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Josefs Drøm,
(Matthæus 1, 18 — Kap.'ud.)

1.
Bøjet og med furet Pande sidder Josef Tømmermand.
Øjnene har mørke Rande, i hans Indre er der Brand!
»O Marie, Ord forpligter, ej sit Fæstensord man svigter!«.

2.
»Du har leflet med en anden, du var utro mod din Ven!
Sorgens Kalk er fuld til Randen, aldrig bli'r jeg glad igen!
Lukt for mig blev alle Sunde, da min Tillid gik til
Grunde!«
3.
I sit Værksted ganske ene sidder en fortvivlet Mand!
Slap og træt er hver en Sene, intet Arbejd orker han!
Brat hans Lykkesol gik under, sorgtung sidder han
og grunder.

★

1.
Ensom paa sit Natteleje ligger Josef fuld af Kummer
i den mørke Midnatsstund.
Tanken gaar paa vilde Veje, til han glider ind i Slummer,
Bud han f a ar af Englemund.

2.
»Du skal ikke mere frygte for Marie hjem at føre,
favne hende som din Viv!
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Hende Herrens A and besøgte, og det lød i
hendes Øre:
Du skal bære Verdens Li v/«

3.
»Himmelsønnen, hun skal føde, skal du Je susnavnet
give!
Folkets Synder soner han.
Derfor maa du ej forstøde hende, som skal Moder blive
til Alverdens Frelsermand.«.
4.
Saadan hvisked Englens Stemme, skabte Trøst og Haab
i Sindet,
jaged Mistro brat paa Flugt.
Aldrig Josef kunde glemme, at Gud Herren selv
ham minded,
da al Hjælp var udelukt!
★

1.
I Josefs Hjem en Glæde stor, nu Solen er oprunden,
af Nattens Gru er intet Spor, al Mislyd er forsvunden!
Josef sidder med sin Brud, takker glad for Englebud.

2.
Han siger frem Profetens Ord: »En Jomfru skal undfange
og føde sig en Søn paa Jord til Trøst for Hjærter bange.
Navnet hans: »Immanuel« blive skal til Slægters Vel«.
3.
Da smiled Josef til sin Ven: »Den Jomfru godt jeg
kender!
Min Glæde kom til mig igen, da atter vi blev Venner.
Tak for Drømmens Englesprog, som min Mistro brat
forjog!«
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4.
Maria smiled fuld af 'Mod som Herrens Tjenerinde.
»Mod os var Herren altid god, selv naar vi gik i Blinde!
Tak, du, vore Fædres Gud, Tak, at jeg blev Himlens
Brud!«

5.
Snart drog det unge Par afsted, til Betlehem de iled;
dér følte Hjærterne Guds Fred, da Barnet mod dem
smiled.
»Tak for Himmelgaven skøn, Tak for Julens Kongesøn!«
Christian Nissen,
Villa »Solvang«, Højbjerg.

Evige Værdier.
Erobrer det onde Alverden til sidst,
saa kan du det rette dog ville.

aadan skrev Esaias Tegnér i et storslaaet Digt i 1808,
vel under Indtryk af Napoleonskrigenes Hærgen over
Europa. Napoleons Magt havde allerede fra Frankrig
bredt sig over det meste af Vest* og Sydeuropa, og Østrig
havde han nylig vundet en afgjort Sejr over. De vest*
tyske Stater havde maattet underkaste sig Napoleons
Vilje og lovet, at de skulde stille Tropper til hans Raa*
dighed, om det blev nødvendigt. Da forlangte Prøjsen,
der var i Forbund med Rusland, Sverige og England, at
Napoleon skulde rømme Tyskland og trække sig tilbage
til den anden Side af Rhinen. Men Følgen blev blot, at
Napoleon aabnede Krig mod Prøjsen; snart holdt han
sit Indtog i Berlin og fortsatte mod Øst til Polen og
Østprøjsen. 1807 sluttedes Freden i Tilsit, hvor Prøjsen
maatte afstaa ca. Halvdelen af sit Landomraade. Polen
blev ikke genoprettet, og Napoleon satte sig ikke imod
Ruslands Planer om at erobre Finland. Danmark*Norge
kom efter Englands Overfald paa Danmark 1807 med i
Krigen paa Frankrigs Side. Ja, Krigens ødelæggende
Kræfter var sluppet løs over saa store Dele af vor Ver*
densdel, at der nok kunde være Grund til at frygte, at
det onde til sidst skulde erobre hele Verden.
I saadanne Tider skrev Esaias Tegnér sit Digt »Det
Evige«.
Han minder først om, at al jordisk Magt er tidsbe*
grænset. Som Ørnen, der fældes paa sin Flugt, kan Magt*
haveren pludselig nedstyrtes fra sin Tinde. Men midt i
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den stridende Verden med alle dens Omvæltninger fim
des der evige Værdier, som staar urokket gennem alle
Tider: det sande, det rette, det skønne.
Da Johan Hus blev brændt som Kætter paa Baalet,
skal han have sagt: »Mig kan I brænde, men Sandheden
kan I ikke brænde.« Nej, for Sandheden er af evig Art.
Den kan undertrykkes, holdes nede en Tid, og den, der
forfægter Sandheden, kan slaas ihjel, men Sandheden vil
stadig leve. Den er over os alle og stærk nok til at leve,
selvom dens Tilhængere bliver udryddet paa jordiske
Magters Bud. »Det sande er evigt, omkring Himmel og
Jord genlyder fra Slægtled til Slægtled dets Ord.«
Paa samme Maade forholder det sig med det rette.
Ogsaa Retten kan skydes til Side, og Uretten kan sættes
i dens Sted, men udryddes ■— det kan Retten ikke, lige
saa lidt som Sandheden. I Runebergs »Fændrik Stål« fors
tælles der om en gammel Amtmand, der saa det som sin
hellige Pligt at værne om Retten. I sin Alderdom op*
lever han Ruslands Erobring af Finland. En Dag staar
Russerhærens Overgeneral overfor ham og forlanger, at
han som Amtmand skal udstede Befaling til de kæm*
pende finske Soldater om at nedlægge Vaabnene; ellers
skal deres Slægt jages fra Gaard og Mark uden Ret og
Fred. Den Trusel kan Amtmanden ikke bøje sig for. Det
kan jo ikke være Ret at kræve Straf over Soldatens
Slægtninge, over Kvinder og Børn, fordi han kæmper
for sit Land. Det vilde være grov Uret. Og derfor maa
Amtmanden sige nej. Med Haanden støttet paa den fin*
ske Lovbog, Rettens Grundlag, staar han over for Rus*
sergeneralen, Overmagtens Symbol. Han har ikke svært
ved at vælge. Svaret lyder:
Sejren er Deres, vel, her har De mig,
jeg er beredt, gør med mig, hvad De vil!
Men Loven lever efter mig, som jeg
langt efter den blev til.

Saa kunde Generalen lade Amtmanden skyde og brænde
Lovbogen, om han vilde; han havde Magten. Men hvor
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meget han end udnyttede sin Magt, saa kunde han ab
drig dreje det saadan, at det blev Ret, hvad han gjorde.
Ret vil altid være Ret, og Uret vil altid være Uret. In«
gen Magt i Verden kan ændre dette Forhold, hvor me«
get Retten end skydes til Side. Thi Magt er noget tids«
bestemt, medens Ret har Evighedens Præg over sig. Hvor
meget end Uretten triumferer i Verden, saa har vi dog
stadig Muligheder for at gøre, hvad der er Ret. »Erobrer
det onde Alverden til sidst, saa kan du det rette dog
ville!« Og hvis Viljen til at øve Ret omsættes til Hand«
ling og Sandheden faar Røst, da skal »Folkene staa op
til Forvandling«, som Tegner siger i sit Digt.
Naar vi læser Tegnérs Digt, maa vi give ham Ret i,
at et Digt er ikke som Blomsternes Duft, der hastigt
svinder bort. Det skønne, der bl. a. kommer til Udtryk
i Poesien, er ogsaa evigt. Hvor hæslig Verden til Tider
end bliver og hvor mange skønne Værker der end gaar
til Grunde, saa vil det skønne altid leve videre og fylde
os Mennesker med Glæde. Hvert Slægtled glæder sig
over tidligere Slægtleds Kunstværker og føjer selv nye
til. Det skønne er evigt.
Men vi maa ikke nøjes med at trøste os med,
at det sande og det rette og det skønne ikke kan ud«
ryddes, lige meget hvor ond Verden end bliver. Vi maa
ogsaa — for vor egen Skyld — holde Sansen for disse
evige Værdier i Live hos os. Hvis vi mister Evnen til at
skelne mellem sandt og usandt, hvis vi bliver lige glade
med, om der øves Ret eller Uret og hvis vi ikke kan
glæde os mere over det skønne end over det hæslige i
Verden, da vil Livet blive fattigt, ja, uudholdeligt for os.
Det har nok været en Trøst for Esaias Tegnér at
tænke paa disse evige Værdier midt i en mørk Tid. Det
kan det ogsaa være for os i Dag. Derfor har jeg draget
hans Digt frem her i vor Hilsen til vore gamle Elever.
Gid vi alle maa kunne bevare Sansen for alt, hvad
der er sandt og ret og skønt.
Vi ønsker jer alle en velsignet Jul og et godt Nytaar.
Karin og Tage Dybkjær.

Det eviga.
Väl formar den starke med svärdet sin värld,
väl flyga som örnar hans rykten;
men någon gång brytes det vandrande svärd,
och örnarna fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öknen bort.

Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
lugn står hon med strålande pannan.
Hon leder igenom den nattliga värld
och pekar alltjämt till en annan.
Det sanna är evigt: kring himmel och jord
genljuda från släkte till släkte dess ord.
Det rätta är evigt: ej rotas där ut
från jorden dess trampade lilja.
Erövrar det onda all världen till slut,
så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld,
sin fristad det har i ditt bröst fördold.
Och viljan som stängdes i lågande bröst
tar mandom lik Gud, och blir handling.
Det rätta får armar, det sanna får röst,
och folken stå upp till förvandling.
De offer du bragte, de faror du lopp,
de stiga som stjärnor ur Lethe opp.
V. 1: värld = Verden, flyga = flyver, öknen = Ørkenen.
V. 2: sanningen = Sandheden, bilor = Økser, lugn = rolig, hon = den.
leda= lede, føre, alltjämt = bestandig, genljuda = genlyder.
V. 3: rotas där ut = udryddes. erövrar = erobrer, utom = udenfor,
fördold = skjult.
V. 4: lågande = luende, flammende, lopp = løb. Lethe = Glemselen.

10
Och dikten är icke som blommornas doft,
som färgade bågen i skyar.
Det sköna du bildar är mera än stoft,
och åldren dess anlet förnyar.
Det sköna är evigt: med fiken håg
vi fiska dess guldsand ur tidens våg.

Så fatta all sanning, så våga allt rätt,
och bilda det sköna med glädje.
De tre dö ej ut bland mänskors ätt,
och till dem från tiden vi vädje.
Vad tiden dig gav, må du ge igen,
blott det eviga bor i ditt hjärta än.

Esaias Tegnér. (1808).
V. 5: blommornas = Blomsternes, färgade bågen = den farvede Bue. bil
dar = danner, stoft = Støv, åldren = Aldrene, anlet = Aasyn. fiken
håg = lystent Sind, ur = op af. våg = Vove, Bølge.
V. 6: våga = vov. vädje = appellere, henvise, ge = give, än = endnu.

Føj din Lyst og brug din Evne ...
ra Henrik Ibsens »Kongsemnerne« glemmes ikke saa
let den Samtale, Bisp Nikolas og Skule Jarl fører i en
ensom Stund under Jarlens Datters Bryllup med Nor
ges unge Konge Håkon. Sit Liv igennem har Skule bej
let til Norges Trone; han er blevet sjælesyg af denne sta
dig uopfyldte Higen og mener kun at kunne finde Fred
ved at blive Konge i Håkons Sted. Men han tøver og tø
ver med Forsøget paa at støde Håkon fra Magten, thi
Håkon har Retten. Da spørger Bisp Nikolas, som de sid
der ved Tavlebordet: »Saa I aldrig et gammelt billede i
Nidaros kristkirke? Det viser syndfloden, som vokser og
højner sig op over alle berge, saa der kun er en eneste
tind igen. Opover der klyver en hel slægt, fader og mo
der og søn og søns hustru og børn; — og sønnen river
faderen ned i vandflommen for at vinde bedre fæste, og
han vil rive moderen med, og hustru og alle børn, for
at vinde op til toppen selv; — thi deroppe er en fods
bred land, dér kan han holde sig en time. — Det, Jarl,
det er visdommens saga og hver vismands saga.« »Men
retten!« siger Skule Jarl. Bispen: »Sønnen havde retten.
Han havde styrke og lyst til livet; — føj din lyst og
brus din evne, den ret har hvermand.«. Skule: »Til det,
som godt er, ja.« Nikolas: »Leg og spil med ord! Der
gives ikke godt og ondt, ikke op og ned, ikke højt og
lavt. Slige ord maa I glemme, ellers gør I aldrig det sid
ste skridt . . . Alt det, som I kan bruge, det er godt . . .«
Det blev Skules Ulykke, at han omsider brød over

F
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tvært og glemte slige Ord som godt og ondt. Han fulgte
den Vej, som Nikolas, Oprørsenglen, Djævelen viste:
satte sit eget Selv, sin egen Lyst over Retten. Da det
skete, blev i det samme Skules Skæbne bestemt. Det
kunde vare kortere eller længere, men det kunde umu
ligt ende anderledes, end at engang maatte han, den
selvbestaltede Konge, lægge alle de stjaalne Kongspjal
ter af een for een og staa som den ringeste af alle. Og
kun det reddede ham fra den evige Undergang, at det
i hans Dødstime kunde meldes Herren: ». . . nu kom
mer Skule Baardssøn angrende hjem fra sin ulydigheds
gang paa jorden!«
*

Føj din Lyst og brug din Evne! Hvor Livet og ikke
Døden eller Dødbideriet skal raade, maa det Ord efter
leves. Men det gaar ikke an at løse Lovenes Baand: Til
det, som godt er, ja. Havde Skule holdt sig disse sin egen
Munds Ord efterrettelig, var ikke blot en Frelse midt ud
af den truende Undergang, men ogsaa en Livslykke ble
vet ham til Del. Og hvad der gælder ham, gælder os alle.
Brug din Evne til det, som godt er, kan jo ikke være
andet end en ligetil Sag. Men derfor kan det godt være
særdeles besværligt. Det kræver kamp. Det er et dagligt
Ansvar. Man kommer heller ikke uden om den Risiko,
at man, under Brugen af sine Evner af Hjærtens Lyst,
udretter noget galt og dermed indvier sig til den tunge
Anger, der undertiden synes et Menneske tungere end
alt andet.
Fordi Mennesker saa nødigt vil igennem Angeren
over sig selv, ligger det nær at spørge: »Kan vi da ikke
formindske Risikoen for at gøre noget galt? Om man nu
greb til den Udvej ikke at føje sin Lyst og at lade Ev
nerne ligge delvis ubrugte? Om man passede sin Dont
og derved erhvervede sig det daglige Brød og rigelige
Tærepenge, men iøvrigt afholdt sig fra voldsomme Livs
ytringer? Maaske det var det forsigtigste for hvem, der
ikke vil i Ulykke.
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Nu siger jo Ordsproget: Forsigtighed er en Borgme
sterdyd. Det lyder ganske rimeligt. Men Henrik Pontop
pidan skriver, at kun saare sjældent mistes Livslykken
paa Grund af Dumdristighed, men saa meget des oftere
ved Forsigtighed. Selv om det til en Begyndelse lyder
en Kende sært, er der dog havsalt Sandhed deri, som let
fornemmes, ikke mindst af unge Sjæle. Man skal nok
give den kloge, gamle Herre Ret, omend det derved kom
mer til at se sørgeligt ud med Borgmesterens Livslykke.
Man ser, at man jo godt kan kule sine Muligheder
forsigtigt ned af Skræk for at komme til at gøre noget,
som paadrager én Skyld. Men der er mere end een Maade
at gaa til paa. Er det galt at samle sig Skyld, er det dog
endnu værre at gaa til af Ængstelse. Deri har Henrik
Pontoppidan set rigtigt. Det er jo at gøre sig selv til
Pensionist, beskedent at trække sig bort fra Livet. Bli
ver man ved dermed, er der efterhaanden ikke meget
andet tilbage end Menneskehylstret. Et Menneske, der
stænger sin Livsevne og Livsfylde inde af Angst for Føl
gerne, gaar ind i det Dødbideri, som er Dødens listigt
skjulte Forløber. Var der mon ikke en Del frygtsom For
sigtighed hos Manden med den ene Talent i Vor Herres
Jesu Lignelse, han, der blev kaldt »du onde og dovne
Tjener«? Hvor noget saadant finder Sted, skoggerler det
fra Afgrunden: nu blev atter et djævelsk Spil vundet!

Der er ikke andet at gøre end erklære alt Dødbideri
Krig paa Kniven. Frem i Dagen og prøves maa alt, hvad
der er et Menneske betroet af Evner og Kræfter; det maa
sættes ind af karsken Bælg, voves under Ansvar. Risi
koen for at fejle og skulle gaa Angerens tunge Gang maa
man tage med. Men i Gang maa man, som bedst man
kan. I hvert Fald et Menneskes timelige Livslykke af
hænger heraf.
Og maaske mer end det. Det er sikkert saadan, at Vor
Herres Fred og Frimodighed fra Gud Fader gives kun
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til Mennesker, som bruger Evnerne og følger Lysten, i
Lovenes Baand, ikke fordi Fred og Frimodighed hører
til det, der skal betales for. Men kun de, der gør, hvad
de kan, har virkelig Brug for Fred under Storm og
Strid. Kun de lever for Alvor og har Brug for noget al
vorligt. Den forsigtige kan nøjes med sin egen Forsig
tighed.
Føj din Lyst og brug din Evne, til det som godt er,
ja. Det er levende Menneskers Vej i det fri, hvor Storme
suse.

Holger Sørensen.

Hundrede Aar.
En Højskolebog af Sune Andresen.
il Folkehøjskolens 100 Aars Jubilæum i dette Efteraar
vil der udkomme forskellige Bidrag til dens Historie.
Det første, der saa Lyset, var en Bog af Højskoleforstan
der Sune Andresen, Engelsholm. »Hundrede Aar« er dens
Titel, Højskolen dens Emne. Det er en stærkt personlig
præget Bog, der vil møde baade Tilslutning og Modsi
gelse. Det bliver sikkert den mest ensidige Bog om Høj
skolen, men samtidig en af de mest interessante. Det er
ikke en velunderbygget og velafbalanceret Historiebog,
men et Bekendelsesskrift.
Forfatteren véd noget om, hvad Højskole er, og han
giver det selvstændigt Udtryk. Selv om det er tydeligt,
at han er Elev af Aage Møller og Anders Nørgaard, er
ingen i Tvivl om, at hvad han véd og vil, er personlig
farvet. Han er ingen Eftersnakker. Hvad han har mod
taget, er omsmeltet i hans egen Form. Han formaar at
udtrykke sig i særprægede Vendinger, saa det huskes.
Første og største Halvdel af Sune Andresens Bog
handler om Grundtvig og Kold, de to Mænd, der blev
Højskolens Forudsætninger.
Derefter følger to Kapitler om Højskolens Historie
og eet om Fremtiden.
Om Højskolens første Medarbejdere fremhæves det,
at det ikke var en Flok Folkepædagoger, der drog ud og
forsøgte ved en studeret Bedreviden at delagtiggøre en
uvidende Almue i Kulturlivets højere Lyksalighedstil
stande. Men det var Mænd og Kvinder, der var sat paa
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Plads af Historien, og som derved blev eet med det dan
ske Folk.
I Stedet for at berette om Højskolens Mænd og deres
Historie fortæller Sune Andresen om nogle af de Opga
ver i Tiden, Højskolen rettede sit Arbejde imod, Opga
ver, som fulgte med det folkelige og kristelige Syn, Høj
skolen ejede.
Forholdet til Sønderjylland blev en Hovedsag, og der
var ingen betydende Højskole, som ikke var præget deraf.
En anden Ting var Skyttesagen. Den skulde genop
vække Folkets Selvopholdelsesdrift efter Nederlaget i
Danmarks sidste Krig. Paa mange gamle Skytteforenings 
faner var der broderet: »Og Maalet er Danmarks Frelse.«
Skyttesagen blev en Højskolesag, fordi den var en Folke
sag. Senere kom Gymnastikken til. Per Henrik Lings
Maal havde været det storslaaede: At gengive Norden
sine Mænd! »Det var derfor ganske i sin Orden,« skriver
Andresen, »at Højskolen tog imod Gymnastikken og for
bandt den med Skyttesagen og den aandelige Vækkelse,
som ellers var Skolens Hovedopgave.«
Efter Sune Andresens Mening forfaldt imidlertid efterhaanden Skytte- og Gymnastikbevægelsen: Skyttesa
gen blev en Idrætsgren som Fodbold og Tennis, og Maa
let blev ikke saa meget Danmarks Frelse som de flest
mulige Points og dertil hørende Sølvbægere. Indenfor
Gymnastikken holdt man Points og Sølvbægere udenfor,
»men som Landbruget frembragte Præmiedyr, fremelskede Gymnastikken Elitehold. Snart slog dansk Ung
dom Flik-Flak under Fusijamas Askekegle«.
Lad det være overdrevet, saa er der alligevel den Sand
hed i det, at mange af Skytte- og Gymnastiksagens Mænd
fik det paa Afstand, at de arbejdede med en Folkesag,
en Sag, der skulde være med til at vække og rejse hele
Folket. Dog var der fremdeles Skoler, der gjorde et Ar
bejde for at gengive Gymnastikken sine folkelige Maal.
Hvad Højskolen i den sidste Mandsalder angaar, da
ser Sune Andresen paa den første Del af Mellemkrigs
tiden som en gold og øde Tid, hvor »der blæstes lovlig
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meget i Tidens Blokfløjter og for lidt paa Aandens Basune«.
Men ud af de fattige Aar voksede i 1930erne en Selv
besindelse frem, der for Forfatteren bliver Haabet for
Fremtiden. Valgmenighedspræsten i Vejstrup, Anders
Nørgaard, og Forstanderen for Højskolen ved Flensborg
Fjord, Aage Møller, fandt ind til Grundkilderne for det
kirkelige og folkelige Liv i Danmark, og en Række af
Højskolens yngre Medarbejdere, der ved deres Hjælp fik
Forstaaelse af, hvad det drejede sig om i Folkehøjskolen,
sluttede op om dem. Sune Andresens Bog er et godt Ud
tryk for denne Kreds — i Styrke som i Svaghed. Han
siger adskillige rammende Ting om den blege Tid før
Verdenskrigen. Han giver de to nævnte Mænd, hvad der
tilkommer dem, og den Del af Højskolens Mænd, der
har gaaet i Skole andre Steder, lades ude af Betragtning.
Det er saa afgjort rigtigt, at baade Anders Nørgaard
og Aage Møller havde noget at give, der kunde tvinge til
Selvbesindelse; men de var ikke de eneste. Ikke saa faa
har baade før og efter deres Tid oplevet en Selvbesin
delse uden at reklamere med den, endsige tage Patent
paa den.
Adskillige af os, der med Glæde har siddet under
Nørgaards og Aage Møllers Talerstole, kunde have øn
sket de to Mænd lidt mere Beskedenhed og lidt mindre
Selvsikkerhed. De faldt undertiden for Fristelsen til at
domfælde et helt Slægtled af Højskolens Mænd, saa egen
Gerning synede mere. Det var med Vemod, man hørte
dem dømme Mænd, de ikke selv naaede til Skuldrene.
Ogsaa Sune Andresen kunde man ønske lidt mere
Respekt for de historiske Kendsgerninger. Naar han f.
Eks. skriver, at en Del Præster og andre samledes paa
Vallekilde for som Modvægt mod Selvbesindelsen at be
kende sig til en mere barthiansk Linie, saa har det in
tet med de virkelige Forhold at gøre.
Saadan er der Pletter hist og her i Sune Andresens
iøvrigt udmærkede Bog.
Han skriver et Sted, at Højskolen i Mellemkrigstiden
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tog sig ud som en Forsigtighedens og Forsagthedens Spa
rebøsse, hvor intet turde voves og derfor heller ikke me
get vandtes. Disse Linier vidner ogsaa om mangelfuld
Kendskab til den hele Højskole. Der var saavidt ogsaa i
Tyverne og Trediverne Mænd, der vovede alt for at vir
keliggøre deres Ungdoms Drøm om en folkelig Gerning
blandt unge paa Højskolen. At Sune Andresen ikke ken
der dem, berettiger ikke hans affærdigende Ord.
Han taler om, at Studiekredsarbejdet fik hidsige Dyr
kere i Højskolen, og at det afslørede en Svaghed i Højskolemændenes Syn paa Aand og Ord. Ogsaa her sky
des der over Maalet. Der skal ledes efter Højskolemænd,
som har været ivrige med Studiekredsarbejde. Foredra
get er ikke blevet mistænkeliggjort i den Grad, Andresen
taler om det.
Bortset fra den Slags Fejlskud og Pletter læser man
Sune Andresens Bog med stor Interesse. Der er ikke saa
faa Træffere i hans Karakteristik af Tidsbaggrunden, og
der er stadig Brug for den Søgen tilbage til Højskolens
Grund, han er Talsmand for; men der er tillige altid
Brug for Mænd, der vil oversætte og omsætte den grundt
vigske Dialekt til et for flere Danske forstaaeligt Sprog.
Indenfor en Bevægelse som Højskolen vil der altid
være dem, som søger at gaa i Dybden, at vinde Styrke
indad, og andre, der prøver at faa større Kredse i Tale.
Der er Brug for begge Parter.
I det sidste Kapitel om Fremtiden røber Sune Andresen, at han heller ikke er blind for, at der er et Arbejde
at gøre i Bredden. Jo mere det gaar op for ham, des bedre
vil han sikkert forstaa, at den brogede Mangfoldighed,
som præger Nutidens Højskolemænd, ikke er en Svag
hed, men en Styrke.
Højskolen maa bygge paa den gamle Grund og hente
Næring fra gamle Kilder. Den maa tillige prøve at for
staa sin Samtid og dens Mennesker og tale til dem i et
Sprog, de kan forstaa. Opgaven er ikke at tale om Aand,
men at være Aandens lydige Tjenere og at tale ud ffa
den Styrke, det giver.
,
.
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Jens Marinus Jensen.

Hold Budene!
or nogle Aar siden boede der her i Landet en Præst,
som ved en eller anden Lejlighed bl. a. sagde: »Der
gaar ingen Vej til sand Lykke uden om de ti gamle Bud.«
Hvor havde han Ret, denne Præst! For det første fordi
det jo er paa Grundlag af disse ti Bud, at hele vor Sam
fundsorden og vort Retssystem hviler, for det andet fordi
det enkelte Menneskes hele Lykke for en stor Del af
hænger af, om han holder — eller af et ærligt Hjerte
prøver paa at holde Budene; thi helt undgaa at over
træde dem kan vi Mennesker jo nu engang desværre ikke,
især da ikke os Danske, der gerne vil regnes for Kristne.
Jøderne mente, at de var i Stand til at overholde Budene;
men denne Opfattelse har vi faaet grundigt revideret
gennem Jesu Ord i Bjergprædikenen: »I har hørt, at der
er sagt til de gamle . . ., men jeg siger jer . . .!« og saa
forklarer han os, hvordan vi som Kristne skal opfatte
Budene. Det er ikke nok, at vi i Gerning lader være med
at udføre de Ting, som Budene forbyder os. Bare det,
at vi tænker paa at udføre en eller anden Ting, som vi
véd er i Strid med Budene, gør, at vi har ovértraadt dem.
Eks.: »I har hørt, at der er sagt til de gamle: Du maa
ikke slaa ihjel. Men jeg siger jer, at hver den, som bliver
vred paa sin Broder uden Aarsag, er skyldig før Dom
men.«
Men prøver vi saa paai vort daglige Liv ät overholde
disse Bud? Nej desværre, langt de fleste gør dét ikke.
Vi kan blot tage et Par af de Overtrædelser, som endda
skulde være de letteste at holde. Hvor er det almindeligt,
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at man hører unge Mennesker bande og svovle, saa det
er en Gru — desværre ogsaa unge, som er eller har væ
ret paa Ungdomsskole, og som man derfor har Ret til
at vente sig lidt mere af end af andre. Altsaa, man mis
bruger i højeste Grad Guds Navn. (Jeg tænker ogsaa her
paa det blandt unge Piger saa almindelige, men meget
uskønne Udtryk: »Guj, hvor det klær dig.«) — Eller
hvor mange af os husker mon at holde Hviledagen hel
lig? Er det ikke saadan, at Kirkeklokkerne Søndag efter
Søndag kalder forgæves paa Ungdommen? De har været
til Bal Lørdag Nat og skal derfor helst sove hele Søn
dagen, eller de har faaet en Akkord, hvorved der kan
tjenes godt med Penge, og skidt saa med Søndagen, eller
de gider simpelthen ikke gaa i Kirke.
»Ær din Fader og din Moder.« Ogsaa dette Bud over
trædes af Masser af Danmarks unge. Det lyder jo saa
stort, naar man i Stedet for at sige, at man skal hjem
til sine Forældre, flot kan henkaste: »Jeg skal en Tur
hjem til de gamle.« Hvis jeg engang faar Besøg af en
ung Mand, som i Samtalens Løb omtaler sine Forældre
som »de gamle«, vil jeg bede ham aabne Døren og lukke
den fra den anden Side. Vore Forældre har ofret os alt,
og saa er det ogsaa vor simple Pligt at behandle og om
tale dem godt, saa længe vi har dem. Bagefter er det for
sent.
I vore Dage myrdes og hades der rundt om i Verden
som ingen Sinde før. Verden ligger i Kaos. Man har
glemt de ti Bud. Men netop derfor er der Grund til, at
vi minder hinanden om dem, og at vi hver især gør vort
bedste for at overholde dem. Som før nævnt har man
Ret til at vente sig lidt mere af alle jer, der har været
paa Efterskole. I skal være et godt Eksempel for Resten
af den danske Ungdom. Men ogsaa for jeres egen Skyld
bør I prøve paa at holde Budene.
Husk: Der gaar ingen Vej til sand Lykke uden om de
ti gamle Bud.
Aksel Hansen.

Høsten her og Høsten hist.
i.
Et høstmildt, gyldent Farveskær, det suser svagt i Havens Træer,
snart gulnes vore Skove.
Snart segner gyldne Blade ned og gemmes tyst i Jordens Fred,
hvor de faar Lov at sove.

2.
Se Skoven staar saa festligsrød i hektisk Blussen før sin Død!
Hvor alle Farver gløder!
Naturen véd at dø saa smukt! Naar man har baaret moden Frugt,
man frejdigt Døden møder!
3.
Hvor er det svært at »visne glad«, at gemmes hen som Blomst og Blad
i Jordens skumle Mørke!
Saa lidt vi ser den »modne Frugt«! Med den fik Livets Fjender Bugt,
de tærer al vor Styrke!
4.
O Herre, du, som gav os Haab om evigt Liv ved Barnedaab,
hold Haabet os for Øje!
Lad Aandens store »SkabersBliv« indgyde os dit Guddomsliv
med Sansen for det høje!

5.
Da modnes ogsaa vi til Høst, da lever vi af Aandens Trøst,
ej mer for Død vi gruer!
Som Neget bjærger du os hjem, mod Tronen hist vi vandrer frem,
hvor Aasyn dit vi skuer!

Christian Nissen,
Villa »Solvang«, Højbjerg.

Grønnes kun —.
fte hører vi, at Børnene længes efter den Tid, da de
skal regnes for voksne, og især Ungdomstiden staar
for dem som en lys og dejlig Tid fuld af Lystighed og
Glæde. De tænker ikke paa, at der ogsaa er andet, der
stiftes Bekendtskab med, og at Livet heller ikke er fri
for Alvor og Sorger i den Tid.
Det maa være en Tid, hvor der samles Forraad til
det senere Liv. Af Værdier, som kan samles til Brug,
spiller den personlige Dygtiggørelse en stor Rolle; der
maa skaffes Kendskab og Øvelse til det Arbejde, som der
skal arbejdes med og ved hvilket Livet skal opretholdes.
Det er dog ikke givet, at det alene kan give Livet Ind
hold, der maa ogsaa samles aandelige Værdier som f.
Eks. Kendskab til Historie, Sang og Litteratur.
Lær ogsaa at have aabne Øjne og Ører for Naturens
Skønhed, for det kan blive Kilde til megen Glæde gen
nem hele Livet. Maaske er den Natur, der findes paa det
Sted, som er vor Hjemegn, ikke ny for os; men alligevel
vil der altid være noget nyt at finde, hvis vi vil gøre
os lidt Ulejlighed.
Naturen er rig overalt, og Danmarks Natur er maaske
ikke saa storslaaet og imponerende som Udlandets; men
dens mange Vidundere kan være lige ufattelige som
skønne og beundringsværdige over hele Jorden.
Undertiden kan vi faa den Opfattelse, at Menneskene
er Herskere over alt i Naturen, naar man ser og hører,
hvor dens Kræfter tvinges ind i deres Tjeneste. Tanken

O

23

er dog ikke rigtig, for de kan kun beherske den, hvis
de retter sig efter dens Love; gaar de imod dem, kan
de intet. Gennem de store Opfindelser har Mennesket
fundet Naturlovene og udnyttet dem.
En Bonde, der passer sin Gaard godt, udnytter mange
Opdagelser, men hvis han vil have noget godt ud af
det hele, er der Tider, hvor det bare i Fred skal have Lov
at udvikle sig, og den Udvikling er han fuldstændig uden
Magt over.
Derfor maa vi gøre os klart, at vi er Væsener i en
højere Magts Tjeneste, som ikke bedømmer os udfra det
ydre Skin, men ser endog Grundlaget og Motiverne for
vore Tanker og Handlinger.
Foi’ Gud er intet skjult og de jordiske Værdier intet
værd. Livet maa ikke blot være Overfladiskhed og Tom
hed — det er der heller ikke sat Tid af til i Ungdoms
tiden, selvom det nok kan synes, at Livet er langt nok.
Der er nemlig intet Forsikringsselskab, der kan garantere
os et langt Liv, hvori alle Fejl kan rettes. Et helt langt
Liv kan maaske ikke engang rette det, hvis vi i Ungdom
men svigter Livets Bestemmelse.
Det er heller ikke Livets Længde, det kommer an paa,
det er Maaden, som det leves paa.
Grønnes kun — se det er Sagen, —
leve med og være vaagen,
leve kort Tid eller længe,
blot vi lyser op i Taagen.

Og hvad dette Aar saa grønnes,
sikkert modnes vil det næste,
naar vi blot har lært i Livets
rette Grund vor Rod at fæste.
(C. Hostrup.)

Nu vil jeg ønske jer alle en glædelig Jul og et godt
lykkebringende Nytaar.

Ellen Larsen.

En dansk cyklar i Sverige.
Snart bliver det vel igen muligt at rejse
over Grænserne. Hvis Cyklerne da kan
holde, vil mange sikkert føle sig fristet
til et Smut til et af vore nordiske Nabo
lande. Karin Dybkjærs Søster fortæller i
følgende Artikel om, hvad man kan faa
at se paa en Cykletur i Sverige fra Häl
singborg til Göteborg.

verige är inte i samma grad cykelland som Danmark.
Avstånden är större, vägarna och terrängen mer an
strängande att forcera. Det låter kanske avskräckande
som inledning till en artikel, som skall locka dansken till
Sverige. Så farligt är det nu inte. Svårigheterna är till för
att övervinnas, och jag tror jag kan lova en tur, som ger
valuta åt alla dem, som är intresserade av att lära känna
nya trakter på ett billigt och praktiskt sätt. För vart år
ökas möjligheterna för en cyklist att ta sig fram i vårt
land. Nu cyklar man i Sverige som aldrig förr. Vägarna
är tomma på bilar och lämnar god plats åt cyklisterna,
och när bilarna kommer tillbaka, går det att välja småvägar och på så sätt komma fram. Svenska Turistför
eningen, som arbetar för att underlätta resor inom lan
det, har tagit sig an cyklisternas sak. Jag rekommende
rar redan nu kontakt med föreningen, som har sitt hu
vudkontor i Stockholm men filialer över allt i landet.
Föreningens vandrarhemsförteckning liksom dess turbok
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sämre = daarligere.
låter = lyder.
Svårigheterna = Vanskelighederne,
trakter = Egne.
sätt = Maade.

vart = hvert.
lämnar = giver.
underlätta = lette.
rekommenderar = anbefaler,
redan = allerede.
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för cyklister kan vara till ovärderlig nytta, den först
nämnda är nödvändig för alla dem, som vill utnyttja
möjligheten till billigt nattlogi. 75 öre natten kostar det.
Dessutom kan man rekvirera beskrivning över den tänkta
färdvägen i form av väglappar, som kostar några ören
per styck och finns över snart sagt samtliga vägar i Sve
rige.
Sålunda utrustad och med prima don går det att ta
sig fram överallt. Att dansken blir välkommen kan jag
tala om på förhand. Lättast blir kanske ett besök i Skåne.
Landskapet liknar det danska. Sevärdheterna ligger tätt.
Minnena är från den tid gränsen inte gick i Sundet utan
i skogarna mot Småland. Jag föreslår därför en tur i
det »egentliga« Sverige, som uppsvensken räknar börja
norr om Skåne, och varför inte sträcka färden till Vättern,
»Götas medelhav, det underbara, romantiska vattnet«,
som Esaias Tegnér, den svenske skalden och biskopen,
kallade det. Vägarna som för dit är många, och färdemedeln likaså. Har man ont om tid, går det att fara nå
gon sträcka med tåg.
överfarten sker snabbast från Hälsingör till Hälsing
borg. Staden, en av Sveriges största, är väl värd ett be
sök. Det är högsommar, och Sundet ligger blått mellan
grönskande stränder. Från Kärnan, ett tastningstorn på
den gamla strandvallen, har man en härlig utsikt över
staden och sommarfager bygd. Hälsingborg är en gam
mal stad med en åldrig kyrka, Mariakyrkan, vackra par
ker, industrier och främst en stor hamnanläggning, den
tredje i storlek i Sverige.
Men det går inte att dröja länge här. Målet ligger
långt i fjärran. Vi följer Sundet norrut och når Sofiero,
svenska kronprinsparets sommarslott, passerar små fis
möjligheten = Muligheden.
färdväg = Færdselsvej.
»väglappar« er Beskrivelse over et
Stykke Vej, en By el. lign.
don = Køretøj.
utan = men.
uppsvensken = en Svensk fra Mel
lem- eller Nordsverige.
börja = begynde.
underbara = vidunderlige.

ont om tid = daarlig Tid.
sträcka = Strækning,
snabbast = hurtigst,
grönskande = som grønnes,
åldrig = gammel.
hamnanläggning = Havneanlæg,
storlek = Størrelse.
dröja = dvæle.
fjärran = det fjerne.
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kelägen nu snarare badorter och ser snart en mörk
massa höja sig vid horisonten. Det är Kullen eller Kulla
berg. Vi kan stanna i Mölle, fiskhamn och badort men
fortsätter snart ut till Kulla fyr, som ligger på yttersta
branten, där berget stupar i havet. Utsikten är vid över
vatten, danska landet och Hallandsåsens brant i norr.
Kullen är till stor del täckt av bokskog, genom vilka
slingrande vägar för till sevärdheter och badplatser.
Ransviks badplats är kanske mest känd. Mot norr ligger
den lilla idyllen Arild, omtyckt inte minst av skalder
och konstnärer. Inte långt borta ligger det vackra Krapperups slott.
Vägen följer sedan Skälderviken till staden Ängel
holm och vidare ut mot Torekov. Platsen har också sin
fyr, sin hamn och sina sommargäster och dessutom Hal
lands Väderö strax utanför. Ön har ett rikt växt- och
djurliv, ocli badvikarna bjuder på kristallklart vatten.
Vi följer kusten och når åter en punkt, där landet
störtar i havet. Det är Hovs hallar med branta klippfor
mationer, Hallandsåsens sista utlöpare.
Vägen går nu uppe på åsen. När det åter bär nedför,
får man inte ha för bråttom. Utsikten är storslagen. Man
ser laholmsbuktens sandiga kust och innanför den bör
diga halländska slättbygden, som försvinner norrut i ett
dis. Österut tar skogsåsarna vid. Så bär det nedför i fart
till Båstad, som ligger på gränsen mellan Skåne och Hal
land. Äter träffar vi sommargäster. Platsen är rekrea
tionsort både sommar och vinter. Golf och tennis spelas,
och har vi tur, kan vi få se någon turné med Sveriges
eller kanske t. o. m. Europas styvaste spelare i aktion.
Båstad är känt för stora nej likodlingar och Norrvikens
vackra trädgårdsanläggningar med prov på all världens
trädgårdsarkitektur.
fiskelägen = Fiskelejer.
badorter = Badesteder.
höja = hæve.
stanna = standse, blive.
branten = Brink, Rand.
stupar = falder, gaar stejlt ned.
bokskog = Bøgeskov.
omtyckt = afholdt.
badvikarna = Bade-vigene.

hallar = Klipper.
bråttom = travlt.
bördiga = frugtbare.
rekreationsort = Rekreationssted,
har vi tur = er vi heldige.
t. o. m. = til og med.
styvaste = stiveste, dygtigste,
nejlikodlingar = Nellikekulturer,
trädgårds- = Have-.
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Har backarna varit ansträngande de sista milen, så
rullar nu cykeln lättare, och vi når snart Laholm, en
gammal krukmakarstad nära Lagans utlopp. Vi passerar
floden och samtidigt en stor kraftstation. Det har ett
speciellt intresse för dansken, då Lagan i sina fall pro
ducerar elektrisk ström, som till en del överföres till
Danmark. Nedanför laholmsfallet ligger Lagaholms ruin,
minnet av det stolta fäste, som en gång behärskade in
loppet. Vägen för permanentad vidare på något avstånd
från vattnet. Vill vi bada, finns många avtagsvägar ner
till sandiga stränder, som med några avbrott kantar hal
landskusten, Sveriges badkar.
Halmstad är Hallands residensstad beläget vid Nis
san, som rinner genom stadens centrum och bildar en
utmärkt hamn, som inte minst har trafik på Danmark.
Residenset, ett gammalt vildvinsklätt slott, speglar sig i
floden, när vi nalkas dess strand, och över bron når vi
Stora torg med Kyrkan, Stadshuset och som centrum
Carl Milles berömda fontän »Europa och tjuren«. Längs
Nissan ligger den vackra parken Tivoli och vid infarten
Norreport, ett minne från den tid en stadsmur omgav
staden. Halmstad har många sevärdheter, bland dem
en hembygdsgård på Galgberget, Hallandsgården, med
minnen från bygden. Den ligger högt på bergets slutt
ning, och man har vid utsikt över stad, vatten och slät
ten söderut. Ett vackert modernt museum är också värt
ett besök. Sommartid är Halmstad badortscentrum, och
man bör inte underlåta att cykla de 9 kilometrarna ut
till Tylösand, en av Hallands mest berömda badorter,
särskilt som det blir sista tillfället på en tid att bada i
salt vatten.
Hittills har landskapet inte skilt sig mycket från det
danska. Slätten har varit allenarådande med undantag
av Kullen och Hallandsåsen. Nu styr vi rakt österut mot
utlopp = Udløb.
fäste = Fæstning,
permanentad = asfalteret,
avtagsvägar = Stikveje,
avbrott = Afbrydelser,
beläget = beliggende,
bildar = danner.

nalkas = nærmer os.
tjuren = Tyren,
sluttning = Skraaning.
underlåta = Undlade,
tillfället = Lejlighed,
rakt = lige.
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Simlångsdalen och möter snart en ny landskapstyp. Vä
gen kantas av bokskogsklädda höjder. Vi når Breared
vid Simlången. Trakten är kuperad och mycket omtyckt
av halmstadsborna som rekreationsplats som motvikt
mot kusten. Barrskogen tar allt större plats, vägen sti
ger, ljungheden tar vid, vi nalkas smålandsgränsen.
Småland är ett stort och omväxlande landskap. När
Vår Herre skapade Sverige, föll det på Sankte Pers lott
att skapa Småland. Han lyckades i stort sett dåligt.
Landskapet blev stenigt och magert. Vår Herre måste
själv skapa smålänningen och ge honom egenskaper läm
pade för arbete i denna karga bygd. Så blev smålän
ningen seg, energisk och uppfinningsrik. »Sätter man en
smålänning på en klippa i havet, så klarar han sig«,
heter ordspråket med all rätt.
Vi passerar steniga tegar kantade av stengärdsgårdar,
resultatet av mycken svett och möda. Det är svårbearbetad jord den småländska. Jorden räckte fordom inte till
att försörja brukaren och hans ofta talrika familj. Bar
nen utvandrade till Amerika. Skogen, som täcker största
delen av markytan, har numera ökat välståndet och även
skapat större arbetsmöjligheter. I andra områden sär
skilt i västra och mellersta Småland har en vittomfat
tande småindustri uppstått. Småbrukare började i hem
met framställa artiklar med mycket enkla hjälpmedel t.
ex. klädhängare, ankarkrok, råttfällor, leksaker. Avsätt
ningen blev stor, och uppfinningsrika hjärnor hittade på
nya ting. Små fabriker byggdes, och industrin dominerar
nu i dessa bygder. Över hela världen går nu råttfällor och
ankarkrok från smålandsbygden. Välstånd har uppstått
i de fordom fattiga trakterna.
Men Småland kan visa även en annan sida. Kring de
många sjöarna och vattendragen är jorden ofta bördig.
Trakten = Egnen,
kuperad = bakket.
Barrskogen = Naaleskoven.
ljungheden = Lyngheden,
karga = karrige, fattige.
tegar = Agre,
stengärdesgårdar = Stengærder.

svårbearbetad jord = Jord, som er
vanskelig at arbejde i.
markytan = Jordoverfladen.
även = ogsaa.
klädhängare = Bøjler.
leksaker = Legetøj.
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Där lyser stugorna röda bak hängbjörkens slöja, soin det
heter i smålandssången.
Vi når på vår väg över Lidhult och S. Unnaryd Bol
inen, sjön med lika inånga öar som årets dagar. Här är
rik gammel bygd med minnesmärken från gångna dar,
och det lönar sig lyssna till vad ortsbon har att förtälja
om makter, som härskat vid sjöns stränder. Förbi Tiraholm, där Turistföreningen har ett av sina vandrarhem,
över Bolmsö, Böhmens största ö, står vi snart på stora
vägen mot Ljungby. Men vill vi se det backiga, steniga
Småland, bör färden gå norrut över Dannäs och Håger
till Vidösterns strand, där bygden åter är bördigare. Här
ligger Äminne, ett gammalt bruk, som bearbetade myr
malm från Vidöstern och andra sjöar i trakten. Nu äges
det av Husquarna aktiebolag, som har ett gjuteri där.
Vägen följer nu sjön och snart skymtar Värnamo
kyrktorn. En svensk förbinder alltid staden Värnamo med
»På Värnamo marknad« och Apladalen. Båda ha litte
rär anknytning. Carl Snoilsky har skrivit en dikt »På
Värnamo marknad«, en folklivsbild från 1700-talet, som
läses i alla svenska skolor. Redan då var alltså Värnamo
en mötesplats. En bro över Lagan, som vi nu åter träffar
på, har funnits här sedan gammalt. Apladalen är en hem
bygdspark av mindre mått och utgör mötesplats för de
unga tu i Apladalsvisan, en folklig melodi som gått land
och rike kring. I övrigt har staden träindustrier av olika
slag och på senare år gummifabrik, cykelfabrik och verk
stadsindustrier. Trakten kring Värnamo, den s. k. Finn
veden, kan visa prov på speciell småländsk småindustri.
Vill man nå centrum får vi göra en avstickare till Gnosjö,
Anderstorp och Kulltorp för att välja några platser.
Jag kunde stanna länge vid skildringen av just denna
bygd, där jag nu är bosatt. Hörle ligger nämligen vid
stugorna = Hytterne.
hängbjörkens slöja = Hængebirkens
Slør.
lyssna = lytte.
ortsbon = den paa Stedet boende.
gjuteri = Støberi.
skymtar = ses.

sedan gammalt = fra gammel Tid
af.
mått = Maal.
tu = to.
olika slag = forskellig Slags,
s. k. = saakaldte.
stanna = opholde mig.
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Lagan endast 1 mil norr om Värnamo vid stora vägen
till Jönköping.
I slutet av 1600-talet byggdes stångjärnshammare vid
hörlefallet. Det var tabergsmalmen, som bearbetades här.
Hörle tillhörde den s. k. Tabergs bergslag, som under
1700-talet och fram till mitten av 1800-talet dominerade
denna bygd. Det är ungefär 6 mil till malmberget Taberg
från Hörle, och malmen forslades den sträckan i långa
foror. Nu har en kraftstation byggts på stångjärnhammarens plats och skogen, där kolmilorna förr lågo tätt,
ger ved och sågstockar.
Vi cyklar norrut genom stora barrskogar. Några sam
hällen passeras, och så viker vägen av mot Smålands
Taberg med Smålands näst högsta berg. 343 meter reser
sig Taberg över havet, och då dess topp stiger brant ur
omgivande ås, är synen imponerande. Väg går upp på
toppen, och uppe finns raststuga med vandrarhem. Jag
hoppas, att det är en strålande dag. Runt om utbreder
sig Smålands skogar. Endast i norr ser man en ljus yta.
Det är Vättern.
De sista åren har man åter brutit malm i berget, men
mest minner platsen om fordom storhetstid, då tabergs
malmen förädlades i bygden och holländskt kapital och
vallonsk arbetskraft garanterade en förstklassig pro
dukt. Vallonättlingär finns fortfarande. Både namn och
mörk hy förråder ursprunget.
Vägen mot Jönköping följer tabergsån, vars fall ut
nyttjas av industrier. Ett gammalt bruk och bland de
största är Norrahammar, som nu äges av Husquarna och
bekant för bl. a. järnspisar och kaminer.
Så är vi i Jönköping, Smålands största stad med
38,000 invånare. Först parkerar vi i vandrarhemmet i
Talavidsskölan. Namnet Talavid förefaller bekant för allä
dem, som läst Viktor Rydbergs »Vapensmeden«. Här låg
forslades = transporteredes,
foror = Læs.
ved = Véd, Brænde,
sågstockar = Savtømmer,
samhällen = Landsbyer,
hoppas = haaber.
Endast = kun.

ljus yta = lys Flade.
Vallonättlingar = Efterkommere
efter Vallonerne.
fortfarande = stadig.
hy = Hud.
järnspisar = Komfurer.
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nämligen ett härbärge med det namnet, som nämnes i
boken. Viktor Rydberg var jönköpingsson och alltså väl
förtrogen med miljön.
För att få en överblick över staden och nejden går
vi upp till Stadsparken. Väl här upp fångar Vättern vårt
öga. Vattnet ligger spegelblankt och lyser blått denna
strålande högsommardag. Men ytan kan snabbt förvand
las till en kokande häxkittel för att åter lugna sig. Sjön
är föränderlig, och många sägner och historier går om
Vättern, Sveriges näst största sjö och 13 mil lång. Den
är djup, vattnet är kristallklart och kallt, och ofta ser
man hägringar på vattnet. Kring sjön ligger gammal his
torisk bygd med många minnen. Vårdkasar har flam
mat från höjderna och borgar behärskat stränderna.
Kloster byggdes vid vätterstranden. I vår tid söker sig
turisten gärna hit. Långt borta ser vi Visingsö, anar
Gränna bakom brant strandlinje och ser Husquarna ut
brett rakt fram. Utsikten är vid, och man nästan glöm
mer Jönköping, som ligger alldeles nedanför våra fötter.
Staden är byggd mellan Vätterns södra strand och Rockoch Munksjön. Uppifrån ser man Munksjös stora pap
persfabriker och Tändsticksfabriken, som gjort staden
känd ute i världen. Vandrar vi nere på gatorna och kom
mer till Hovrättstorget, ligger här några av Jönköpings
älsta byggnader, det gamla rådhuset från 1600-talet och
Göta hovrätts byggnad. Det förra rymmer Smålands forn
minnesförenings stora samlingar. Inte långt borta ligger
den vackra Kristinakyrkan från samma tid.
Från Jönköping går det båtturer över Vättern till
Gränna och Visingsö, men vi tar ändå landsvägen för att
se Husquarna, staden med fabrikerna med samma namn.
Drivkraften får dessa från en liten å, som från höjderna
bakom staden störtar mot Vättern. Ådalsvägen följer ån
och är berömd för sin skönhet, även om fallen nu mesta
dels är utan vatten.
,
nejden = Omegnen.
häxkittel = Heksekedel.
lugna sig = falde til Ro.
13 Mil. NB. en svensk Mil = 10 km.
hägringar = Luftspejlinger.

vårdkasar = Bauner,
förra = første,
ändå = alligevel.
mestadels = for det meste,
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Vi cyklar nu på »Sveriges vackraste landsväg«, vägen
utmed Vättern norrut. Den följer vattnet än nära än på
avstånd, och vi kommer till Gränna. Staden har haft sin
storhetstid under 1600-talet, då Per Brahe d. y. general
guvernör i Finland och en av Sveriges största statsmän
ägde bygden som Sveriges störste jorddrott. Han byggde
Brahehus på höjden ovanför Gränna och på Visingsö det
stolta Visingsborg, båda i ruiner. Numera är Gränna en
liten idyll känd för sina polkagrisar och päron och om
tyckt turistort. På senaste åren har Andréemuseet inrät
tats till minne av stadens son Salomon August Andrée,
som omkom under en ballongexpedition till Nordpolen
1897.
Det tar endast en halv timme att ro över till Visingsö.
Strax ovanför bryggan ligger ruinerna av Visingsborg.
Hästar och vagnar möter vid bryggan och bjuder på färd
längs den 14 kilometer långa ön i »remmalag«. Vagnarna
har sätena på längden och ryggstöden i mittaxeln. Vi
far till Kumlaby ödekyrka med märkliga målningar och
Brahekyrkan med Braheättens gravkor och förnämliga
konstskatter. Längst i söder ligger lämningar av Mag
nus Ladulås borg Näs, kung i Sverige under 1200-talets
sista år.
Det är inte långt mellan rastplatserna längs Vättern.
Åter reser sig strandlinjen. Det är Omberg från vars
hjässa man skådar ut över sjö och bygd. Vid foten ligger
Alvastra klosterruin. Klostret anlades 1143 av cisterciensermunkar från Frankrike och var till reformatio
nen stort och mäktigt. Ruinen har restaurerats under
senare år och ger en god bild av hur det en gång tett
sig. Inte långt borta ligger sjön Tåkern, en av Sveriges
mest kända fågelsjöar. Här liggei- också Röks kyrka,
än .... än = snart .... snart.
båda = begge.
polkagrisar = Bismarcksklumper.
bryggan = Broen.
»remmalag« kaldes denne Maade at
køre paa (kan ikke oversættes).
sätena = Sæderne.
ödekyrka = Kirke, som ikke bruges.

målningar = Malerier,
vårs = hvis.
hjässan Isse,
skådar = skuer,
hur = hvordan,
tett sig = teet sig, set ud.
fågelsjöar = Fuglesøer.
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som rymmer Rökstenen med den längsta kända runin
skriften, som varit föremål för många tolkningar.
Redan under medeltiden var Vadstena vallfartsort
för Nordens folk och nu nalkas vi staden. Över hustaken
reser sig »Blåkyrkan«, klosterkyrkan, som påbörjades
1369 och först år 1430 stod i färdigt skick, tillsammans
med munk- och nunneklostret. Det var den heliga Bir
gittas skapelse, det första klostret som byggdes efter
hennes anvisningar. Här ligger hon också begraven. Vi
sentida pilgrimer får vila under klostrets tak. Munk
klostret har nämligen inretts till vandrarhem.
Över de låga borgarhusen med det gamla rådhuset
reser sig ännu en förnämlig byggnad, Vadstena slott,
byggt av vasakungarna på 1500-talet och med väl be
varad renässansprägel. I våra dagar är vadstenaspetsar,
vackra handknypplade spetsar, en begärlig handelsvara.
Jag hade tänkt stanna här på gammal nordisk grund,
en plats som många gånger nämnts då det varit tal om
att skapa en nordisk folkhögskola eller ett nordiskt in
stitut.
Vi har färdats ca. 45 mil genom svensk bygd och
trängt in i centrala delar, där varje plats har sin historia.
Man kan med fördel fortsätta åtminstone Vättern runt,
bese Verner von Heidenstams övralid, Ellen Keys Strand,
Motala verkstad, Göta kanal, Medevi hälsobrunn för att
endast nämna några platser helt nära. Men är tiden
knapp kan man återvända till Jönköping och varför inte
sedan välja Göteborg som utskeppningshamn. Över
Ulricehamn och Borås är vägen 180 kilometer och går
genom vacker mellansvensk natur genom skogar och
förbi sjöar.
Sverige är ett land där naturen dominerar. Den talar
för sig själv, och utan allt för stora historiska kunskaföremål = Genstand.
tolkningar = Fortolkninger,
medeltiden = Middelalderen,
skick = Stand.
skapelse = Værk.
låga = lave.
spetsar = Kniplinger.

handknypplade = haandkniplede.
varje = hver.
åtminstone = i det mindste,
hälsobrunn = Sundhedsbrønd,
återvända = vende tilbage.
utskeppningshamn = Udskibnings
havn.
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per kan en resa genom Sverige ge behållning. Känner
man historien, ger kanske bygden ännu mera.
En dansk cyklar i Sverige ... Är humöret prima och
ett äkta danskt smil skiljer läpparna, möter han för
ståelse och hjälpsamhet var han än far fram.

Ingrid Jerdén-Böhn.
behållning — Udbytte.

läpparna = Læberne.

Asger Højmark.

ørdag den 20. Maj døde Pastor Højmark.
i Lige fra Egaa Efterskole blev oprettet, havde den i
Pastor Højmark en trofast Ven og værdifuld Støtte. Det
var ham, der var Mellemmand, da Skolens første Besty
relse kom i Forbindelse med dens første Forstanderpar,
og senere gæstede han regelmæssigt Skolen gennemsnit
lig næsten en Gang om Ugen og fortalte for de skiftende
Elevhold, især med Emner fra dansk Litteratur, som han
havde saa stor Kærlighed til og derfor kunde fortælle

L
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saa levende og fængslende om. I de sidste Aar talte lian
ogsaa ved næsten hvert eneste Aabningsmøde og Afslut
ningsmøde og ved Elevmødets Gudstjeneste. Ham kunde
de unge være tjent med at høre; derfor henvendte vi os
tit til ham, og hvis han kunde, sagde han altid ja. Det
var et stort Savn for os, da Pastor Højmarks Sygdom
fra November 1942 hindrede ham i at aflægge de sæd
vanlige Besøg herude.
Ved Egaa-Bogen var Pastor Højmark ogsaa en fast
og skattet Medarbejder. Naar man blader igennem hans
Smaastykker i de mange Aargange, tegner der sig et Bil
lede for os af ham, som han virkelig var. Et Sted taler
han f. Eks. om Mod og Ydmyghed, to Ord, som maa føl
ges ad, om Livet skal blive sundt her paa Jord. Der er
mange Slags Mod, siger han, det frejdige lyse Gaa-paa
Mod, det stille Mod til at bie og vente, resignere, indtil
det rette Øjeblik er der, det i manges Øjne foragtede
Mod, der tilsyneladende gaar tilbage for senere i rette
Tid at vinde frem. Og endelig Modet til paa forskellig
Vis at lide og taale. Men alle disse Slags Mod trænger til
at følges med Ydmyghed. Ydmyghed er ikke noget med,
at man ingen Ting er eller kan, det er ikke noget i Slægt
med pjattet Klynkeri og sygelig Svaghed. Nej, Ydmyg
hed det er at vurdere ret baade over for sig selv og Livet
omkring os. Den rette Vurdering af Virkeligheden er
Forudsætningen for et brugbart Mod, for den siger os
Mennesker, hvad vi kan, og hvad vi ikke kan, og for
tæller os, hvor vore Kræfter magter meget og hvor ikke.
Jo, Mod og Ydmyghed i sand Betydning hører sammen.
Højmark holdt meget af Naturen og hentede derfor
gerne Billeder derfra. I et lille Stykke, som han kalder
Mennesker og Naturen, siger han, at den kan lære os
meget, og vi kan faa megen sjælelig Berigelse, hvis vi
aabner os for, hvad den har at give. Dog er der Grænser
for, hvad Naturen kan sige os, ligesom for hvad Menne
sket magter ved egne Kræfter. Det duer ikke at synge:
»Lær mig, o Skov, at visne glad«, det kan Skoven ikke;
men det er god Visdom at synge: »Lær mig, grønne

37
Lunde« eller »Havets Bølgehære, lær mig mit Aag at
bære«. Navnlig synes Højmark at være glad ved Havet.
Det giver os Indtryk af noget friskt og salt, noget levende
og bølgende, noget udvidende og frigivende, og ikke
sandt, hvad enten vi tænker paa det ydre eller indre i
vort Sjæls Liv, det salte og friske er der megen Brug for.
Det samme i Ord og Handling, ja, i Hjertets Tanker, er
ikke det samme, naar det kommer tørt og uden Humor,
som naar det er friskt og salt. Og hvor er det ikke for
nøjeligt at være sammen med Mennesker med et bevæge
ligt og bølgende Sind baade i Strid og i Fællesskab, og
det kan jo slet ikke maales, hvor nødvendigt det, der
udvider og frigør Sindet, er.
Ogsaa Bækken bruger Højmark som Billede paa Men
neskelivet. Den baner sig Vej gennem Hindringer, store
og smaa; af og til vil Jord og Sten standse den, men nej,
den bryder sig Vej og faar større Fart. Der er noget for
nøjeligt og muntert over Bækkens Løb gennem Forhin
dringerne; den leger med sig selv og med Grenene ved
dens Bred, det er saa morsomt med det lyse, glitrende
Solskin, der leger Tagfat med Skyggerne; uvilkaarlig
bliver man i godt Humør. Og saa er det allerfornøjeligste,
at det grønnes langs Bækkens Bredder; aldrig bliver der
tørt og vissent, hvor Bækken har sin Gang. Og Bækken
bliver ved med at vandre, den skal naa Maalet, den ejer
den Udholdenhed, der skal til for at naa det, man vil,
i denne Hindringernes Verden.
Bækken bliver da et Billede paa, hvad der skal ske
i Menneskelivet, naar det skal naa frem mod Maalet.
Ligesom der kan danne sig en Dæmning i Bækken af
Grus og Sten, saadan kender vi det Sjælens Mismod og
Sindets Mathed, der standser os paa Vejen, uden at vi
kan finde Grunden dertil. Men saadan en Standsning har
ofte været til Gavn, ikke mindst for dem, der havde noget
nyt og godt at føre frem. I saadanne Ventetider fornyes
og samles Kræfterne, og en skønne Dag brister Dæmnin
gen. Og undervejs skaber Bækken Liv og Virksomhed.
Saadan grønnes og blomstrer det om det Menneskeliv,
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der er i Gang mod sit Maal. Ja, som Bækken løber mun
ter og glad i Sol og Skygge, saadan skal den gode Ar
bejdsdag være baade i Skole og Hjem, i Samfund og Kirke
til fælles Gavn. Bækken naar sit Maal, det store Hav. Vi
kan med Guds Hjælp naa vort Livs Maal, naar vort Ar
bejde gøres med Udholdenhedens: Bliv ved — den Ud
holdenhed, der kræver Kraft, men ogsaa giver Lykke og
Ansvar, saa de store og smaa Maal naas, de Maal, der
kan naas undervejs mod det store Hav.
Saadan er nogle af de Smaastykker, som Pastor Høj
mark har skrevet til Egaa-Bogen. Er det saa ikke rigtigt,
at gennem dem stiger et Billede frem af ham, som han
selv var: modig og ydmyg, med noget friskt og salt, noget
levende og fornøjeligt og muntert, noget, der fik det til
at gro om ham, en Udholdenhed lige til det sidste — til
Maalet var naaet!
Og fordi han var saadan, skylder vi ham Tak. Ja, vi
vil bevare Mindet om Pastor Højmark i dyb Taknemlig
hed over hans Gerning.

Tage Dybkjær.

Vore Egaa venner,
Elever og deres Hjem.
et Mindeord over en i indeværende Aar afdød Egaaelev, som vi havde skrevet til Egaa-Bogen, har mødt
visse Vanskeligheder paa Vej til Trykkeriet, hvorfor vi
foreløbig har gemt samme til lysere Tider og sender der
imod nu, umiddelbart før Bogen trykkes, denne korte
Hilsen.
Vi kan i disse Tider ikke naa saa langt rundt paa
Besøg, som vi gerne vilde, men endda er Forbindelsen
mellem os dog nok stærkere end nogen Sinde, idet der
næppe gaar en sen Aftenstund, uden at vore Tanker er
hos jer.

D

Kærlig Hilsen, Eders

Ingeborg og Ejnar Pedersen.

Et Skoleaar er gaaet —.
eg takker i Aar for den Sommer, som skænktes af
Naade vort Folk.«
Saadan skrev den svenske Digter Hjalmar Gullberg
i et Digt 1942, og selv om vi ikke som han lever i et Fre
dens Land midt i den krigende Verden, kan jeg gøre hans
Ord til mine, naar jeg tænker tilbage paa Skoleaaret
1943—44. I vort Skolearbejde har vi af Naade faaet Lov
til at arbejde endnu et Aar, med Uro og Ufred omkring
os, men dog uden at der er blevet lagt os særlige Hindrin
ger i Vejen. Vi er snart blevet vant til at gaa i Spænding,
hver Gang vi skal begynde et nyt Skolehalvaar, og den
har ikke været mindre i det forløbne Aar. Vinterskolen
begyndte vi, inden der var indtraadt normale Forhold i
Landet igen efter 29. August; helt indtil 15. December
var der f. Eks. Spærretid i Aarhus med Udgangsforbud
mellem 20 og 5. Sommerskolen begyndte vi med Inva
sionsfaren hængende over Landet. Men der skete lykke
ligvis ikke noget af det, vi mest frygtede; vi kunde Dag
for Dag passe vort Arbejde, skønt vi jo af og til blev min
det om Tidens Uhygge. Værst var det Tirsdag den 4. Juli,
da den voldsomme Eksplosionskatastrofe ramte Aarhus
By. Eksplosionen hørtes, ja, mærkedes her paa Skolen,
og i nogle Timer, medens de forfærdeligste Rygter naaede
herud, svævede vi i ængstelig Uvished om, hvordan det
var gaaet med en af vore Lærerinder og en af vore Piger,
der netop var cyklet til Aarhus. Heldigvis slap de med
et Par Skrammer, skønt de havde været midt i Regnen
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af Tagsten og andet uhyggeligt, som faldt ned paa Ga
derne. Vi priste os lykkelige over, at vi ikke den Dag
havde Udflugt til Aarhus; maaske skyldes det ogsaa
denne Katastrofe, at vi ikke i Sommer har været saa ofte
i Aarhus, som vi plejer. Til Gengæld har vi saa været
mere ude paa Besøg end ellers.
Hvad andet de unormale Tider har ført med sig, er
snart blevet saa normale Ting, at de ikke virker særlig
generende i vort Arbejde. Brød- og Grynrationeringen,
som voldte os stort Besvær til at begynde med, klarer vi
nu ret let; takket være god Hjælp bl. a. igen fra den
anonyme »1925/26« gik det fint for os sidste Vinter, og vi
kan allerede nu se, at vi ikke behøver at bede om Mær
ker i den kommende Vinter for at kunne klare Drenge
nes store Appetit. Vi takker for god Hjælp fra forskel
lig Side; bliver det nødvendigt, beder vi om Hjælp igen.
Maaske skal det ogsaa ses som et Udslag af de
unormale Tider, at vi paa Vinterskolen var nødt til at
køre med strammere Tøjler, end vi plejer. Det daglige
Slid paa en Kostskoles Inventar en Vinter igennem er i
sig selv saa stort, at kun de færreste udenforstaaende
gør sig de rette Forestillinger om det. Dertil kommer saa
desuden næsten altid større eller mindre Beskadigelser
foraarsaget af Ubetænksomhed. Men naar man ved en
Vinterskoles Afslutning faar Kendskab til forsætlig Øde
læggelse, spørger man alligevel sig selv, hvad der er Grun
den til en saa meningsløs Optræden. Kan det være de
mange Sabotagehandlinger, som de unge kan læse om
i snart hver eneste Avis, der uden deres Viden har præ
get deres Sind, saa de ikke tager det saa nøje med, hvad
der bliver ødelagt? Eller er det Resultatet af en slappere
Opdragelse og Hjemmenes svigtende Indflydelse paa de
unge? Københavns Skoledirektør har om Skoleforholdene
i København i Krigsaarene udtalt, at forskellige Forhold
»nødvendigvis har maattet virke distraherende og split
tende paa Børnene og har givet slette Indtryk og skabt
daarlige Tilskyndelser — dette gælder ikke mindst de
større Elever«. Det er jo muligt, at vi nu efter fem Krigs-
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Chr. V og hans Soldebrødre.

aar kan spore lignende daarlige Tilskyndelser hos den
Ungdom, der væsentligst kommer fra Landet. Visse Ting
kunde tyde paa det. Saa vil Skolernes Opgave blive be
sværligere, men ogsaa mere nødvendig end før. Da gæl
der det for os om — i Samarbejde med Hjemmene — at
finde den rette Vej mellem Fasthed og Frihed over for
de unge. Det gælder da for os om ikke at falde for Fri
stelsen til at optræde med alt for megen Tvang og Straf
og andre diktatoriske Midler, hvormed der nok kunde
naas et øjeblikkeligt Resultat, men samtidig øves en
skadelig Indflydelse. Vi maa ogsaa i disse Tider holde
os for Øje, hvad der er det store Maal — det, som Skole
manden Hartvig Møller har udtrykt saadan: »Først naar
en god Opførsel paa alle Omraader fremkommer som
et Udslag af Elevens egen Vilje og Forstaaelse af, hvad
der er del rette, er Maalet i denne Henseende naaet.«
Naa, et saadant Klagesuk hører maaske ikke hjemme
i en Beretning til Skolens gamle Elever. Og dog skal det
alligevel siges. Hver enkelt af os maa jo passe særligt
paa vor Opførsel, hvad enten vi er paa Skole eller hjemme
eller andetsteds. Naar Tidens Forhold frister til en Af
slappelse, skal vi gøre os saa meget des større Anstren
gelse for at staa fast.
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Men jeg maa nu hellere fortælle om det forløbne
Skoleaar.
Det er ikke det daglige Arbejde, der skal skildres.
Egentlig burde det have Førstepladsen i denne Beretning,
fordi det er saa langt det vigtigste i Skoletiden. Det er
Grundlaget for hele Skoleopholdet, men derop af skyder
sig saa mere eller mindre vigtige Begivenheder, som var
med til at sætte lidt Kulør paa Tilværelsen, fordi det laa
udenfor den daglige Plan, og i en Beretning vil det altid
blive det, der bliver gjort til Genstand for en Omtale.
Vinterskolen begyndte — ligesom Sommerskolen —
med fuldt Hus. Vi kom ikke ret langt hen i November,
før der kom et Rygte hertil om, at Skolen var beslaglagt.
Det var saa usandt, som det kunde være, saa vi indryk
kede straks et indirekte Dementi i Avisen ved at lade
den meddele, at hele Skolen havde været i Aarhus Tea
ter til den første af Skolescenens Forestillinger. Det var
C. Hostrups »Eventyr paa Fodrejsen«. Senere paa Vin
teren saa vi Leck Fischers »Syndebukken«, Shakespeare:
»Trold kan tæmmes« og endelig til sidst Goethes »Faust«.
Altsaa et fint Program. Ikke mindst den sidste Forestil
ling, der hører til det bedste, vi har set paa Aarhus Tea
ter. Vi havde i Forvejen gennemgaaet Handlingen og

Griffenfeld i Fængselet.
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Idéen i Stykket, og det bidrog vist til at give det store
Udbytte af Vinterens sidste Skolescenestykke.
Paa vort eget »Teater« opførte vi ved Vinterens For
ældrebesøg og ved Vintermødet det historiske Skuespil
om Griffenfeld »Gør en stor Mand af ham«. Det er en
af de største Opgaver, vi endnu har taget op i den Hen-

Der er Forskel paa dem i den Alder.

seende, men takket være Lærer Aksel Hansens Instruk
tion og Udførelse af Hovedrollen og Sognepræst Bramming-Hansens store Hjælp med Dekorationerne fik de
unge Skuespillere virkelig en god Forestilling ud af det,
som baade de selv og Tilskuerne havde Glæde af. I Fæl
lesskab oplevede vi et Stykke Danmarkshistorie paa en
ny Maade. — Ved Vintermødet førte to Højskoleforstan
dere Ordet; Johs. Terkelsen, Ry, talte om vor danske
Sagnskat, Poul Hansen, Esbjerg Arbejderhøjskole, talte
om Forholdet mellem By- og Landbefolkning. I Fore
dragsforeningen hørte vi desuden i Vinterens Løb Fore
drag af Pastor Christiansen, Tim, Højskoleforstander
Aage Jensen, Hadsten, Højskolelærer Dahlerup-Petersen,
Testrup, Højskoleforstander Jens M. Jensen, Aarhus, og
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Valgmenighedspræst Holger Sørensen, Aarhus. Naar der
til kommer Overinspektør Reindorfs Filmsforedrag og
Demonstration af Livredning paa Skolen og Lærer Kvists
Filmsforevisninger, kan den Side af Sagen vist siges at
have faaet, hvad der kan tilkomme den.
Paa en af Teaterturene til Aarhus lagde vi Vejen op
om ad Naturhistorisk Museum. En anden Gang besøgte
vi Viby-Fabrikkerne og Domkirken.
Sidst i Januar var her stort Delingsførermøde med
ca. 150 Deltagere. Ledere var Fru Anna Marie Børup og
Lærer Thorsteinsson.
I Lærerkredsen har der kun været smaa Forandrin
ger i det forløbne Aar. Lærer Rosendahl vendte tilbage
til sit Arbejde som Lærer ved Statens Ungdomslejre, og
i hans Sted faar vi i den kommende Vinter Lærer Meu
lengracht, Fjerritslev. Ellers er Lærerkræfterne de sam
me som sidste Aar. Samarbejdet har været godt, endda
ekstra godt mellem Gurdil Thomsen og Aksel Hansen,
der præsenterede sig som nyforlovede d. 4. Maj! I denne
Forbindelse kan jeg ogsaa nævne, at en af vore tidligere
Lærere, P. Dethlefsen, holdt Bryllup d. 30. Decbr. med
Lærerinde Gerda Jakobsen fra Thisted.
Vinterskolens Afslutning endte i et forrygende Sne
vejr, saa vi ynkedes inderligt over dem, der skulde cykle
hjem. Vi fik samme Eftermiddag Besøg af Elever fra
Esbjerg Arbejderhøjskole, der for Tiden opholder sig i
Kraglund ved Hammel, og Forstander Poul Hansen; de
skulde videre paa Udflugt næste Dag, men forberedte sig
saa smaat paa at blive her p. Gr. af det daarlige Vejr.
Det klarede dog op til næste Dag, og Foraarssolen fik
hurtigt Bugt med Sneen, saa Vejene blev mere farbare.
Turen blev trods alt gennemført planmæssigt.
21.—23. April havde vi paa Skolen et Møde, som vi
havde glædet os meget til: Foreningen af frie Ungdomsog Efterskoler holdt sit aarlige Landsmøde her. Aarsmødet afholdes hvert Aar, saa vidt muligt i skiftende Egne
af Landet, og nu var Turen for første Gang kommet til
os. Der var ekstra Travlhed i Begyndelsen af April for
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Foraar?

at faa Skolen i fin og ren Stand paa Rekordtid. Det lyk
kedes ved Haandværkernes og Pigernes dygtige Hjælp,
og heldigvis kunde Mødet gennemføres trods Trafikvenskeligheder og urolig Spænding, som paa den Tid laa
over Landet; der var endda større Tilslutning end for
ventet. Det blev et særdeles vellykket Møde med udbytte
rige Foredrag og lærerigt og fornøjeligt Samvær med de
mange Kolleger. Havde vi glædet os før Mødet, saa gjorde
vi det ikke mindre efter Mødet, samtidig med, at vi var
taknemlige over, at vi trods Ufredstiderne kunde samles
som sædvanlig til Drøftelse om vort Arbejde for at søge
at staa stadig bedre rustede til det.
En Uges Tid senere aabnede vi Skolens Døre for et
Haandbold- og Idrætslederkursus ved Seminarielærer
Brøchner, Jelling, og kun faa Dage efter begyndte Som
merskolen.
Paa Aabningsmødets Dag var der en saa voldsom
Blæst, at vi ikke kunde hejse Skolens store Flag. Uvilkaarligt kom jeg til at tænke paa, om det maaske skulde
varsle stormfulde Begivenheder over Landet, inden Som
merskolen var omme. Det blev lykkeligvis ikke Tilfældet.
Tværtimod, næsten. Det blev en efter Forholdene ual
mindelig dejlig og rolig Sommer med den sædvanlige Af-
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Hele Familien paa en Bænk.

veksling mellem det daglige Skolearbejde, det fornøjelige
kammeratlige Samvær paa Skolen og paa Udflugter og
saa hele den lyse Sommertids festlige Skær, som — hel
digvis — ikke helt kunde overskygges af Krigen omkring
os og Ængstelsen for vor egen Skæbne. Det var, som
vilde Sommeren prøve paa at bøde lidt paa Uhyggen i
Verden. Saa længe som muligt holdt den sig over Lan-

Cyklerne repareres.
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Kan jeg komme med til Mols?

det. Badesæsonen forlængede den lige til den sidste Dag;
endnu sidst i August var Vandets Temperatur 18°.
Det gode Sommervejr kom dog ikke altid, netop naar
vi helst vilde have det. Det havde jo ikke behøvet at øs
regne den Dag, da vi var paa Vej hen til det store Folke
møde paa Ask Højskole, hvor vi hørte gode Foredrag af
Overlæge Starcke, Silkeborg, og Højskoleforstander Hans
Lund, Rødding, og om Aftenen Sang og Oplæsning af
Fru Ellen Malberg. Skønt mere eller mindre gennem
blødte fortrød vi dog ingenlunde Turen. Dagen var saa
vellykket, at mange af os fik Lyst til ogsaa at tage til
Klank Efterskole til det andet store Folkemøde med Fo
redrag af Forfatteren Hans Povlsen, Støvring, og Høj
skoleforstander Laursen-Vig, Uldum, og Oplæsning af
kgl. Skuespiller Henrik Malberg.
Paa Udflugten til Hjortshøj-Vorre-Løgten og til Min
deparken, Rømerhaven, Marselisborg Skov og Moesgaard
Strand var Vejret nogenlunde. Molsturen løb af Stabelen
9. August, da vi syntes, at vi var kommet ind i en Periode
med stabilt Vejr. Men da Beslutningen var taget og de
første Forberedelser gjort, trak der naturligvis Torden
byger op Aftenen før, og selv om vi havde det fineste
Vejr paa det meste af Turen, undgik vi alligevel ikke
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en kraftig Tordenbyge paa Vejen hjem fra Marie Ras
mussens gæstfrie Hjem ved Thorsager, det sidste, veder
kvægende Ophold paa den lange Tur. Men sikken et her
ligt Sommerpigehumør, denne gennemblødende Regn
byge blev mødt med! Badehætter, Badekaaber og Regn
frakker kom hurtigt frem, snart efter lød Sangen »Hej,
hop, hvor det øser ned!« og saa blev der traadt ekstra
kraftigt i Pedalerne for at forcere de stride Strømme,
der mange Steder løb som smaa Bække over Vejen, —
og for at komme hjem hurtigst muligt! Regnen var saamænd ikke det værste. Der var endda dem, der bagefter
paastod, at det var det sjoveste paa hele Turen. Værre
var det, at enkelte Cykler trods Thygesens og Gunnars
skarpe Kontrol Dagen før viste sig at være i en saa daarlig Forfatning, at det kneb at faa dem med. Heldigvis
tog vi Sejlturen først paa Turen. Ellers var der nok no
gen, der var kommet for sent til Baaden ved Skødshoved.
Der er altid Elever, der besøger hinanden enkeltvis
eller flokkevis, men af og til bliver alle paa Skolen in
viteret ud paa een Gang. I Sommer skete det særlig tit.
Vi besøgte baade Ellen Grosens, Kirsten Brandstrups,
Karen Nørskov Pedersens og Kirsten Eberhards Hjem og
desuden »Bynksminde«. Hvert Sted beredtes der os en
fornøjelig Aften.

Saa kom vi til Skødshoved.
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Gæstfrihed i Smouen.

I Sommerens Løb var der forskellige Møder og Besøg
paa Skolen: I Juni Sønderjydsk Forenings Møde med
Foredrag af Lektor, Dr. phil. Troels Fink, Aarhus; Gen
foreningsdagen Besøg af nogle Elever fra Frk. Kochs
Skole i Aarhus; Set. Hans Aften Besøg af den svenske
Forening, der hjalp til med at holde en rigtig Midsom
meraften med Tale, Sang, Majstang og Spadseretur til
Stranden; i Juli Maaned de to »store« Dage, Forældre
besøg og Elevmøde, og desuden Besøg af Lisbjerg Hus-

Maj stång.
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Skuespillerne.

mandskreds og Haandboldspillere fra Risskov Hospitals
Personale.
Elevmødet var atter i Aar »det hidtil største«. Der
var indtegnet saa mange, at vi maatte bryde Traditionen
og lade de kvindelige Deltagere blive indkvarteret i Born
holts Lade i Stedet for paa Skolen, og de mandlige for
delte vi mellem P. Brandstrup og V. Villadsen. Lørdag
Aften opførtes Aage Sørensens Skuespil »Præstens
Ellen« — et udmærket Stykke, der var lige ved at blive
præmieret ved den af »De danske Ungdomsforeninger«
for nogle Aar siden udskrevne Konkurrence. Søndag var
der Gudstjeneste ved Valgmenighedspræst Holger Søren
sen; ved det offentlige Møde talte Højskoleforstander
Brandt-Pedersen, Vraa, og om Aftenen underholdt Læ
rer Kvist os med Oplæsning. Til Slut læste jeg nogle af
Hilsenerne til Elevmødet, der bragte Tidens Alvor nær
ind paa os. En af vore tidligere Lærere, Alfred Nielsen,
havde oplevet Storstrejken og de deraf følgende Begiven
heder i København og fortalte om dem i et Brev, og en
af Eleverne fra 1937—38 bad os mindes to af hans Kam
merater fra den Vinter: Knud Jensby, der faldt 29. Aug.
sidste Aar, og som der er Mindeartikel over i Egaa-Bogen 1943, og Niels Fiil, der ved Krigsretsdom blev dømt
til Døden og henrettet 29. Juni 1944. Under Indtrykket
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Forældresøndag.

af, at de haarde Tider ogsaa stiller Krav til dansk Ung
dom, selvom den ikke kaldes til Fronten, skiltes vi efter
dette Aars Elevmøde med Ønsket om lysere Tider for
vort Folk inden næste Aars Elevmøde.
Efter Sommerskolens Afslutning havde vi en hel Del
andet at tænke paa. Efteraarsmøde og Vallekildemøde
prøvede vi i Aar at slaa sammen. Talere var Højskole
lærer Killemose, Vallekilde, og Forfatteren Hans Povlsen,
Støvring, der om Aftenen læste op af egne Værker. Dagen
efter kom et Par Klasser fra Frk. Kochs Skole i Aarhus
for at være her paa Lejrskole en Uges Tid, og sidst paa
Maaneden havde vi Delingsførermøde, som var lige ved
at blive aflyst paa Grund af Strejker og Uro efter Afvæb
ningen af vort gode danske Politi.
Beretningen om Skoleaaret 1943—44 skrives paa et
Tidspunkt, da Optimister regner det for muligt, at Kri
gen vil slutte før November, medens Pessimister vil
hævde, at vi maaske skal igennem endnu en Krigsvinter.
Hvem der end faar Ret, saa er det sikkert, at Tiden, der
kommer, vil stille store Krav til os alle, ikke mindst de
unge. Tilsyneladende er vi hidtil sluppet naadigt gennem
Krigsaarene. Men uden at vi mærker det, præger Krigs
tiden ogsaa vore Sind. Vi haaber alle, at Danmark maa
gaa fri for at blive Krigsskueplads, saa vi ikke skal blive
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hærget af Krigens værste Ødelæggelser. Mindst lige saa
vigtigt er det for os, at Tidens Ondskab ikke gnaver saa
meget i vore Sind, at vi selv bliver onde og sætter vore
Retsbegreber over Styr for i Stedet at hengive os til frem
mede Metoder.
Jeg sender alle tidligere Egaaelever de bedste Hilse
ner med Ønsket om, at det gode i dem maa være stærkt
nok til at holde all ondt paa Afstand, ogsaa naar det
onde raser i Verden i al sin Vælde.
I Oktober 1944.

Tage Dybkjær.

Til Elevholdet 1934—35.
a, saa er der gaaet 10 Aar, siden jeg var paa Egaa
Efterskole. Jeg kan huske den første Dag, den 3. No
vember, da jeg ankom til Skolen; jeg gik i en Spænding
om, hvordan det nu skulde gaa mellem alle de Karle;
men det gik temmelig hurtigt med at blive Kammerater
med dem alle. Aaret efter, jeg kom fra Skolen, kom jeg
paa Beder Gartnerskole, hvor jeg var i 2 Aar. Skolen
laa dejligt midt i Beder By. 2 Aar efter Opholdet i Beder
kom jeg til Malling, hvor jeg ogsaa var i 2 Aar. Derefter
kom jeg i Nærheden af Egaa igen og arbejder i et stort
Nellikehus ved Aakrogen. Der er jeg Medhjælper og gaar
og har det godt. Der har jeg nu været i 4 Aar. Jeg har
ikke ret langt til Skolen derfra. Jeg har ogsaa været med
til hvert Elevmøde.
Kære Egaa-Drenge fra 1934—45! Jeg sender jer her
med en Hilsen gennem Egaa-Bogen, da jeg ikke paa an
den Maade kan komme i Forbindelse med jer. Jeg haaber
saa, at I møder mange op til Elevmødet 1945, da det er
vores 10 Aars Jubilæum.
Hilsen til alle gamle Egaa-Drenge fra 1934—35. Og
en særlig Hilsen til Hr. og Fru Pedersen fra jeres
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Erik Enggaard,
Gartneriet »Dagland«, Egaa pr. Riis Skov.

Elevmødet 1944.
et er ikke altid, Vejrguderne har behandlet os lige
pænt, naar vi havde Elevmøde, men i Aar blev det
næsten for godt — for varmt, da Solen havde det store
Sommersmil paa hele Tiden. Og Tilslutningen oversteg
al Forventning — der kom saa mange Indmeldelser, at
der ikke kunde skaffes % Seng til hver af Pigerne, saa
Eleverne fik Lov at beholde deres Senge, medens de
kvindelige Gæster maatte tage til Takke med nybjerget
Hø i Bornholts Lo for Natten.
Der blev svedt adskillige Liter Tran paa Vej til Egaa
den Lørdag, og de medbragte »Klemmer« til en »rigtig
Sodavand« med Sukker smagte sjældent godt. Kl. 7%
spillede Ove Aabo’s Amatørorkester op til Dans i Gym
nastiksalen, og Temperaturen steg snart til uanede Gra
der, — Isvognen udenfor havde stor Succes. Men Humø
ret var højt, og der blev rigtig sagt: God Dag og vel
kommen! — Hvordan har du det? — Hvor er du? o. s. v.
I en Pause ved 1 O-Tiden blev der sat Bænke ind i Salen,
og Eleverne opførte »Præstens Ellen«. Og efter en ven
lig Henstilling fra Forstander Dybkjær om at tage Hen
syn til Beboernes Nattero og ikke misbruge Gæstfriheden
i Gaardene, hvor vi kunde faa Husly for Natten, og en
Aftensang ønskede vi hverandre: God Nat!
Søndagen begyndte nogle med en Dukkert i Kalø Vig
— næsten før det blev Dag. Ellers gjorde Drengene Mor
gentoilette paa Feltfod ved Vandposten, medens Pigerne
listede op paa Elevværelserne for at blive ordnet. Efter

D
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Morgenmaden samledes vi paa Sønderhøj og hejste det
store Dannebrogsflag. Ved Gudstjenesten i Kirken prædi
kede den nye Valgmenighedspræst Holger Sørensen, og
vi havde Generalforsamling inden Middag.
Efter Middagsmaden Algang til Stranden med Bad
ning, Solbad og Is — ellers smeltede man selv i den
bagende Sol. Kan I huske for nogle Aar siden, da et Par
enkelte Familier havde forvildet sig til Egaa Strand om
Søndagen? Det ser helt anderledes ud nu, da Bilerne er
opklodsede og Cykledækkene ustabile, — det ligner et
andet stort Badested med Telt ved Telt op ad Skraaningen, og paa Strandbredden et broget Folkeliv, som det
tager sig ud saadant et Sted med legende Børn, boldspil
lende Ungdom og de lidt mere agtværdige, der nyder
Solbadet.
Kl. 3 var der offentligt Møde med Foredrag af Høj
skoleforstander Brandt Pedersen, Vraa, der talte om For
holdet mellem Husbond og Medhjælper ud fra to gode
Raad, som en Mor gav sin Dreng, da han første Gang
skulde ud at tjene: Husbond har altid Ret, og kræv ikke
altid højeste Løn!
Brandt Pedersen sagde, at Nutidens unge var meget
gode paa de fleste Omraader, bare de ikke saa let blev
fornærmet, naar de blev irettesat eller kritiseret. Det
kunde se ud til, at de var ved at glemme, at man skal
lære saa længe, man lever. Ogsaa de ældre lærer af de
unge, naar man snakker jævnt sammen om Tingene;
men Husbond har altid Ret til at faa sit Arbejde ud
ført, som han vil'— da det jo er hans Ejendom — selv
om det er paa en skrup forkert Maade. Og der skal være
Overensstemmelse mellem Løn og Ydelse; man kan ikke
forlange højeste Løn uden at være sikker paa at kunne
yde højeste Indsats. Højskoleelever er altid dyrere end
andre Karle, da de presser hinanden op; men de tyveaarige har ikke samme Erfaring som en paa 24 Aar, og
der findes ingen Undskyldning for de Fejl, han kan lave
i Uvidenhed, hvis han kræver samme Løn. Jakob E.
Lange har sagt: Man skal ikke være alles Løbedreng,
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men faa Ting er saa paaskønnet af de ældre som Tjene
stevillighed — det røber ogsaa noget af Sindelaget.
Efter Foredraget samledes vi ude omkring Boldbanen
og saa Elevernes Gymnastikopvisning. Det er altid en
Oplevelse at se, hvad en dygtig Lærerinde kan faa ud af
saadant et Hold efter en Times Arbejde dagligt i Gymna
stiksalen i to Maaneder, og dette Hold gjorde ogsaa Læ
rerindens Arbejde Ære. Saa blev der sludret og snakket
igen til Aftensmad, og Ingeborg og Ejnai- Pedersen var
samlede med 10 Aar s Jubilarerne og deres øvrige gamle
Elever i Skolestuen.
Ved det afsluttende Kaffebord om Aftenen læste Læ
rer Kvist, Egaa, et Par Fortællinger. Dybkjær havde
nogle Hilsener fra gamle Venner, og med et Brev fra to
af Vintereleverne 1937—38 mindedes vi de to af deres
Kammerater, der var gaaet bort, Knud Jensby, Trige,
og Niels Fiil, Hvedsten. Og med endnu et Par Ord af
Dybkjær og en Aftensang sluttede vi Elevmødet, der vil
tælle med blandt store og vellykkede Fester. Det er jo
nu, som jeg hørte en sige Lørdag Aften, da vi gik til Ro
i Peder Brandstrups Hø: »Du, det er nu alligevel rart at
se alle de gamle igen.«

Frede Bak.

Genera Iforsaml ingen,
o
om sædvanlig samledes vi Søndag Formiddag i Gym
nastiksalen til Generalforsamling efter at have været
i Kirke. Efter Sangen: »Kærlighed til Fædrelandet« bød
Formanden velkommen, og Lærer Alleslev valgtes til
Dirigent. Beretning og Regnskab godkendtes uden Dis
kussion. Da Arne Brandstrup er bortrejst, og de tre øv
rige mandlige Bestyrelsesmedlemmer var paa Valg, be
stemtes det at vælge fire, hvoraf de to efter Lodtrækning
skulde paa Valg igen til næste Aar. Frede Bak genvalg
tes, og nyvalgt blev Tage Brandstrup, Anders Høgh, An
ders Brandstrup og Herdis Bornholt. Da ingen ønskede
Ordet under Eventuelt, sluttede Generalforsamlingen
med: »Aandesyn fra gamle Dage«.

S

Frede Bak.

Forskelligt.
Om Forholdene tillader det, vil der som sædvanlig
blive afholdt to Sammenkomster for gamle Elever ogsaa
i det kommende Aar:
Vintermøde Søndag den 25. Februar (se Annonce
herom i »Aarhus Amtstidende« og »Rand'ers Dagblad«
21. Februar).
Elevmødet Lørdag—Søndag den 7.—8. Juli.

Vallekildemøde for gamle Vallekildeelever afholdes
antagelig Søndag den 2. September. Se efter Annonce i
Egnens Dagblade midt i Ugen før.
*

Nye Egaanaale å 1,50 Kr. kan faas paa Skolen eller
mod Indsendelse af 1,70 Kr. paa Girokonto Nr. 39268,
Egaa Efterskole.
*
Bidrag til Egaa-Bogen 1945 bedes tilsendt Bestyrel
sen eller Skolen 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 EgaaBogen, ikke er helt nøjagtig, bedes en Rettelse — 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 1943—44.
Indtægt:
Kassebeholdning den 8. Juli 1943 ..........................
Billetsalg ved Elevmødet..........................................
Solgt 228 Egaanaale ...................................................
848 Medlemsbidrag å 2 Kr........................................
Porto refunderet fra Medlemmer ..........................
Billetsalg ved Vinterfesten .......................................
Indvundne Renter .......................................................
Gave til Foreningen ...................................................
Ialt til Balance . .

1111,69
1234,00
342,00
1696,00
377,10
476,30
30,75
5,00
5272,84

Kr.
Kr.

Udgift:
Elevmødet:
Bespisning .................................... 813,50 Kr.
Musik ................................................... 51,00 Foredrag ............................................. 50,00 Dragter................................................ 23,00 Annoncer............................................. 10,37 Indbydelseskort ................................ 81,95 Adgangstegn ....................................... 12,68 -

Egaa-Bogen:
Trykning ....................................... 975,35 Kr.
Konvolutter m. ni............................... 91,20 Frimærker........................................... 413,50 Fragt ...................................................
3,75 Vinterfest:
Kaffe.............................................. 190,40 Kr.
Musik ................................................... 100,00 Dragter................................................ 75,00 Adgangstegn .......................................
8,80 -

1042,50 Kr.

1483,80 Kr.

374,20 Kr.
Købt 100 Egaanaale ................................................... 138,10 Understøttelse, Vinterskolen .................................... 150,00 Blomster og Krans.......................................................
50,50 Fragt, Porto og Telefon .............................................
22,67 Ialt . . 3261,77 Kr.
Kassebeholdning den 8. Juli 1944 .......................... 2011,07 Balance . . 5272,84 Kr.
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Foreningens Formue pr. 8. Juli 1944:
Girokonto ............................................................... 116,57 Kr.
Landbosparekassen .............................................. 1869,13 Kontant ...................................................................
25,37 Ialt . . 2011,07 Kr.
Bynksminde, den 8. Juli 1944.

Jes Thomsen.

Regnskabet er gennemgaaet, og der er intet fundet at bemærke. Kassebeholdningen fundet til Stede.

Egaa, den 8. Juli 1944.
Evald Petersen,
Bendstrup.

Bent Pedersen,
Lisbjerg.

Egaafondets Regnskab.
11. Juni 19^3—11. Juni 1944.
Kassebeholdning den 8. Juli 1943 ............................ 161,47 Kr.
Kupon pr. 11. Juni ..................................................... 25,00 Kupon pr. 11. December............................................ 25,00 Ialt Kassebeholdning . . 211,47 Kr.

Landbosparekassen....................................................... 178,77 Kr.
Kontant Beholdning ..........................................
32,70 Ialt . . 211,47 Kr.
Bynksminde, den 8. Juli 1944.

Jes Thomsen.

Regnskabet er gennemgaaet, og der er intet fundet at be
mærke. Kassebeholdningen forevist.

Egaa, den 8. Juli 1944.
Evald Petersen,
Bendstrup.

Bent Pedersen,
Lisbjerg.

Efterskolens Bestyrelse.
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer

Anders Bomholt, Egaa, Hjortshøj (Formand).
Villads J. Villadsen, Egaa, Hjortshøj.
J. Bomholt Hansen, Egaa, Risskov.
N. Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
E. Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Bent Pedersen, Lisbjerg, Aarhus.

Elevforeningens Bestyrelse.
Landmand Frede Bak, Rodskov, Løgten (Formand).
Landmand Tage Brandstrup, Elsted, Lystrup.
Landmand Anders Brandstrup, Egaa, Hjortshøj.
Landmand Anders Høgh, Karlby, Hornslet.
Frk. Herdis Bomholt, Egaa, Risskov.
Frk. Else Grosen, Egaa, Hjortshøj.
Frk. Kirsten Sørensen, Lisbjerg, Aarhus.
Suppleanter:
Landmand Troels Rasmussen, Stabrand, Kolind.
Frk. Kirsten Holm, Lisbjerg, Aarhus.
For Elevholdet 1943—44: Anders Peter Andersen, Haarup, Hjortshøj. Sommeren 1944: Eli Kjeldbjerg, Høj
vang, Hinnerup.

Elevforeningens Kasserer og Sekretær:
Gaardejer JesThomsen, Bynksminde, Skæring, Hjortshøj.
Elevforeningens Postgironummer: 35297.

Elevfortegnelse.
Vinteren 1943—44.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bent Alleslev, Ejby, LI. Skensved.
Anders Peter Andersen, Haar up, Hjortshøj.
Jens Kristian Andersen, Haldum, Hinnerup.
Svend Marinus Andersen, Hesselballe, Hjortshøj.
Tage Andersen, Robdrup, Randers.
Aage Viktor Andersen, Enslev, Gerlev.
Bue Bak, Rodskov, Løgten.
Hans Kristen Balle, Sdr. Tranders, Gistrup.
Søren Bruus, Nibe.
Walther Bruus, Følle, Rønde.
Martin Hansen Bull, Drengsted, Døstrup Sdj.
Søren Bøgeskov, Sjelle, Skovby Østj.
Bent Erik Christensen, Haarup, Hjortshøj.
Herluf Dahl Christensen, Vesterg. 48, Brønderslev.
Jarle Hilmer Christensen, Thors Mølle, Aarhus.
Niels Peter Christensen, Kolt, Hasselager.
Søren Bøje Christensen, Kousted, Bjerregrav.
Jens Clausen, Todbjerg, Hjortshøj.
Gunnar Elkjær, Kollerup Avlsgaard, Hadsten.
Tage Grøn, Tinning, Hinnerup.
Richardt Hadberg, Vrangstrup, Bøstrup.
Jens Jørgen Hansen, Rosengaarden, Toustrup.
Jens Ove Hegelund, Lillering.
Olav Høgh, »Gunneruplund«, Ødum, Aarhus.
Niels Ingvardt Iversen, Kvottrup, Mundelstrup.
Carl Brandt Jensen, Godthaab, Beder.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Hans Jensen, »Forriddergaarden«, Torrild, Odder.
Kaj Lykke Jensen, Fiirgaarde Børnehjem, Ry.
Laurs Møller Jensen, Bendstrupgaard, Hjortshøj.
Peter Vagn Jensen, Højvang, Hinnerup.
Peter Jensen, Skejby, Aarhus.
Vagn Jensen, Krogstrupgaard, Odder.
Verner Jensen, Vitten, Hinnerup.
Egon Kjær Jørgensen, Boes, Alken.
Gunnar Jørgensen, Veggerslund, Bjerregrav.
Peder W. Kirkegaard, Vinterslev, Hadsten.
Bent Kjeldbjerg, Højvang, Hinnerup.
Knud Ove Kni, Bogens, Femmøller.
Erik Brøgger Knudsen, Kærby, Kolind.
Poul Korsbjerg, Stødov, Knebel.
Henning Kristensen, Spørring, Aarhus.
Holger Hasle Laursen, Storenoer, Malling.
Arne Hjortshøj Leth, Klorup, Bjerregrav.
Anders Olesen Loft, Langballe, Maarslet.
Jørgen Voigt Lund, Tiset, Hørning.
Søren Peter Mogensen, Skejby, Aarhus.
Egon Møller, Borum, Mundelstrup.
Carl Erik Boesen Nielsen, Mundelstrup.
Erik Nielsen, Laurbjerg.
Johan Nielsen, Skjoldelev, Mundelstrup.
Knud Højvang Nielsen, Faarup, Thorsager.
Svend Erik Nielsen, Oldrup, Hundslund.
Henning Pedersen, Flensted Mk., Laasby.
Herluf Kolding Pedersen, Tinning, Hinnerup.
Knud Kristian Pedersen, Sem, Mariager.
Konrad Skon Pedersen, Rodskov, Løgten.
Olaf Pedersen, Vithen, Hinnerup.
Harry Petersen, Egaa, Hjortshøj.
Helvig Petersen, Drengsted, Døstrup Sdj.
Carl Peter Poulsen, Egaa, Hjortshøj.
Aksel Rasmussen, Faarup, Thorsager.
Knud H. Rasmussen, Skaade, Højbjerg.
Niels Rasmussen, Skrejrup, Rønde.
Arne Severinsen, Lindgaard Mk., Hammel.
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Agner Schmidt Sørensen, Sjelle, Skovby Østj.
Kjeld Helbo Sørensen, Lystrup Mk., Lystrup.
Niels Anton Sørensen, Hornslet Mk., Hornslet.
Richard Skovgaard Sørensen, Egaa, Hjortshøj.
Verner Sørensen, Gromstolvej 34, Højbjerg.
Ivar Thygesen, Tiist, Mundelstrup.
Harry Villefrance, Gjesing, Skanderborg.
Svend A. Østergaard, Fiirgaarde Mk., Ry.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Inger Marie Andersen, Hadbjerg, Hadsten.
Karen Andersen, »Grydehøjgaard«, Onsild.
Kirsten Brandstrup Andersen, Egaa, Hjortshøj.
Thyra Andersen, Farre, Sporup.
Edith Lading Bach, Hornslet.
Eline Bjerregaard, Hjortshøj.
Stinne Bjerring, Lisbjerg, Aarhus.
Gunhild Braad, Søften, Hinnerup.
Sonja Brandsen, Hæst, Spørring, Aarhus.
Sigrun Brogaard, Fensten, Ørting.
Helga Brødsted, Stilling.
Lilly Friis Dam, Kaatrup, True.
Annelise Eberhard, Pannerup, Lystrup.
Kirsten Eberhard, Egaa, Hjortshøj.
Inge Espensen, Skovgaard, Thorsager.
Jenny Lissa Frandsen, Skovvang Ørup, Trustrup.
Anna Petersen Gold, Stakrode, Barrit.
Ellen Grosen, Egaa, Hjortshøj.
Betty K. Grønne, Hammersholm, Horsens.
Jonna Hansen, Skjæring, Hjortshøj.
Kirsten Hansen, Adslev, Hørning.
Edith Helbo, Terndrup, Hornslet.
Erna M. Helbrekt, Tietgensplads 11, Aarhus.
Inga Hjortshøj, Todbjerg, Hjortshøj.
Meta Marie Holm, Adslev, Hørning.
Karen Jensine Iversen, Vrold, Skanderborg.
Esther Jensen, Landborupgaard, Knebel.

Sommeren 1944.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Gurli Jensen, Vestergraven 40, Randers.
Inger Jensen, Over Randlev, N. Randlev.
Ragna Jensen, Egaa Bro, Risskov.
Dora Jørgensen, Esby, Helgenæs.
Eli Kjeldbjerg, Højvang, Hinnerup.
Alice Kjeldsen, Boeslum, Ebeltoft.
Valborg Brøgger Knudsen, Kærby, Kolind.
Sif Krause Korsbæk, Faarup, Mundelstrup.
Anna Marie Kusk, Toustrup Mk., Toustrup.
Gudrun Lange, Faarup, Thorsager.
Eva Karen Larsen, Als Østj.
Jytte Larsen, Ry.
Erna Skou Laursen, Mjesing Vestergd., Skanderborg.
Vera Lund, Motormøllen, Skanderborg.
Kirsten Flinch Midtgaard, »Skovbo«, Søby, Hou.
Aase Thrane Mikkelsen, »Hedegaarden«, Aalsø.
Frida K. Møller, Skjoldelev Mk., Mundelstrup.
Inger Møller, »Bilsbækgaard«, Ørting.
Klara H. Møller, »Svorbækgaard«, Assedrup.
Anna Nielsen, Skivholme Prgd.mark, Skovby Østj.
Anna Basse Nielsen, Eriksborg Mk., Randers.
Elisabeth Nielsen, Farre, Sporup.
Ingrid Nielsen, Jaungyde Mk., Ry.
Lilly Nielsen, Svorbæk, Assedrup.
Anna Marie Pedersen, Labing, Harlev.
Esther Pedersen, »Birkehøj«, Skjød, Hadsten.
Gerda Pedersen, Skibby, Ormslev.
Johanne Høeg Pedersen, »Vindingholm«, Bjerregrav.
Karen Nørskov Pedersen, Møllegaard, Hjortshøj.
Ebba Petersen, Harlev
Grethe Petersen, »Bispegaarden«, Stautrup.
Elly M. Poulsen, Kolt, Hasselager.
Gudrun Poulsen, Gravlev Møllegaard, Hyllested.
Asta Rasmussen, Brugsforeningen »Tryg«, Ry.
Edel Rasmussen, Hansted Mk., Horsens.
Edith Rasmussen, Feldballe.
Ellen Johanne Rasmussen, Bendstrup, Hjortshøj.
Else Rasmussen, Vestergade, Malling.
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Margit Rasmussen, Sabro, Mundelstrup.
Marie Rasmussen, Smouen, Thorsager.
Vita Rasmussen, Balagervej 52, Viby J.
Mary Rehmeier, Foldby Mk., Hinnerup.
Ida Elise Roed, Krogsbækgaard, Mørke.
Gudrun Schøler, Jeksen, Stilling.
Benle Stegmann, Egaa, Hjortshøj.
Ruth Stenderup, Lyngaa, Hadsten.
Lilly Svendsen, Kærby, Kolind.
Else Sørensen, Pedersminde, Hjortshøj.
Inger Sørensen, Lystrup.
Marie Sørensen, Studstrup, Skødstrup.
Birgit Therkelsen, Dyngby, Boulstrup.

INDHOLD
Side

Josefs Drøm. Af Christian Nissen ...........................................
Evige Værdier. Af Tage Dybkjær ...........................................
Det eviga. Af Esaias Tegner .....................................................
Føj din Lyst og brug din Evne. Af Holger Sørensen.........
Hundrede Aar. Af Jens Marinus Jensen ................................
Hold Budene. Af Aksel Hansen ...............................................
Høsten her og Høsten hist. Af Christian Nissen..................
Grønnes kun —. Af Ellen Larsen ...........................................
En dansk cyklar i Sverige. Af Ingrid Jerdén-Böhn............
Asger Højmark. Af Tage Dybkjær .........................................
Vore Egaavenner, Elever og deres Hjem. Af Ejnar Peder
sen ...................................................................................... 39
Et Skoleaar er gaaet. Af Tage Dybkjær .................................
Til Elevholdet 1934—35. Af Erik Enggaard ........................
Elevmødet 1944. Af Frede Bak ...............................................
Generalforsamlingen 1944. Af Frede Bak ..............................
Forskelligt.....................................................................................
Regnskaber....................................................................................
Bestyrelser.....................................................................................
Elevfortegnelse .............................................................................

3
6
9
11
15
19
21
22
24
35

40
54
55
58
59
60
62
63

Aarhuua Stiftsbogtrykkerie A/S

