhus.
9. Asger Due, Viborgvej 137, Hasle, Aarhus.

10. Niels Fisker Dørup, Sall.
11. Jens Kresten Udsen Hansen, Termestrup, Mørke.
12. Svend Høgh, Karlby, Hornslet.
13. Jakob Peder Jakobsen, Gjesing, Skanderborg.
14. Arne Ejner Jensen, Albøge, Trustrup.
15. Ejnar Borggaard Jensen, Dyngby, Boulstrup.
16. Henning Rugdal Jensen, Helgenæs, Knebel.
17. Ove Helbo Jensen, Kankbølle, Hjortshøj.
18. Hans Jørgen Jeppesen, Begtrup, Knebel.
19. Knud Boje Jørgensen, Østergade, Odder.
20. Holger Jørgensen, Helgenæs, Knebel.
21. Jens Peter Jørgensen, Hjortshøj.
22. Børge Kristoffersen, Korsdalgaard, Vinding, Vejle.
23. Jens Lilmoes Laursen, Dyrgaard, Mejlby, Hjortshøj.
24. Peder Laursen, Vedslet, Hovedgaard.
25. Alfred Madsen, Skjørring, Galten.
26. Erik Holm Madsen, Sønderbæk St.
27. Erling Madsen, Spørring, Aarhus.
28. Henning Møller Madsen, Egaa, Hjortshøj.
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29. Regnar Meller, Fejrup, Helgenæs, Knebel.
30. Olaf Alfred Mikkelsen, Højbjerg.
31. Per Krogh Mikkelsen, Odder.
32. Peter Schmidt Mikkelsen, Vildbjerg.
33. Aage Mortensen, Skaade Mk., Højbjerg.
34. Peter Mortensen, True Mk., Brabrand.
35. Aage Møller, Bilsbæk, Ørting.
36. Bent Nielsen, Svorbæk, Assedrup.
37. Emil Johan Nielsen, Holme, Ebeltoft.
38. Henry Nielsen, Trige, Aarhus.
39. Niels Erik Nielsen, Egaa, Hjortshøj.
40. Steen Vagn Nielsen, Brobjerggaard, Onsild.
41. Knud Friis Nørgaard, Godthaab, Lystrup.
42. Kristian Olsen, Ørby, Helgenæs, Knebel.
43. Eskild Pedersen, Flensted Mk., Laasby.
44. Jørgen Pedersen, Morsholt, Odder.
45. Knud Ravn Pedersen, Karlby, Hornslet.
46. Poul Erik Pedersen, Asferg, Faarup.
47. Kresten Peitersen, Laurbjerg.
48. Anders Vagn Rasmussen, Holme, Ebeltoft.
49. Karl Rasmussen, Kærbyholm, Nr. Aaby.
50. Ove Rasmussen, Hasle, Aarhus.
51. Peter Egon Rasmussen, Hjortshøj.
52. Poul Erik Rasmussen, Krogsbæk, Hornslet.
53. Troels Evald Rasmussen, Stabrand, Kolind.
54. Erik L. B. Ravn, Borup, Helgenæs, Knebel.
55. Ole Skouenborg Rolskov, Nr. Vissing, Skanderborg.
56. Knud Verner Rungborg, Dejret, Knebel.
57. Jørgen Vilhelm Schmidt, Tarskov Mølle, Harlev.
58. Aage Schou, Sdr. Homaa, Trustrup.
59. Jens Anton Schou, Ølst, Randers.
60. Svend Erik Skjødt, Flensted, Laasby.
61. Johannes Søndergaard, Driften, Odder.
62. Anders Sørensen, Sall.
63. Christen Korgaard Sørensen, Vendelbogaard, 

Stenbjerg.
64. Elmer Sørensen, Trælgaarden, Mørke.
65. Georg Sørensen, Ballehøj, Hjortshøj.
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66. Hans Peter Gye Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
67. Martin Sørensen, Skødshovedgaard, Knebel.
68. Niels Henning Sørensen, Termestrup, Mørke.
69. Niels Peter Therkelsen, Dyngby, Boulstrup.
70. Niels Thomsen, Smedskov, Galten.
71. Vagner Thuesen, Ebdrup, Kolind.

Sommeren 19^3.
1. Tove Agger, Kirkegaard, Bøvlingbjerg.
2. Eva Als, Taastrup, Rønde.
3. Gerda Langballe Andersen, Framlevgaard, Harlev.
4. Inger Juul Andersen, Tiist, Mundelstrup.
5. Ester Valborg Andreasen, Thomasminde Mk., 

Hjortshøj.
6. Stinne Bjerring, Lisbjerg, Aarhus.
7. Sif Bolvig, Nisset, Lemming.
8. Rosa Borup, Hyllested Skovgaarde.
9. Grethe Kirkegaard Brandt, Mjesing, Skanderborg.

10. Anna Marie Drasbech Brødsted, Stilling.
11. Ellen Marie Nedergaard Christensen, Lisbjerg Skole, 

Aarhus.
12. Lis Homaa Christensen, Aggestrup, Søvind.
13. Emmy Christiansen, Hjortshøj.
14. Sonja Ravn Fisker, »Teglholm«, Mollerup, Laven.
15. Anna Marie Friis, Allelev, Trustrup.
16. Astrid Krogh Gammelgaard, Herskind, Skovby 

Østjyll.
17. Johanne Ranegaard Hansen, Solbjerg, Hørning.
18. Ketty Viola Hansen, Carl Bertelsensgade 6, Aarhus.
19. Sigrun Bornholt Hansen, Egaa, Risskov.
20. Anna Holm, Framlev, Harlev.
21. Anna Kathrine Egede Holm, »Østerholm«, 

Tranebjerg.
22. Kirsten Holm, Terp, Lystrup.
23. Anna Marie Jakobsen, Gram Skole, Stilling.
24. Anna Møller Jensen, Foldby Mk., Hinnerup.
25. Else Jensen, Borum, Mundelstrup.
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26. Herdis Korsbak Jensen, Terp, Lystrup.
27. Jonna Jensen, Hørning.
28. Maria Margrethe Jensen, Skovly, Hornslet.
29. Sigrid Ryssel Jensen, »Bøgelund«, Kradbjerg, Løgten.
30. Vera Jensen, Solbjerg, Aarhus.
31. Agnete Tange Jessen, Stadion Allé 64, Aarhus.
32. Doris Johnsen, Allelev, Trustrup.
33. Karen Juul, Solbakkevej 5, Viby J.
34. Gertrud Marie Jørgensen, »Elkjærslund«, Tingvej 43, 

Hornslet.
35. Hedvig Jørgensen, Søby, Hornslet.
36. Inger Lise Kaspersen, Ebeltoft Skovfogedbolig, 

Ebeltoft.
37. Erna Knudsen, Elev, Lystrup.
38. Ida Margrethe Knudsen, Skaade Børnehjem, 

Højbjerg.
39. Mine Marie Krag, Mellerup, Randers.
40. Inga Kristoffersen, Vinding, Vejle.
41. Jutta Kvist, Ferring, Bonnet.
42. Nielsine Stokholm Lauridsen, Skaade Børnehjem, 

Højbjerg.
43. Anne-Lise Høj Laursen, Karlby, Hornslet.
44. Karen Margrethe Laursen, Boes, Alken.
45. Else Marie Lindhof, Borum, Mundelstrup.
46. Stinne Mousing, Svejstrup, Alken.
47. Anna Marie Møller, Ølst, Randers.
48. Else Augusta Nedergaard, Skødstrup.
49. Asta Kirstine Nielsen, Faarup.
50. Elna Nielsen, Mølhaven, Aabybro.
51. Ester Nielsen, Skejby, Aarhus.
52. Inge Littrup Nielsen, Bjerregrav.
53. Sigrid Nielsen, Aalsrode, Aalsø.
54. Ellen Pedersen, Elkærgaard, Hundslund.
55. Ingrid Kjeldgaard Pedersen, Elev, Lystrup.
56. Ketty Mørck Pedersen, Lyngby, Brabrand.
57. Edel Ragnhild Petersen, Rønnebæk, Næstved.
58. Eva Pilgaard, Houlbjerg, Laurbjerg.
59. Jytte Pontoppidan, Ringelmosegaard, Rønde.
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60. Johanne Marie Poulsen, Aalsø.
61. Margit Marie Poulsen, Ødum, Aarhus.
62. Ann Inge Rask, Hornslet.
63. Anna Rasmussen, Karlby, Hornslet.
64. Minna Rasmussen, Skjørring, Mørke.
65. Else Margrethe Schmidt, Tarskov Mølle, Harlev.
66. Inger-Lise Sejerø, Mundelstrup.
67. Else Margrethe Stenslunde, Hurup, Thy.
68. Anna Sørensen, Oddegaard, Bjerregrav.
69. Britta Sørensen, Solbakken, Løgten.
70. Else Sørensen, Søby, Hornslet.
71. Gerda Sørensen, Galten.
72. Karen Marie Sørensen, Lading Mk., Mundelstrup.
73. Poula Sørensen, Skæring, Hjortshøj.
74. Ellen Bernstorff Thomsen, de Mezasvej 203, Aarhus.
75. Ingrid Thomsen, »Vesterkjær«, Hinnerup.
76. Sine Thomsen, Nybo, Toustrup.
77. Karen Marie Thyrri, Thorup, Knebel.
78. Eva Vestergaard, Ravnholt, Tranbjerg.
79. Inger Margrethe Jensen, Sønderborg, Hjortshøj.
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