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IS
''samling
vri V.

Syng med os.
Syng med os, baade Mark og Skov,
Gud til Ære, til Pris og Lov.
Underlig er dans Vej og Færd,
altid han er til Hjælp dog nær.
O, Gud ske Lov!
Syng med os, baade Land og Hav:
Hvad vi savned, det Gud os gav!
Synger med os, I Stjærner smaa,
synger med os, I Bølger blaa:
O, Gud ske Lov!
Syng med os, hvem der elsker Fred,
Liv og Lys i al Kærlighed;
blomstre skal Freden her paa ny,
Kærlighed synge højt i Sky:
O, Gud ske Lov!

Syng med os, baade Syd og Nord:
Fred os skænker GudsÆredens Ord;
vandre det skal fra Favn til Favn,
byde: Guds Fred i Jesu Navn!
O, Gud ske Lov!
Syng med os, hvert et Hjærte godt:
Gud han ser dog paa Hjærtet blot,
finder han dér den gode Grund,
Glæde han saar dér allen Stund!
O, Gud ske Lov!
Grundtvig.

Glædelig Jul! Godt Nytaar!
Karin og Tage Dybkjær.

Men immer det daöes
—!
o
Af en Prædiken, holdt ved Takke» og Festgudstjene»
sten i Gjern Kirke den 6. Maj 1945 i Anledning af
Danmarks Befrielse.

andsmænd! Danske, kristne Venner! Til Lykke! Dan»
mark, vort Fædreland er atter frit!
Den største Dag, vort Slægtled har oplevet, blev os
i Gaar, den 5. Maj, givet af Fredens og Frihedens Gud,
Naadens og Barmhjertighedens Fader, skænket os som
en Gave og som en Opgave. Det er os endnu ufatteligt,
at ikke alene Danmarks, men Europas Befrielse er en
Virkelighed, at det ikke længere er Døden, der skal høste
paa Europas Slagmarker, men at det nu er Livet, der skal
have sin Ret, Livet, der skal vokse og sætte Frugt i Fre»
dens stille Gerning.
Det var altid med et bevæget Sind, vi i Ufrihedens
Aar sang med paa Ordene fra den gamle Dagvise:

L

»Men immer det dages dog paany,
Hvor Hjerterne Morgen vente,«

for aldrig har Hjerterne ventet saadan paa Morgenen
som i den lange Vinternat paa fem Aar, vi nu har bag
os. Længe havde vi kunnet skimte det kommende Mor»
gengry, men først i Gaar brød Solen frem; nu blev det
atter Dag i Danmark. Hvad der i Mørketiden havde
boet os i Hjerterne som en Længsel, et Haab, det ud»
foldede sig nu af Guds Naade til Virkelighed for vore
undrende Øjne. Ja, naar blot ikke Haabet er dødt, naar
blot Hjerterne kan vente Morgenen, saa skal det dages
paany; herom har vi aldrig været i Tvivl, selv naar det
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saa mørkest ud for dansk folkeligt Liv. — Det er dette
af Gud givne, aandsbaarne Haab, der har skænket os
Udholdenhedens Styrke i Modgangens Aar, og det gav
os Mod og styrkede vor Vilje til Kamp, for det sagde
os, at det var ikke haabløst at kæmpe. — Og nu, efter
en Vinter, hvis Lige vi ikke har oplevet, og som vi næs
sten var ved at skikke os i som noget, der nu engang
hørte med til disse ulykkelige Aar, har Foraaret atter
holdt sit Indtog i Danmark.
Stundom har vi spurgt os selv, om vore Hjerter vil
kunne holde den Dag, Forløsningens Time kommer.
Aah, jo, de holdt, men de er i usigelig Lykke bristes
færdige som de Knopper, der nu folder sig ud i det
gryende Foraar til Daad, til Liv og til Fremtid:
»Bladet, som Herren det vilde,
vendte sig tit,
naar det gik Danemark ilde,
vendte sig blidt.« —•

Ja, en blæsende ApriLMorgen gik det Danmark ilde,
da fejede Stormen over Landet, og meget af det, der var
svagt, bukkede under, mens det, der havde Livets Værd,
rankedes og voksede i Styrke og Kraft.
Meget blev vi ogsaa paa forunderlig Vis skaanet for
nu til det sidste; Dag for Dag ventede vi, at Danmark
skulde blive Skueplads for den blodige Krig, krævende
hvad Øjeblik det skulde være sine Ofre blandt de Tus
sinder af unge og af Danmarks Mænd, der —■ ikke just
af Lyst og Glæde — men af Pligt og i Troskab lød Kais
det og var rede til at værne Landets og Folkets Frihed
med deres Liv. —
Da vendte Herren atter Bladet i Danmarks Bog:
9ende ApriLSolens kolde Skin brødes af 5te MajsSolens
varme og forjættende Kraft. —
Meget, siger jeg, blev vi forskaanet for nu til det sid*
ste, og dog har vi kendt det, der er »verre enn brennende
byer«, for det er jo sandt, hvad han siger, Norges store
Digter i Nødens og Trængselens Aar, Nordahl Grieg, at
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»verre enn brennende byer
er den krig som ingen kan se,
som legger et giftig slimslør
på björker og jord og sne.
Med angiverangst og terror
besmittet de våre hjem.
Vi hadde andre drømmer
og kan ikke glemme dem.«

Ja, vi havde andre Drømme end at skulle rides som
en Nattemare af Angiverangst og Terror; vi drømte om
Landets Storhed i Ære, i Frihed og Fred.
Og i Gaar, Landsmænd, virkeliggjordes en Del af
vore Drømme: Drømmen om Fred og Frihed. Mareridtet
er Slut, Tyrannens Magt er knækket, Orgiet af Blod og
Terror, af Magtsyge og Herskerlyst har kvalt sig selv.
Vi kan i Dag paa denne skønne Foraarsdag med fem
lange og bitre Aar bag os atter vende tilbage til et Fre«
dens Danmark, til et Danmark, hvor Ret er sat over Magt,
og hvor »frit at tænke, tro og tale« atter bliver Livets
rette Mening. Et enigt Danmark, et Danmark, der er hær«
det gennem Lidelse, et fast og beslutsomt Danmark ven«
ter paa os, paa din og min Gerning, vor Indsats i Fredens
og Genopbygningens Tjeneste, og de Kræfter, der her
skal sættes ind, er Kræfter, der har baaret Folkelivet og
Menighedslivet gennem Tiderne, som har bestaaet deres
Prøve i Medgang og Modgang, i Nederlag og i Sejr,
Kræfter, der har kunnet bære Slægt efter Slægt og —
Gud give det — ogsaa vor Slægt ind i en ny og gryende
Dag. Og vi Kristne véd, at den Kraft er kun at faa hos
Gud, vi ser ingen anden Grundvold at bygge paa end
den Hjørnesten, som er Jesus Kristus Vorherre, hans
velsignede Ord til os i vor Daab, hans Frelserværk, hans
milde, hans kærlige og selvopofrende Sind. — Et stort
Ansvar ligger paa ethvert dansk kristent Menneske i de
kommende Opbygningsaar. Nu først begynder for Alvor
Kampen: Kampen for at vinde Freden og styrke og nære
den Kærlighed til Friheden, til Sandheden og Retten, der
maa bo os som en Forpligtelse dybt i Hjerterne, og uden
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hvilken Livet atter en Dag vil ende i Umenneskelighed
og Barbari.
Et saadant Arbejde for at vinde Freden, for at gen*
oprette det, der er brudt ned, rummer en ny, en stor og
en herlig Verden i sig, hvor Glæden, vi havde mistet,
bliver endnu rigere for os ved at blive vundet paany.
Saadan er det i alle Forhold, at noget, der er oprejst gen*
nem Lidelse, gennem Afsavn og Prøvelse, er stærkere
end det, som aldrig har været sat paa Prøve i Livets
Virkelighed. Vi forstaar det alle, naar vi tænker paa, hvor*
ledes det er gaaet f. Eks. Friheden i disse Aar; jo mere
man røvede af vor Frihed, jo mere elskede vi den; jo
trangere Kaar, man bød den, des klarere saa vi, hvad den
betød, hvad den var værd for vort eget og Folkets Liv.
Gennem Lidelse og Sorg fandt vi ind til Glæden ved
det, der virkelig ejede Livets Værd; derfor kunde vi
midt i alt det, der knugede, bevare Glæden og Frimodig*
heden, for vi vidste, at det, vi satte vor Lid til og grun*
dede vort Haab paa: Sandheden, Friheden, Retten, alt
det bedste i Folkeliv og Menighedsliv, det kunde ikke
gaa til Grunde, det vilde tværtimod gennem Lidelsen
genoprejses til større Herlighed og rigere Glæde for os.
Paa forunderlig Vis er vi blevet bekræftet i Sand*
heden heraf. Natten mellem den 4. og 5. Maj bragte
Aarets første milde Regn efter 5 Aars Vinterkulde For*
aaret til Danmark. De svulmende Bladknopper er bri*
stet, og Bøgekronerne synger den første spæde Sang
om Sol og Sommer i Danmark; ja, Bladet, som Herren
det vilde,
vendte sig tit,
naar det gik Danemark ilde,
vendte sig blidt. —

Vi er derfor kommet sammen i vor Kirke i Dag —
ikke for at hovere over den faldne Fjendes Nederlag —
men for at sige Livets Gud Tak for den Fredens og Fri*
hedens Dag, han atter lod oprinde for vort Land og
vort Folk.
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Og aldrig glemmer vi hint Øjeblik, da Kongen den
5. Maj — efter at hans Røst længe havde været tavs —
atter talte til sit Folk: »Jeg beder i Dag til, at vi maa
vise os værdige til den Naade, Gud har skænket vort
Fædreland.« — Det var i Sandhed et Kongeord. Lad os
give Kong Christian Haandslag ved i Fredens og Dagens
maalbevidste og trofaste Arbejde at gøre hans Bøn til
vor: Herre, hjælp os, at vi maa vise os værdige til den
Naade, du har vist vort Fædreland!
Ja, Gud velsigne Kongen, Gud bevare Danmark,
vort elskede Fædreland!
Saa vilde jeg da gerne, at de Ord, som er født ud af
saa stor en Glæde og Tak, maa staa som en Hilsen fra
os begge i Gjern Præstegaard til vor gamle Skole, nu
da den snart fylder de 25 Aar. Med Taknemmelighed
mod vort gamle Forstanderpar, Lærerne og Kamme*
raterne mindes vi Tiden paa Egaa Efterskole. Den var
med til at fylde vore tidligste Ungdomsaar med rene
Glæder, styrke Modet og give Livet Maal og Retning.
Maatte Gud fortsat bevare vor Skole og velsigne dens
Dagværk fremover!

Elisabeth og Svend Fredslund Andersen.

Den allerførste lyse Nat.
(Skrevet 6. Maj).

1.
Den allerførste lyse Nat kom Fredens Due ned.
Saa underfuldt var Synet, vi jublede derved!

2.
Den allerførste lyse Nat blev Danmark atter frit!
Saa højtidsfuld var Stunden; det Land var mit og dit!
3.
Da Morgensolen mildt frembrød, og Klokker faldt i Slag,
vi vaagned op til Glæden paa Danmarks største Dag!

4.
Smaafugle synger højt i Kor, naar Uvejr er forbi.
Vor Glæde skaber Sange: »Som Fuglen er vi fri!»
5.
Nu sidder vi i eget Hus og smiler glad og lyst.
Et Brus gaar over Landet, som fylder hvert et Bryst!

6.
Saa takker vi vor Fader god, som i sin Miskundhed
os gav, før vi det vidste, sin dyrebare Fred!
Christian Nissen,
Villa »Solvang«, Højbjerg.

I Hildurs Les*O'
hvor Staal og Bly gør Kinden bleg . . .
Hil sæl! mine danske Drenge.
St. St. Blicher.

venstaaende Strofer af Tym Banner-Visen vil være
velkendte af mange Egaaelever fra enkelte Historie
timer. Under Tyskernes Færd i vort Land har vi ofte
tænkt paa Visens Omkvæd: »Jeg vover de danske Dren
ge«, og her vil Egaa-Bogen bringe Bud om 4 af vore
Elever, som satte Livet ind i Kamp mod Tyskeriet:

O

Niels Fiil, Hvidsten Kro,
født 12. Juni 1920, Egaaelev i Vinteren 1937—38, senere Elev
paa Husmandsskolen i Odense og dræbt af Tyskerne
den 29. Juni 1944.

Niels Fiil staar i vort Minde som en frisk og modig
Ungersvend, der til daglig passede sit Arbejde som flink
Elev, og ved festlige Lejligheder kunde Skolen regne med
hans gode Bistand. Han spillede »Jakob Skomager« i
»Jeppe paa Bjerget«, og ved anden Lejlighed hjalp han
os til et kært Besøg af sin Fader, Kroejer Marius Fiil,
med de landskendte, gamle Spillemænd, som skaffede
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Skolen en fornøjelig Aften. Niels Fiil holdt meget af sit
Hjem og var ikke bange for at træde Cyklen den ikke
helt korte Vej fra Egaa til Hvidsten, selv om Vind og
Vejr var imod. Kammeratskabet dyrkede han flittigt, og
engang indbød han ca. Halvdelen af Skolens Elever til
Aftenbesøg i sit Hjem, hvor de blev modtaget med største
Gæstfrihed.
Hvidsten Kro var allerede den Gang kendt i vide
Kredse for sin gode gammeldags Hygge og solide Mad.
Men det var dog først under Tyskernes Huséren her i
Landet, at Kromanden og hans Familie rigtig kom til at
vise, hvad de formaaede, naar det endelig skulde gaa paa
Livet løs. Marius Fiil kom ind i Frihedskampen paa den
Maade, at han en Dag af en engelsk-dansk Ingeniør, som
gik under Dæknavnet Axel Nielsen, fik Opfordring til
Deltagelse paa aktiv Maade. Opfordringen skete gennem
Marius Fiils gode Ven, Læge Thorup-Pedersen. Fiil be
tænkte sig ikke, men tog straks fat paa at organisere, og
i Løbet af faa Dage var Hvidsten-Spentrup Gruppen op
rettet med 14 af Egnens modigste Mænd, deriblandt FiilFamilien.
Gruppens Opgave blev at modtage Vaaben, Spræng
stof m. m. fra engelske Flyvemaskiner og transportere
Tingene videre til Undergrundsbevægelsen. HvidstenGruppen var den første store Modtagergruppe i Danmark.
Andre Steder i Landet var der før nedkastet Vaaben,
men i Hvidsten fik R. A. F. fast Station. Det var Kaptajn
Ole Geisler, bedre kendt som Axel Nielsen, der tilrette
lagde Modtagelserne. De første Vaabensendinger kom 11.
Marts 1943, og de følgende Aar gik det saa paa Livet løs.
Arbejdet var i Spænding fuldt paa Højde med de
dristigste Sabotageaktioner. Det var nervepirrende Se
kunder, naar den engelske Maskine brummede over de
res Hoveder, og naar den vejledet af deres Lyssignaler
lettede sig for sin Last.
En Aften i Maj 1943 var det nær gaaet galt. Tyskerne
var ude med deres Radio-Pejling og havde bl. a. slaaet
sig ned i Kroens Have. De opdagede dog intet og drog
bort, men næppe var de kommet uden for Pyen, før Eng
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lænderne kom. Det gik godt længe, men efterhaanden
blev Tyskernes Opmærksomhed særlig rettet mod Hvid
sten-Egnen. Nogle Tørvearbejdere fandt en Dag en mis
tænkelig Tingest i Mosen, de slæbte den i Land, og da
de troede, at det var en magnetisk Mine, tilkaldte de
Politi fra Randers, og Tyskerne stillede med en Sprængkommando. Tingesten viste sig at være en Beholder med
Faldskærme, og Natten derpaa maatte Gruppens Med
lemmer ud i Mosen og vade gennem Vand til Halsen for at
faa de øvrige Beholdere bedre skjult dybere nede i Dyndet.
Sidst i Juni blev en Gummibaad m. m. kastet ud med
Faldskærm, men denne kom i Afdrift og faldt ikke paa
rette Sted, og dertil kom, at en tæt Taage umuliggjorde al
Eftersøgning. Morgenen efter blev Faldskærmen fundet
af en Mand, som meldte Fundet til Politi og Værnemagt.
Et alvorligere Uheld skete i Oktober. Gruppen ven
tede en ny Forsyning og var paa Post. Flyveren kom
ogsaa, og Mændene paa Jorden signaliserede, men der
kom intet Svar. Maskinen kom længere ned, og pludse
lig saa de Hagekorset! Alle Mand forsvandt omgaaende,
men ved Hjemkomsten til Hvidsten kørte en Mængde
Biler ind i Byen. Det var Værnemagten, der kom for at
holde Razzia. Modtagergruppen maatte derefter forholde
sig afventende en Tid, men Krofamilien var i Mellem
tiden optaget af at hjælpe Flygtninge og Jøder til Sve
rige. Senere, da det svirrede med Rygter om Invasion,
kunde Gruppen ikke holde sig i Ro længere, og den for
beredte sig atter til at modtage Vaaben paa et nyt Sted,
og Niels Fiil rejste til Aalborg for at lære at lave Haandgranater. Saa kom den skæbnesvangre 11. Marts 1944.
Nettet var blevet strammet om Hvidsten-Spentrup-Gruppen, og Gestapo havde faaet fat paa nogle Faldskærmsfolk og i brutale Forhør fremtvunget dem Tilstaaelse. Gestapo-Chefen, Switzgebel, som for øvrigt blev dræbt ved
det engelske Angreb paa Universitetet i Aarhus, mødte
med sine Hjælpere i Hvidsten Kro Kl. 2 Morgen og arre
sterede hele Familien. Kun Fru Fiil og Karlen var oppe,
de andre blev taget paa Sengen. Der var intet at stille op.
Tyskerne vidste alt, vidste, hvilke Senge Faldskærms-
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folkene havde sovet i, vidste, hvilke Biler der var brugt
o. s. v. Gestapo havde ventet at finde Vaabendepot her,
men fandt kun et Par Revolvere, som Familien tilstod,
den havde faaet af en Faldskærmsmand, der allerede tid
ligere var taget af Tyskerne. Nu havde Gestapo et Spor
at gaa efter, og rovgridske, som de var, skyede de intet
Middel, og de drog fra Hvidsten med 14 af Egnens Be
boere, deriblandt Kromand Marius Fiil med Sønnen Niels
og en Svigersøn. Desuden arresteredes Kromandens to
Døtre. De førtes alle til Aarhus, og tre Uger efter sendtes
Mændene til Horserødlejren. Her var Forholdene den
Gang nogenlunde taalelige.
Men saa kom Biograf-Demonstrationerne i Køben
havn, og de i Forvejen pirrelige og overnervøse Tyskere
oprørtes saa voldsomt, at de omgaaende lukkede samt
lige københavnske Biografer og hævnede sig paa de stak
kels indespærrede Mennesker i Interneringslejren. Der
blev indført Ryge- og Læseforbud, Forbud mod at mod
tage Breve, Pakker og Besøg.
Krigsretssager
Hast,
O
O
Ofulgte i foruroligende
O
7 o og Transportvognene rullede hyppigt mellem Horserød og Vestre
Fængsel, og efter hver Transport kom der Meddelelser
om frygtelig haarde Straffe og Dødsdomme.
Den 23. Maj blev Hvidsten-Spentrup Gruppen hentet
ind.
Marius Fiil førte Dagbog, og Dagen før han blev hen
tet, skrev han:
»Nu føres vi bort, hvor Vejen gaar hen,
det mærkes ej paa mit Øje.
Kun ved jeg et, at jeg og min Ven,
vi stoler paa Gud i det høje«.

En Ven opsøger Kromanden og tilbyder at hjælpe
ham til Flugt, men han ryster paa Hovedet og siger:
»Jeg hører til den gamle Skole, jeg kan ikke vende Ryg
gen til, jeg tager .Ansvaret for, hvad jeg har gjort, og
er det end tungt, har jeg intet at fortryde.«
Vennen tøver lidt og siger saa: »Men Sønnen, Marius
Fiil, maa vi ikke prøve at hjælpe ham ud?« »Jeg har
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talt med Niels,« svarer Faderen, »Niels gaar med sin
Far.«
Samme Niels bevarede sin ranke Holdning lise ind i
Døden. Han skrev til sine to Søstre, Gerda og Tulle, der
sad i en Celle paa Kvindegangen: »Ja, saa slaar Timen
for os, og vi har set hinanden for sidste Gang. I har vist
jer som brave danske Kvinder, og jeg ved, at ogsaa dette
vil I tage med oprejst Hoved. Selv er jeg stolt over at
kunne følge mine Kammerater. Nogle af os maa dø, for
at andre kan leve«.
Den 26. Juni faldt Dommen i Dagmarhus. De 8 blev
dømt til Døden, blandt disse Marius Fiil med Søn og
Svigersøn. Paa tysk Opfordring blev der ansøgt om Benaadning, men der kom intet Svar. Den 28. Juni fik de
dømte dog Lejlighed til at mødes med deres Kære for
sidste Gang.
Den 29. Juni Kl. 23 blev Mændene hentet i deres Cel
ler, og Morgenen efter bragte Aviserne Meddelelse om
de tapre Mænds Henrettelse.
O, Danmark, paa Rænker du aldrig dig forstod,
det har du tit betalt med dit reneste Blod.
C. Hauch.

Marius Fiil siger i Afskedsbrevet til sin Hustru, den
flittige og gæstfrie Krokone Gudrun Fiil: »Husk, der er
mange, der er faldet før os. Danske Sømænd ude i Ver
den og danske herhjemme før — og efter os. Alle har
vi gjort, hvad vi kunde, om end det er lidt. Men vi skam
mer os ikke. Vi siger med Blicher:
Læ wos aalti blyw ve de!
Faaer sin Baaen ka kjennes ve!

Og vi kan være vore Børn bekendt, kære Gudrun«.
Allersidst i Brevet staar en Efterskrift, der tilsyne
ladende er tilføjet, mens de tyske Bødler utaalmodigt
venter ved Døren. Det er fra Far, Søn og Svigersøn. Der
staar: »Sidste Kys, sidste Haandtryk. Farvel, alt godt
ønskes jer. Vi længes efter Fred. Farvel alle«. Saa følger
de tre Navne hastigt nedkradset. De tre Mænd har skyndt
sig efter deres 5 Kammerater og har ladet denne sidste
Hilsen blive tilbage i Cellen.
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Dagen før var en Præst nærværende i Fængselet, han
tilbød sin Tjeneste, om de dødsdømte vilde nyde Nadve
ren. Det vilde de gerne. Men Tyskerne tillod det ikke.
Saa hengik næsten et Aarstid, og først den 10. Juni
1945 kunde de 8 Medlemmer af Hvidsten-Spentrup Grup
pen bisættes fra Grundtvigskirken. Bisættelsen formede
sig som en smuk Højtidelighed. Det store Kirkerum var
fyldt af Mennesker, der vilde vise de tapre Mænd den
sidste Ære. De 8 Kister stod svøbt i Dannebrog og kran
set med Blomster. Frihedskæmpere stod Æresvagt. Pa
stor Glahn talte og mindedes de faldne som gode, tapre
danske Mænd, hvis Navne sammen med andre danske
Heltes skal æres og mindes. De faldne kan vi ikke række
Haanden til Tak, men vi kan sende en Tak til den Gud,
der gav dem Kraft, Sindelag og Villie til Kampen.
Efter en Bøn, hvorunder Fanerne sænkedes over Ki
sterne, talte Kommandørkaptajn K. Hammerich smukt
og gribende om, hvorledes disse 8 Mænd gjorde deres
Arbejde i fast Overbevisning om, at de paa denne Maade
tjente Danmark bedst. Saa maatte det briste eller bære.
Pastor Glahn forrettede Jordpaakastelsen, og Friheds
kæmpere bar Kisterne ud, hvorefter de førtes til Krema
toriet.
Mandag den 16. Juli førtes de 8 Urner hjem til Jyl
land. De blev modtaget paa Banegaarden i Randers af
en stor Menneskemængde, hvorefter de med Faner og
Sørgemusik i Spidsen førtes gennem de blomsterstrøede
Gader, fulgt af Menneskemængden.
Urnerne hjemførtes til Hvidsten, hvor der var en
gribende Højtidelighed med Jordfæstelse og Mindestens
afsløring. Højtideligheden overværedes af op mod 4000
Mennesker fra nær og fjern. Provst Exner talte ved Gra
ven og indviede Mindelunden, der i Parentes bemærket
foreløbig er et bart og vejrbidt Hjørne mellem 2 Lande
veje. Men det er Hjemegnens Jord. Det var et gribende
Øjeblik, da Urnerne blev baaret ind i Graven. Fru Kir
stine Sørensen stod der med sin lille Pige. Den lille har
vel ikke rigtig forstaaet, at det var hendes Far, Morfar
og Morbroder, som nu vendte hjem paa denne Maade.
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En Fader stod med Urnen, der indeholdt Sønnens Aske,
knuget ind til sig og stred mod de Taarer, der trængte
sig frem.
Efter Gravsætningen talte Sognepræsten, Pastor Chri
stensen.
Saa traadte Gaardejer Kirk hen til den overdækkede
Mindesten og afslørede den, idet han overdrog den i de
efterladte og Sognets Varetægt. Omkring Stenen og i og
uden om Urnegraven laa et Væld af pragtfulde Kranse
om Blomster. Mindestenen bærer de 8 Heltes Navne og
følgende kønne Mindeord:
Daad for Danmark bragte Dag.
Tappert øvet, tro til Døden
lyse lad i Morgenrøden.
De gav Liv for Danmarks Sag.

Den næste af vore Elever,7 her lige
O skal nævnes,7 vi har
omtalt ham tidligere i Egaa-Bogen (1943), er

Knud Basse Jensby,
født den 20. Februar 1923 i Trige Skole, Elev paa Egaa Efter
skole i Vinterhalvaaret 1937—38, samtidig med forannævnte
Niels Fiil.
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Men mens Niels blev myrdet af Tyskerne som værge
løs Fange, faldt Knud som Soldat i Kamp mod Tyskerne
den 29. August 1943.
Den Mindesten, som Knuds Hjemegn har ladet rejse
udenfor hans Hjem, Trige Skole, bærer følgende Inskrip
tion :
Overkonstabel Knud Basse Jensby, født i Trige Skole den 20.
Februar 1923. Han meldte sig til Uddannelse ved Kystdefensionen i August 1942 og faldt i August 1943 ved Middelgrunden
og blev begravet paa Bispebjerg.
Hans Fødebys Unge lod Stenen rejse til Minde om ham.

Som den 3. Egaa-Elev, her skal omtales, kommer vi til

Vagn Holst,
født den 6. Januar 1919 i Hornslet, opvokset hos sin Onkel og
Tante paa Gaarden »Dammen« paa Helgenæs, Elev paa Efter
skolen i Vinterhalvaaret 1933—34.

Vi mindes Vagn som en noget stille, men hjertens
god Elev, opmærksom og flink, dog var han nok bedst
tilpas i Sløjdtimerne, og vor daværende Hjælpelærer i
Sløjdundervisningen kom til at holde meget af Vagn, thi
denne var baade flittig og fingernem.
Det var nu over 10 Aar siden, Vagn var vor Elev, og
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vi ikke havde nogen Kendskab til hans senere Færd, der
for henvendte vi os til Sognepræsten paa Vagns Hjemegn
og bad om Assistance. Sognepræst L. S. Jørgensen, Helge
næs, efterkom beredvilligt vor Henvendelse og har sendt
os følgende:
»Der var noget forsagt og indesluttet over Vagn i hans
Overgangsaar. I Skolen havde han svært ved det, og han
var ikke, hvad man sædvanlig forstaar ved en opvakt
Elev. Heller ikke det daglige Arbejde i Hjemmet paa
»Dammen« havde hans Interesse, men kunde han komme
til at pille ved noget Maskineri, var han i sit Es. Og da
han efter sin Konfirmation og et Ophold paa Egaa Efter
skole kom i Lære som Automobilmekaniker, viste det sig
hurtigt, at han var kommen paa sin rette Hylde. Her kom
hans særlige Evner til Udfoldelse og førte ham frem
blandt de dygtigste i sit Fag. Samtidig udvikledes ogsaa
hans Karakter, og han blev en støt og stabil Gut, der fik
gode Vidnesbyrd af sine Læremestre. I Besættelsesaarene
fik han Arbejde paa et mekanisk Værksted i København,
og her kom han gennem Kammeraterne med i den aktive
Modstandsbevægelse. Han blev tilsluttet den dygtige og
dristige Sabotørgruppe »Bopa« og var som Mekaniker og
Chauffør med i mange af Gruppens Aktioner, og han ud
viste et saadant Mod og en saadan Snarraadighed i de
farligste Situationer, at han fik Ry som Gruppens MesterChauffør.
Men ogsaa hos Gestapo blev Sabotøren »Anders« en
kendt og eftertragtet Person, og den 5. December 1944
faldt han i Kamp med 6 Gestapofolk, der havde faaet hans
Tilholdssted opgivet af en Stikker.
Familien fik ingen Meddelelse om hans Død, og heller
ikke kunde det oplyses, hvor han blev begravet. Først
den 25. Juni 1945 blev hans Lig fundet paa Tyskernes
Begravelsesplads i Ryvangen.
Den 6. Juli blev han begravet fra Helgenæs Kirke.
Seks af Kammeraterne fra »Bopa« stod Æresvagt ved
Baaren. Sognepræsten talte ud fra Jesu Ord: Den, der
søger at bjerge sit Liv, skal miste det, og den, som mister
det, skal beholde Livet. (Lukas 17, 33).

19

Ved Graven blev der bl. a. fra Egaa Efterskoles Elev
forening og fra Modstandsbevægelsen bragt Hilsen og
Tak for det Eksempel, Vagn havde vist og for hans mo
dige Indsats i Kampen for Danmarks Befrielse. Og saa
lød tilsidst de Linier, som saa mange af vore Unge i
Frihedskampen paany har gjort levende for os:
Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om saa det gælder.

Den sidste af de fire gamle Egaa-Elever, som har
mistet Livet under Tyskernes Hærgen, er

Anton Rasmussen,
Tønder, født den 31. Januar 1913 i Egaa, Efterskole-Elev i
Vinteren 1927—28.

Her var han en flink og rar Dreng, som baade Lærere
og Elever godt kunde lide. Han fik Plads paa en Gaard
i Egaa, hvor man ogsaa kom til at sætte Pris paa ham.
I 1937 blev han ansat ved Gendarmeriet i Tønder og har
siden gjort Tjeneste der. Her dyrkede Anton Rasmussen
ogsaa Idrætslivet, og Kammeraterne her mindes ham
med Tak.
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I Idrætsbladet »Tønder Sport« skrives der bl. a.: »Vi,
Anton Rasmussens Sportskammerater, kendte ham som
en ualmindelig sympatisk Idrætsmand, et meget fint
Menneske. For ham var Idrætten ikke blot et tilfældigt
Tidsfordriv, men han saa og forstod, at i Idrætten fand
tes Værdier, som maatte tages alvorligt. For ham blev
Idrætten ikke Maalet, men Midlet«. Anton Rasmussen
var Overgendarm, han blev kun 31 Aar gammel. Fru Ras
mussen fortæller i Brev til Egaa om, hvorledes hendes
Mand blev taget af Tyskerne den 20. September 1944 og
ført til Frøslev. Her sad han til 5. Oktober, da han sam
men med 140 andre Kolleger blev deporteret til Neuen
gamme. Her tog Dysenterien den stærke Mands Liv alle
rede den 26. November samme Aar. Fru Rasmussen skri
ver videre om den forfærdelige Uvished, hun maatte gaa
i. Hun vidste ikke, kunde ikke faa noget at vide, ikke
engang gennem Røde Kors. Først i Midten af November
fik hun Besked om, at hendes Mand formodentlig var
sendt til Buchenwalde, hvor Politiet var, men endelig
først i December fik hun Mandens rigtige Adresse og
sendte Brev og Pakke. Men da var Anton død flere Dage
i Forvejen.
Fru Rasmussen sidder nu tilbage med Ægteparrets
to Smaabørn, og for disse tre er Savnet og Sorgen stor.
Fru Rasmussen mindes i Slutningen af Brevet sin
Mand som den gode og kærlige Far, et dybttænkende
Menneske, der var syg af Længsel efter sit Hjem, Kone
og Børn, som var hans eet og alt.
Og hermed sluttes Egaa Efterskoles Nekrolog over de
faldne, idet vi udtaler vor Deltagelse med alle deres paa
rørende og ønsker
Guds Fred med vore Døde
i Danmarks Rosengaard.
Guds Fred med dem, som bløde
af dybe Hjertesaar.

Ejnar Pedersen.
Stavangergade 2, Aarhus, i Oktober 1945.

Omkring 29. August 1943.
orholdet mellem Besættelsesmagten og den danske
Befolkning blev ikke ved at gaa saa godt, som det
vel var ønsket fra en »vis« Side, og det fik en ikke ringe
Indflydelse paa vor Soldatertid, der begyndte 2. Novbr.
1942. Det var i det hele taget ikke nemt for dansk Mili
tær at eksistere under de Forhold: der skulde snart bedes
om at faa den strengt nødvendige Ammunition til vore
Skydninger, og vore Øvelser maatte kun foregaa i snævert
begrænset Omraade, som »de« ikke engang kunde lade
os have i Fred. I Januar Maaned blev Hilsepligten mel
lem menige Soldater og »fremmede« Befalingsmænd op
hævet fra begge Sider, det var vi ikke kede af — det var
blevet straffet meget strengt, hvis en dansk Soldat ikke
hilste paa en tysk Officer. Hen paa Sommeren blev der
større og større Sammenstød mellem Befolkningen og
Værnemagten — eller rettere sagt Frikorpsfolk, S.S.,
Schalburgkorpset o. lign. Danske Soldater blev aldrig
iblandet Optøjerne, de maatte til Tider hjælpe Politiet
med at holde Gemytterne fra hinanden.
Humøret i København var højt, da Mussolini gik af
som Regent i Italien d. 25. Juli. Jeg var paa Amalienborgvagt det Døgn, og vi fik det at vide om Natten af Premier
løjtnanten, der havde hørt det i Radioen. Om Morgenen
udsendtes store Oplag af Løbesedler, der blev anbragt
paa Køler, Vindspejl, Cyklelygte og Styr, eller Folk kom
med dem i Haanden — de sagde ingenting, men smilede
til hinanden, idet de pegede paa de store Bogstaver. Sær
lig husker jeg en ung Pige, der glædestraalende foldede
»Politiken« ud foran mig, hvor næsten hele Forsiden var
Overskrift, og sagde: »Se!« — Nu var der gaaet Hul paa
Bylden, og saa kunde vi vel nok faa al Skidtet klemt ud.

F
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Men det gik ikke saa let. Den 14. August var Dr. Best
i Audiens hos Kongen paa Sorgenfri Slot. Han vilde have
danske Sabotører i tysk Fangelejr for at afsone den Straf,
de blev idømt ved danske Domstole. Jeg var paa Vagt
derude, og vi havde ekstra Mandskab paa Post, da han
kom, for at stoppe ham, hvis han vilde forsøge at køre
ind af Hovedindgangen — Kongen vilde kun have ham
ind af Køkkenindgangen til Parken. Alle derude •— Ad
judant, Kaptajn og Personalet — var en Del nervøse for,
hvordan det skulde spænde af. Det hele forløb roligt,
Best var kun hos Kongen et Par Minutter — ingen velset Gæst. Kasernevagten i Gothersgade blev 17. August
meget stærkt udvidet efter et Kup mod Underlægeskolen
i Gentofte, hvor fire Mand havde hentet alle Pistolerne,
der var udleveret, en Dag, da Stuevagterne var ene hjem
me der. Ved Forhandling blev der den 21. August opnaaet, at alle Tyskere skulde være paa deres Kaserner
fra Kl. 21. Det var helt rart at gaa igennem Byen efter
denne Tid. »De« havde selv forstærkede Politipatruljer
ude at haandhæve Bestemmelsen. Det fik dog ikke lang
Gyldighed. Om Middagen den 24. August sprængtes »Fo
rum« i Luften næsten mellem Fingrene paa dem, medens
de stillede Senge an til ca. 2000 Mand, der skulde komme
om Aftenen. Tyskerne var rasende, og Københavnerne
som sædvanlig utrolig nysgerrige, saa en Mængde Men
nesker var paa Gaderne om Aftenen. Næste Aften var det
ikke bedre, og Tyskerne begyndte at tage Affære. Ved
Vesterport stillede de Maskingeværer an, og naar for
mange Mennesker stimlede sammen, skød de mellem Be
nene paa Mængden, saa nogle maatte bøde for deres Nys
gerrighed. Paa Kasernen laa de i Alarmberedskab og
ladede Magasiner op til Kl. 1 om Natten — da var der
blevet Ro i Byen. Den 26. August var det os, der maatte
være paa Kasernerne Kl. 20 — ingen dansk Soldat maatte
vise sig paa Gaden uden særlig Tilladelse. Divisionsgene
ralen vilde ikke risikere, at vi blev blandet i Uroligheder
ne. Den Aften fik vort eget Politi ogsaa Københavnerne
til at blive hjemme, idet de arresterede 120 Mennesker
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paa Raadhuspladsen, som ikke havde noget Ærinde der.
Det hjalp, men Tryghedsfølelsen var borte, der var en
egen spændt Atmosfære over Livet i Byen Dagen efter
— de fleste var klar over, at noget vilde ske; men hvor
alvorligt, hvordan og hvornaar stod hen i det uvisse.
Og saa kom d. 28.-29. August. Jeg var »anden Mand
paa Gevær« paa Sorgenfrivagten. Kort Tid efter, at vi
havde afløst om Middagen, kørte Hans Majestæt til
Amalienborg i Følge med Dronningen og a jour-havende
Adjudant, Grev Knuth. Der skulde være ekstraordinært
Statsraad Kl. 14. De kom tilbage et Par Timer senere,
og da vi saa, hvor bedrøvet de saa ud, var vi straks klar
over, at der maatte være sket noget alvorligt. Der stod
mange Mennesker ved Indkørslen til Slottet, de hilste
Majestæterne med blottede Hoveder — uden Jubelraab.
Mange saa meget fortvivlede ud, det var ogsaa de mest
utænkelige Rygter, der var i Omløb. »Post for Gevær«
var en sand Pine, thi hele Tiden haglede det ned over os
med Spørgsmaal: om Kongen var hjemme, syg, gaaet af
o. s. v., som vi hverken kunde eller maatte svare paa. Det
var først, da det blev mørkt om Aftenen og det begyndte
at regne, at Folk kunde besinde sig til at gaa hjem —
mange havde staaet der i 5—6 Timer og bare »gloet« og
snakket med forbipasserende.
I Vagtstuen fik vi vore Anelser bekræftet. Kaptajnens
Oppasser havde faaet en Afskrift af de tyske Krav, som
der var sagt blankt Nej til. Kaptajnen kom selv lidt se
nere og sagde, at nu vidste vi, hvad det drejede sig om,
og nu var der kun Vaabnene tilbage til at tale — vi kunde
nok vente »dem« i Morgen tidlig, naar Meddelelsen har
været i Berlin — de plejer jo at ynde Morgenstunden.
Hvordan Stemningen var i Vagtstuen, behøver vist ingen
nærmere Redegørelse. Kl. 22 fik vi udleveret Haandgrataner og satte ekstra Poster ud af Frivagten. Ingen var
oplagt til at sove. Det var bragende mørkt, saa vi kunde
ikke se en Haand frem for os, men aldrig har vi paa en
Vagt været saa vaagne som denne Nat. Regnen styrtede
ned hele Tiden — det tænkte vi slet ikke over.
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Ved Totiden fik vi Melding om, at en Styrke Tyskere
var paa Vej mod Byen, og en halv Timestid senere naaede
de første til Lyngby. De undersøgte Parken udenfor Heg
net, og vi fik Rekylgeværet stillet an for at kunne bide
fra os, hvis de blev for nærgaaende. De fandt ikke noget
udenfor og forsvandt snart igen, saa Kaptajnen mente,
at nu var Faren for os drevet over — i alt Fald indtil det
blev lyst, og Rekylgeværet blev sat ind igen. Jeg fik Ordre
til at blive ved Gitterlaagen; men vi maatte ikke begynde
at skyde uden Varsel. Kl. 4 kom to Politibetjente ned til
mig, og et Par Minutter efter hørte vi en Gren eller lig
nende knække. En af Politibetjentene laante en Lygte,
og der, lige udenfor Laagen — kun faa Meter fra os ■—
stod en Gruppe tyske Soldater. De raabte: Halt!; men
vi løb tilbage for at komme lidt i Dækning — Betjentene
i Vagtstuen og jeg ventede, at Kammeraterne kom ud
med Rekylgeværet igen, men jeg kunde ikke se noget til
dem. Derimod blev Gitterlaagen skubbet op, og det vrim
lede ind med Tyskere. De aabnede straks Ilden mod Vagt
stuen og smed — da de kom saa nær — et Par Haandbomber ind ad Vinduerne. Jeg kastede et Par Haandgranater og forsøgte at skyde lidt efter Blinkene fra de
»fremmedes« Vaaben, men det var helt i Blinde, det var
umuligt at se nogen, og jeg vidste ikke, hvor Kamme
raterne var. Der blev snart »stille« i Vagtstuen, og jeg
frygtede det værste med dem, der havde været derinde.
Tyskerne fortsatte op ad Rampen mod Slottet, medbrin
gende Maskinkanon el. 1. Der blev skudt fra begge Sider
og kastet nogle Haandbomber, og som Slut paa Forestil
lingen skød Tyskerne ind gennem Slottet, muligvis med
Kanonen, saa Vinduesruderne knustes, og havde Kongen
siddet i sit Arbejdsværelse, var han blevet dræbt. Posterne
var sprunget ind i nogle Kartofler, lige før Tyskerne naa
ede helt op til dem, det eneste, der skete med dem, var,
at Granatsplinter havde fjernet den enes Buksebag. I
Vagtstuen var en saaret i Knæet af Haandgranatsplinter
og Kornetten ganske overfladisk bag det ene Øre, ogsaa
af en Splint. Jeg havde forsøgt at komme i Forbindelse
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med Posterne i Parken, men kunde ikke finde dem. Det
var ikke saa sært, for Kaptajnen havde efter Kongens
Ordre samlet dem sammen og overgivet sig uden Mod
stand. Jeg kravlede gennem Prins Knuds Have og ind i
Nærheden af Vagtstuen igen, hvor jeg kunde høre Kap
tajnen tale, og saa mente jeg ikke, der var mere for mig
at lave, saa jeg vilde forsøge at komme derfra ■— det var
ved at blive lyst, saa snart vilde de kunne finde os.
Jeg slap vel derfra, der var slet ingen »fremmede«
udenom Slottet, og efter at have flakket rundt paa maa
og faa et Stykke Tid fandt jeg ind paa en Gaard i Nær
heden, hvor jeg blev vel modtaget. De var helt rystede
over Morgenens Begivenheder og vidste knapt alt det gode,
de vilde gøre for mig og to Kammerater, som var fundet
samme Sted hen. Jeg havde ikke kunnet forstaa, hvor
for der blev ved at være saa stille alle Steder den Mor
gen — at der slet ingen var oppe og skulde paa Arbejde.
Først da jeg saa, at en af Karlene ikke var staaet op, kom
jeg i Tanke om, at det var Søndag. Et Par af Karlene
hentede mit Tøj i København, og over Middag rejste jeg
ind til min Farbror som civil. ■— S-Togene var endnu
ikke helt standset.
Det var ikke nemt at falde helt til Ro saadan lige med
det samme. Der var Undtagelsestilstand over hele Landet,
og al Benyttelse af Postvæsen, Telegraf og Telefon var
forbudt i de første Dage.
Den 31. August kom Aviserne igen, og Nærtrafiken
begyndte saa smaat. I Aviserne stod bl. a., at alle militære
Personer skulde melde sig senest 3. September, saa jeg
aftalte med de to Kammerater fra Sorgenfri, at vi skulde
melde os d. 2. September — vi vilde nyde Friheden saa
længe som muligt. Den 1. September kunde jeg faa sendt
Besked hjem om, hvordan jeg havde det, og de tyske Pa
truljer blev fjernet fra Københavns Gader, saa vort eget
Politi skulde igen sørge for Ro og Orden.
Den 2. September hentede vi vore Uniformer paa Gaar
den i Lyngby, trak i dem ovre paa Soldaterhjemmet og
meldte os saa til Tyskerne paa Kasernen. Jeg ved snart
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ikke, hvad jeg hellere vilde; men jeg havde bl. a. talt med
et Par af vore Premierløjtnanter, og de vilde kun raade
mig til at melde mig; vi blev jo nok snart hjemsendt,
og blev vi borte, vidste vi aldrig, hvad Tyskerne kunde
finde paa, de kunde snart finde vore Hjem og Familie
og saa maaske lade det gaa ud over dem. Vi havde regnet
med en større Undersøgelse, om hvor vi havde været
m. m.; men de spurgte os bare efter, hvad Numre vi havde,
hvor vi var født, og om vi hørte til her, og saa kunde vi
gaa op paa Stue tre. Der var nu bedre Plads i en anden
Stue, saa vi gik bare derind, og det var dejligt at se
Kammeraterne igen. Der havde gaaet mange Historier i
København om, hvor længe vi havde kæmpet, og hvor
mange der var faldet, men det viste sig, at det havde
haft meget lidt med Sandheden at gøre, ligesom mange
blev meget forbavset ved at se mig; der var ogsaa fortalt,
at jeg var faldet.
Der gik Vagter alle Steder, paa Gange, Trapper og
udenfor Kasernen, og det var mærkeligt for mig at se
Kammeraterne staa og sludre med dem, naar man tænkte
over, at de havde staaet overfor hinanden med Vaaben i
Haand. Flere var kommen til at se paa Tyskerne som
Mennesker, og de vilde gerne snakke med os paa Tomands
Haand; de fortalte om deres Hjem og Familie, som de
længtes efter, og mange troede ikke mere paa, at Tysk
land vilde vinde Krigen — det snakkede de kun om, naar
de var fuldstændig sikker paa, at ingen kunde høre det.
De første Par Dage havde været slemme, men nu blev
det bedre og bedre — vi kom paa fuld dansk Forplejning
igen, og det strømmede ind med Gaver i Form af Bøger
og Spil, saadan at Tiden ikke blev alt for lang. Vi maatte
se at bevare Humøret, men Tyskerne kunde slet ikke forstaa, at vi kunde synge, spille og tilsyneladende være
glade under saadanne Forhold. En Aften, der blev sunget
og spillet: Lilli, Lilli Marleen, saa jeg et Par af dem staa
saa stille med Taarer i Øjnene — hvilke Minder havde
de mon haft til denne Melodi?
Vi blev dog ikke hjemsendt lige med det samme. Den
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7. September Kl. 4 om Morgenen — som sædvanlig —
blev vi vækket og fik Ordre til at samle vore Sager sam
men, nu skulde vi flyttes. Det var ikke mange, der havde
ret meget at samle sammen, Tyskerne havde rodet vore
Skabe igennem og taget det meste af det, der havde no
gen Værdi. Vi blev saa kørt op i Sandholmslejren, hvor
vi skulde interneres indtil videre. Tyskerne sørgede bare
for Bevogtningen og talte os op Morgen og Aften, ellers
var det danske Befalingsmænd, der ordnede Lejren; det
hele blev indrettet som en aim. Bataillon. Tjenesten ind
skrænkede sig bare til Gymnastik og Idræt et Par Timer
daglig, og vi kunde selv bestemme, hvor længe det vilde
vare ved med at have det saa godt, da det afhang af vor
Opførsel — hvis der ikke var Ro og Orden, skulde Ty
skerne nok sørge for det. Paa Kasernen kunde vi faa de
Breve, vi næsten kunde skrive, med tyske Soldater ud;
det var ikke saa nemt heroppe, selv om der blev et enkelt
Smuthul — ellers maatte vi kun skrive to Brevkort om
Ugen, de skulde censureres af en mindre dansksindet
ung Dame.
Ellers var Forholdene i Lejren nogenlunde, ja, paa
en Maade havde vi det saa godt, som vi nogensinde havde
haft det — levede godt og fik store Pakker med baade
det ene og det andet; men, der var et men: det var ikke
rart at gaa med Uvished om vor Skæbne. En Dag blev
alle Landmænd kaldt frem og skrevet op, og snart gik
der det Rygte, at vi skulde til Tyskland — nogle havde
ikke meldt sig, da de anede Faren; men det fortrød de
saa skammeligt den Dag, Landmændene først blev sendt
hjem.
Rygter opstod hurtigt, og vi vilde helst tro det, vi
alle ønskede. Det vår tilladt i begrænset Omfang at mod
tage Besøg, og Gæsterne vidste altid saa meget, næsten
hveranden havde været i Krigsministeriet el. lign. Steder.
Kongens Fødselsdag fik et særlig festligt Forløb, der var
pyntet i Spisesalen og paa alle Stuerne, og der blev ser
veret rigtig Gildesmad; men det, der satte Prikken over
I’et var, at vor Kaptajn gav Ordre til, at vi alle inden
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Aften skulde have sendt Bud efter vort civile Tøj, den
tyske Lejrkommandant havde udtalt sig om, at vor Hjem
sendelse var nær forestaaende, saa nu gjaldt det om at
være klar til at komme af Sted. Det varede ikke mange
Dage, inden alle kunde stille i det civile Antræk; men
Ordren til at »forsvinde« lod vente paa sig. Der var Spæn
ding i disse Dage; hver Gang der blev fløjtet ud midt
paa Dagen, haabede vi paa, at nu skulde vi af Sted; men
der skete ingenting før d. 1. Oktober. Da fik vi at vide,
at alle Hjemsendelsesforanstaltninger var indstillet fore
løbig paa Grund af Sabotagehandlinger i Jylland, og
mange var lige ved at opgive Haabet om at komme hjem
inden Jul, for vilde der ikke stadig blive et eller andet i
Vejen, saadan at vi skulde holdes tilbage. Den næste
Overraskelse lod ikke vente længe paa sig, ingen glemmer
vist den første Meddelelse i Radioen om Morgenen d. 2.
Oktober, der gik ud paa, at nu, da de urolige Elementer
i Undergrundsbevægelsen: Jøderne, var taget i Forvaring,
kunde de danske internerede Soldater blive hjemsendt
— et nyt Bevis for Tyskernes Durkdrevenhed; af Glæde
over at faa Sønnerne hjem skulde de danske Soldaters
Forældre og Familie glemme Jøderne. Paa disse Betin
gelser ønskede ingen at blive frigivet, og der blev sagt
mange haarde Ord i Smaaklynger den Formiddag, men
vi kunde ikke udrette noget udover at protestere.
Den 6. Oktober blev første Hold —- Halvdelen af
Landmændene — hjemsendt. Vi sagde »Farvel og Tak
for den Gang«, fra Morgenstunden af, men det var med
en lidt beklemt Følelse, vi efterlod Kammeraterne; vi
vidste jo, at de ikke var sikre paa at blive fri, før de var
vel udenfor Pigtraaden. Efter at vor Bagage var under
søgt, sagde den tyske Lejrkommandant bl. a.: »Det val
en tung Dag, den Dag, De blev interneret, men det var
retfærdigt og nødvendigt. Naar De kommer hjem, saa pas
Deres Arbejde og lad være med at deltage i Handlinger,
der kan blive skæbnesvangre for Dem selv og Deres
Lands Frihed i Fremtiden!« — Til Kaptajnen havde han
Dagen før sagt (uden Opfordring): »Det maa være et
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stærkt Folk, hvis Ungdom kan tage Modgangen med saa
ranke Rygge!«
Kaptajnen gav os hver især Haanden med Ønsket om,
at vi maatte faa det godt, og der var ikke noget med:
»Som civil — træd af!« — men ved Gitterlaagen endnu
et Haandtryk af Næstkommanderende, og saa var vi ude
og frie. Kammeraterne stod og vinkede til os, medens
der i mange Blikke stod at læse: Hvornaar bliver det
vores Tur? Men det var alligevel med en egen lykkelig
Følelse, man denne Gang traadte ind gennem den hjem
lige Dør et Par Dage senere, og der var en egen Varme
i det »Velkommen hjem!«, man fik.
Det var ikke med disse Oplevelser, vi havde tænkt os
at slutte — eller afbryde — vor Militærtjeneste, og hvad
Fremtiden vilde bringe, vidste ingen den Gang, men hvis
Danmark igen skal blive et frit og selvstændigt Land,
maa der siges Ja! eller Nej! til Militæret, for den Smule,
vi havde d. 9. April 1940, var baade noget og ingenting.
Og saa er det tiltrængt at forbedre Befalingsmandsstan
den. Moralen indenfor disses lavere Grader er som Regel
ikke særlig mønsterværdig; men det maatte jo ingenting
koste, og mange af de dygtigste og bedste Emner følte
sig fristet af andre Erhvervs bedre Vilkaar — ikke alle
kunde klare sig med Æren. Kammeraterne paa Kasernen
følte sig ogsaa til en vis Grad svigtet d. 28. August, de
fik ikke Spor at vide om de spændte Forhold. Efter at
have været til Fest i K. F. U. M.s Soldaterhjem om Aftenen
blev de alle beordret i Seng; de følte, at Chefen havde
været bange for at tage et Standpunkt.
Dybkjær har bedt mig skrive lidt om disse Oplevel
ser, og det har jeg prøvet at gøre saa godt som muligt
efter Dagbogsnotater. Der er skrevet en Mængde i denne
Sommer om Tiden under Tyskeraaget, men desværre
har de gæve Skribenter ikke altid faaet Begivenhederne
skildret paa en saadan Maade, at vi, der har været med
et eller andet Sted, bl. a. d. 29. August, kan kende det
igen. Nu er jeg indkaldt igen, og vi ligger i Grænselandet
og hjælper til med Grænsebevogtningen. Mange spørger
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straks, om Tonen er blevet forbedret, og naar vi svarer,
maa vi bemærke, at gammelt Mandskab ikke er bange
for en »mundtlig Tilrettevisning«; men der er vist Ønske
fra visse Sider om en mere kammeratlig Omgang; det er
bare sørgeligt, at nogle ikke kan taale det og sløjer af paa
Tjenesten. For Sønderjyderne har det været den festligste
Sommer, de hai- oplevet, med Danebrog vajende hver ene
ste Dag fra to Flagstænger og danske Soldater gaaende
og boende alle Steder, hvor der i de sidste Aar kun har
været »fremmede«. Vi har ogsaa faaet en lille Smule ud
af Tiden hernede ved at være Grænsekampen paa saa
nært Hold, i Sognet er knap Halvdelen tysksindede. Til
Vinter har jeg faaet en Fodermesterplads paa Røddingegnen, og det skal blive rart at komme i Arbejde igen.
Og saa ønsker jeg alle glædelig Jul med en særlig
Hilsen til Drengene fra 1936—37.
Frede Bak.

Minderiiner.
GDR. ANDERS BOMHOLT, EGAA
Født d. 18. Juli 1880 -— død d. 10. Januar 1945.

ornholt var i hele sin Færd en ualmindelig tiltalende
Repræsentant for Aarhusegnens Landmænd, og han
kunde i Sandhed have gjort Skjoldborgs Ord til sine:

B

Min Fader var Bonde, en Bonde er jeg,
og Sønnerne bliver det siden.
Vi valgte at leve den ligeste Vej
som Korn under Straaenes Skriden.
Vi skylder vort Land hver en duftende Sang.
Til Tak vil vi dyrke den bølgende Vang,
at Danmark kan blomstre i Tiden.
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Vistnok kendte hver eneste af vore ca. 1600 Egaaelever og senere Elevhold Anders Bornholts Skikkelse,
idet han var Skolens nære Nabo og gode Ven, der un
der sine daglige Morgen- eller Aftenture til eller fra
sin Mark gerne saa indenfor hos os, hvor han ofte glæ
dedes ved Ungdommens Færden i Arbejde som i Leg.
Ofte stod eller sad han et eller andet Sted ubemærket
og lyttede til Sangen. Til andre Tider sad han inde hos
Forstanderparret og drøftede Skolens Fremtidsplaner.
Stedse viste han sig som den rette Mand som Skolens
første og til sin Død eneste Formand for Bestyrelsen,
thi hans Hjerte var ved fine, men stærke Traade knyttet
til dette Skolevirke, som han selv var det første og egent
lige Ophav til, endda han var en meget optaget Mand,
optaget af flere private som offentlige Hverv.
Det vilde ikke passe Bornholt udførligt at fremhæve,
hvad nærmest hører Privatlivet til, men da »Egaabogen«
i Aar maa have en Minderune om Skolens Ophavsmand,
der nu er gaaet bort, vil vi her i store Træk mindes

Anders Bornholts Liv og Virke.
Fra sit Barndomshjem i Lystrup blev han tidligt ind
stillet paa driftigt Landbrugsvirke.
Som ung tog Bomholt flittigt Del i Egnens Skydning
og Gymnastik. Vinteren 1896—97 var han Elev paa den
daværende Elev Højskole, hvor den senere Kirkemini
ster Povlsen da var en skattet Ungdomslærer, hvorimod
han som Politiker aldrig fik Bomholt som Meningsfælle.
Fra Elev flyttede Bomholt til den daværende Ødum
Landbrugsskole, hvor han ifølge eget Udsagn lærte at
indordne sig efter fremmede Menneskers Vilje og Ar
bejdsmetoder og fik et tiltalende Indtryk af den hjer
tensgode Forstander Nybo.
Hidtil havde den unge Bomholt kun traadt Hjem
egnens Stier, men da han var 18 Aar, fik han Lov at
»se sig ud« og fik sin første Udenlandsrejse.
I Aaret 1898 opkøbte Det kgl. Landhusholdningssel-
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skab 4 jydske Hingste, som skulde sendes til St. Peters
borg til Udstilling som Reklame for jydsk Hesteavl, og
den daværende Statskonsulent J. Jensen, »jydske Jen
sen«, udvirkede, at 4 jydske Landmandssønner fik fri
Rejse for at følge og passe Hingstene paa hele Turen,
og her kom den unge Bomholt i Betragtning, sagtens
fordi han hjemmefra var særdeles godt kendt med at
omgaas og passe Heste, idet hans Fader var Opdrætter.
Efter Udenlandsrejsen træffer vi atter Bomholt i sit
Barndomshjem i Lystrup, hvor der var god Brug for
ham, idet Gaarden var paa 91 Td. Land, og Manden
havde flere offentlige Bestillinger.
Saa kom Tiden, da Bomholt skulde være Soldat.
Paa Sessionen 1898 blev han taget til Feltartilleriet,
Trænkonstabel, og blev indkaldt til Tjeneste Aaret efter
den 12. Oktober ved 3. Artilleriafdeling 8. Batteri i Aar
hus, han kom paa Korporalskolen den 1. Januar 1900
og blev Underkorporal i August samme Aar, og til Møn
string Aaret efter indkaldtes han som Korporal. Han
havde gode Minder fra Soldatertiden og ønskede, at alle
raske danske Ungersvende skulde aftjene deres Værne
pligt. I Vinteren 1902—03 var Bomholt Elev paa Lade
lund Landbrugsskole, et Ophold, som han var særdeles
glad for, og hvor han vandt Venner, der sent glemte ham.
Bomholt var nu 24 Aar, godt rustet til at kunne paa
tage sig selvstændigt Landbrug, han var tilmed blevet
forlovet med en opvakt og god Bondepige fra Egaa, Dat
ter af Gaardejer P. Helbo Nielsen og Hustru. Den unge
Pige, Ane Marie Nielsen hed hun, var hjemme hos sin
Moder, der som Enke sad ved Gaarden og havde haft
fremmed Bestyrer i flere Aar, hvorfor hun ikke havde
noget imod at faa en flink Svigersøn i Spidsen for Drif
ten.
Den 6. April 1904 fæstede Bomholt sin Brud, Vielsen
foretoges i Aarhus Valgmenighedskirke af Præsten Jør
gen Teilmann, hvorefter de nygifte satte Bo i Brudens
Hjem i Egaa.
Fremmede, som kommer til Egaa, har nu og da un
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dret sig over her lige udenfor Aarhus at træffe en saa
velbevaret Landsby med kendelige Levn fra Middelalde
ren. Heraf maa man dog ikke slutte, at det gamle Lands
byfællesskab her er holdt særlig i Hævd, thi selv om
Egaaboerne nutildags røgter deres Fællesopgaver frede
ligt og godt, har de i tidligere Tid været ret skarpt delte
i tvende Lejre. Bjørnbakkerne holdt paa Kommuneskole
og Sognekirke, mens Grundtvigianerne samledes om Fri
skole og Valgmenighed. At Bomholt og hans Kone slut
tede sig til sidstnævnte Menighed er givet, men forøv
rigt blandede de sig ikke straks i Byens Anliggender,
passede først og fremmest deres egen Bedrift, hvorved
han snart viste sig som dygtig Landmand, der efterhaanden skaffede Hjemmet solidt økonomisk Grundlag,
og inden Døre færdedes hans opvakte, men desværre
noget svagelige Kone og »bredte Ordenens rene Skin«
og Hygge i deres gode, danske Bondehjem, hvor Ægte
parrets 3 Børn: Viggo, Tage og Johanne fødtes. — Var
Bomholt som Gaardejer i Egaa i de første Aar mest op
taget af egen Bedrift, opdagede Byen ham snart. Han
kom i Bestyrelsen for Forsamlingshus, Brugsforening,
Kvægavlsforening m. m.
I Foraaret 1913 indvalgtes han i Sogneraadet som 5.
Mand paa Venstres Liste med kneben Majoritet, blev
dog genvalgt flere Gange og sad i Raadet i ialt 16 Aar
og var Formand i 11 Aar.
I Tidens Løb blev man i videre Kredse opmærksom
paa Bornholts gode Evner, hans sunde Dømmekraft og
klare Syn for, hvad der var Kernen i enhver Sag, han
skulde tage Stilling til, og hertil kom hans venlige og
rolige Optræden. Hvor man end satte ham, kom han
aldrig udenfor den solide Grund, hans medfødte besin
dige, jydske Bondenatur havde givet ham. Derfor fik
han mange Tillidsposter.
Han kom i Bestyrelsen for Aarhus Amts landøkono
miske Selskab, blev Formand her 1933, og umiddelbart
før Selskabet fejrede 100 Aars Jubilæum, fik Bomholt
Ridderkorset. Han var i Bestyrelsen for baade Forenin
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gen af jydske Landboforeninger og De samvirkende dan
ske Landboforeninger. Endelig blev han 19'37 Formand
i Tilsynsraadet for Landbosparekassen i Aarhus, og nogle
Aar senere indvalgtes han i selve Direktionen, men da
var han allerede haardt angrebet af den alvorlige Astma,
som efter aarelangt Sygehusophold voldte hans Død.
Bomholt var taknemlig for den store Tillid, der vistes
ham gennem de mange Hverv, der betroedes ham. Men
vil man ret forstaa, hvorfor han var, som han var, maa
det huskes, at han i selve Livets Skole var en ret haardt
prøvet Mand. — I Foraaret 1917 kastede en dyb Sorg
sin mørke Skygge over hans ellers lyse og lykkelige Hjem,
idet hans Kone blev alvorlig syg af Tuberkulose, kom
paa Vejlefjords Sanatorium, hvor hun døde i Maj, og
Bomholt var Enkemand med 3 ukonfirmerede Børn. Han
havde aldrig taget sig Livet let, og nu hvilede Ansvaret
for Børnenes Opdragelse paa ham med øget Vægt.
Han fortalte mig engang, at han nu og da sagde til
sig selv: Da du var i Opvækst, sørgedes der for, at du
kom i Friskole, paa Højskole og Landbrugsskole. Nu
er du selv moden Mand, hvad gør du nu for Ungdom
mens Opdragelse?
Spørgsmaalet rejstes flere Gange, tiltog i Styrke og
krævede Handling. Sin ældste Søn sendte Bomholt paa
Efterskole i Vendsyssel, men senere fødtes den Tanke
hos ham, om der skulde være Mulighed for en

Efterskole i Egaa.

Bomholt var en forsigtig Mand, der nødigt i Utide
røbede for andre, hvad der alvorligt optog hans egne
Tanker. Skoleidéen optog ham imidlertid saa stærkt, at
han ved Lejlighed rykkede ud med den til Venner og
Naboer, hvor den heldigvis mødte baade Forstaaelse og
Velvilje.
Opmuntret heraf indbød han 3 Familier til sig til al
vorlig Drøftelse af Sagen, og her blev man enige om, at
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det var værd at gøre et alvorligt Forsøg paa, hvilke Mu
ligheder der var for Sagens Gennemførelse, thi uden øko
nomiske Ofre lod den sig ikke gennemføre, og Spørgsmaalet var nu, om en antagelig Kapital kunde rejses? Det
skulde nemlig være Penge, som man kunde og vilde afse
uden at vente pengelig Rente eller Tilbagebetaling. Det
skal siges til de nævnte Familiers Ros, at de straks lagde
Haand paa Værket og tegnede sig hver især for 1400 Kr.
Senere holdtes Møde i Forsamlingshuset, hvor der
dannedes et Interessentskab, valgtes Bestyrelse og For
retningsudvalg med Bomholt som Formand. Lykkeligt
var det, at Sagen syntes at vinde Tilslutning fra alle Sider,
hvorfor da ogsaa en senere udsendt Tegningsliste gav
Løfte om ca. 20,000 Kr.
Som Formand for Skoleudvalget henvendte Bomholt
sig nu til sin Præst, Asger Højmark, Aarhus, og bad om
Hjælp til at finde en Lærerfamilie, som eventuelt maatte
egne sig til Ledelse af den paatænkte Skole.
Ved Pinsetid 1921 skikkede Pastor Højmark Bud til
Ejnar Pedersen, der gennem mange Aar havde ledet en
Friskole paa Fyn, med Opfordring til ved Lejlighed at
besøge Egaa, og ved Midsommertide var jeg paa mit
allerførste Besøg der. Det var ikke fri for, at det impo
nerede mig en Smule, da Bomholt i Samtalens Løb kom
til at røbe, at han just selv samme Dags Aften sammen
med sin Nabo skulde tiltræde en Rejse til Paris. Allige
vel sporedes intet Hastværk hos Manden. Fra hans Hjem
fulgte han mig op paa Sønderhøj, hvorfra vi havde et
henrivende smukt Udsyn over Egnen: Nærved Kaløvig
og i det fjerne Lyngbakkerne paa Mols, i Syd Aarhus
med sine smukke Omgivelser af Strand og Skov, mens
selve Egaa Opland viste frugtbare Marker og velbyggede
Hjem. Bomholt viste rundt og forklarede, vendte sig der
efter mod mig med følgende Spørgsmaal: Synes du ikke,
at Egnen kunde blive en smuk Ramme om en Ungdoms
skole?
Muligt havde jeg hidtil været noget forbeholden i mine
Udtalelser — jeg var ikke nogen uerfaren Friskolelærer
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— men nu maatte jeg indrømme for mig selv, at baade
Manden selv og dog muligt endnu mere Udsigten fra
Sønderhøj havde gjort dybere Indtryk paa mig, end jeg
kunde finde Ord for.
Vi skiltes i Aarhus, idet Bomholt drog mod Paris,
jeg hjem til min Kone til fornyet Overvejelse og Efter
tanke. Mit første Egaabesøg var at betragte som en Slags
Rekognoscering eller »Føling«, og om det skulde føre til
mere, stod saa hen i det Uvisse til henad Høst, bortset
fra, at Bomholt telefonerede til mig et Par Gange, og
endelig bestemtes det, at min Kone og jeg skulde aflægge
nyt Egaabesøg, og jeg lovede at tale ved et Møde, som
Skolesagens Venner vilde holde ved Egaa Strand, den
Gang et saare fredeligt Sted. — Paa Vej til dette Møde
fulgtes jeg atter med Bomholt, og atter stod vi sammen
paa Sønderhøj, da han hurtigt vendte sig mod mig og
spurgte:
Hvad skal vi nu?
Sønderhøjgaardens Stuehus med Have ligger her —
ved offentlig Vej skilt fra Udbygningerne — muligt kan
Hus og Have købes for ca. 20,000 Kr. og saa indrettes til
Skole. Lover du og din Kone at hjælpe os med Skolearbej
det, var det maaske bedst at handle straks før Mødet?
Han fik det ønskede Tilsagn, idet det var klart, at
hvis man tænkte sig Skolen begyndt allerede til Novem
ber, var der ingen Tid at spilde. Bomholt gik derefter
straks ind til en Nabo og afsluttede Handel om nævnte
Ejendom, hvorefter vi fortsatte Turen til Mødet ved Stran
den. Her indledede han og meddelte, at nu var SønderhøjEjendommen købt, at her fra November vilde blive aabnet Efterskole med Ingeborg og Ejnar Pedersen som
Forstanderpar. Derefter fik jeg Ordet og fremdrog ind
ledningsvis nogle historiske Minder i Dagens Anledning
(det var den 15. Juni, Valdemarsdagen) og fremdrog
derefter nogle Træk af Kirkeklokkens Historie. Og her
med var jeg — uden selv rigtig at vide hvordan — inde
i Stillingen som Leder af den paatænkte Skole. Det blev
for min Kone og mig Indledning til 17 Aars virksomt,
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lyst og lykkeligt Skolearbejde, og da vore Kræfter svig
tede, var Bomholt Mand for at finde god Afløsning, som
sørger for, at den kære Skole fremdeles trives frodigt
og frit.
Bornholts eget Syn paa Skolevirket fremgaar af føl
gende Notat fra hans senere Aar:

»Jeg er overordentlig taknemlig for, at jeg fik
Lov at være med at sætte dette velsignelsesrige Ar
bejde i Gang, og jeg glæder mig hver Dag, naar jeg
paa Vej til min Mark kommer forbi Skolen og sei
de store Børns glade og frie Færd og hører Sangen
fra Skolestuerne.«

Efter at have levet som Enkemand i 13 Aar, indgik
Bomholt nyt Ægteskab, idet han 1930 blev viet til Petra,
født Rasmussen, Enke efter Gaardejer Anders Mølgaard,
Skæring. Venner og Naboer vidste, at Bomholt ofte dybt
havde følt Savnet af et virkeligt Hjem, hvorfor vi glæde
des med ham over, at han i Petra fik en Hustru og Hus
moder, som paa bedste Maade fyldte den tomme Plads.
— Flere Gange havde Døden gæstet Bornholts Hjem,
først tog den hans unge Kone og 10 Aar efter hans ene
ste Datter, den 18aarige Johanne, og da var det Bornholts
barnlige Gudsforhold, der gav ham Kraft til at komme
vel igennem Sorg og Savn, hvorfor det ogsaa faldt mig
saa naturligt ved mit sidste Besøg hos ham paa Syge
huset, han havde lige haft et af sine haarde Anfald og
laa nu hen i Døs, da at sætte mig stille hos ham og
nynne: Sov sødt, Barnlille.
Det var ind under Jul, og efter Lægens Raad holdt
Bomholt Jul paa Sygehuset sammen med sin Kone, han
var oppe og færdedes rundt inden Døre flere Dage, og
Lægerne saa ikke nogen øjeblikkelig Fare. Men saa en
halv Snes Dage ind i det ny Aar meldtes det fra Syge
huset, at Bomholt en Aftenstund ganske stille var død.
Vi er mange, der ofte vil savne denne gode Ven og
Arbejdsfælle, mange, som sender deltagende Tanker til
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Fru Petra Bomholt, der nu trofast værner om Minderne
i det hyggelige, danske Bondehjem, hvor Bomholt-Familien og Venner er saare taknemlige for fremdeles at
kunne møde venlig Gæstfrihed, og hvor Fru Bomholt fre
der saa kønt om Minderne fra sit lykkelige, men korte
Samliv med Anders Bomholt.
Hans kønne Familiegravsted ved Egaa Kirke vil nok
ofte faa Besøg, selv om her raader Dødens Stilhed. Men
saalænge opvakt dansk Ungdom færdes med Glæde og
Tak paa Egaa Efterskole, vil man her mindes og hædre
Skolens Ophavsmand.
Ejnar Pedersen.
Stavangergade 2, Aarhus, i September 1945.

Anders Bomholt.
ed Anders Bornholts Død har Egaa Efterskole mi
stet sin bedste Ven og mest trofaste Støtte gen
nem Aarene.
Hans Virkefelt var saa stort, at mangfoldige Menne
sker ogsaa uden for hans egen nærmeste Kreds er kom
met i Taknemmelighedsgæld til ham, men Efterskolen
skylder ham en særlig Tak, fordi han var den, der fik
Idéen til dens Oprettelse og var den egentlige Drivkraft,
da Idéen skulde føres ud i Livet.
Mange, der var med i 1921, ved bedre end jeg, hvor
dan det gik til. Andre end Bomholt har fortalt mig om
det, men ingen har fortalt om det med saa lysende og
varmt og glad et Smil som Bomholt selv. Man mærkede,
at han talte om noget af det, der stod hans Hjerte nær
mest, naar han berettede om, hvordan han en Dag stod
oppe ved Sønderhøj og fik den Tanke, at paa dette kønne
Sted var den ideelle Plads til en Skole for Ungdommen.
Saa kunde han fortælle videre om de andre, der traadte
hjælpende til, baade med Raad og Daad og Penge. Han
fik mange Hjælpere, men det er alligevel ikke overdre
vet at karakterisere Bornholts Betydning for Efterskolen
kort og godt paa den Maade, som jeg gjorde det den Mor
gen, da jeg gav Eleverne den sørgelige Meddelelse om
hans Død: Havde han ikke levet, saa havde der næppe
været en Efterskole i Egaa.
Den Dag, da Skolen begyndte sit første Skoleaar, 4.
November 1921, skrev Anders Bomholt i Bestyrelsens

M
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Forhandlingsprotokol: »Gid den gode Stjerne nu og altid
maa lyse over denne Skole, saa den maa blive til Glæde
og Velsignelse for den By og Egn, som har rejst den.«
Hvis dette gode Ønske er gaaet i Opfyldelse, har han selv
sin store Del af Æren derfor. En Skole, der startes paa
denne Maade — ligesom gror op af Befolkningen — har
fra Begyndelsen de bedst mulige Betingelser for at lyk
kes. Uden at undervurdere andres Betydning og Hjælp vil
jeg paastaa, at Bornholts Indsats fik afgørende Indfly
delse paa Skolens lykkelige Udvikling. Sidenhen har han
saa ogsaa været Skolens bedst tænkelige Nabo og Støtte.
Kan vi sige, at Efterskolen var hans kære Barn, saa kan
vi ogsaa sige, at vi gik til ham som til en klog og for
standig og kærlig Far, hos hvem vi altid kunde være sik
ker paa at blive godt modtaget og faa al den Hjælp, vi
bad om — af hvad Art den end kunde være. Han var
med ved hvert eneste Aabningsmøde og Afslutningsmøde
paa Skolen, indtil Sygdom og Optagethed andetsteds tvang
ham til at blive borte. Det frydede ham at se de unge paa
Skolen og at høre Sangen fra Skolestuerne, naar han sad
hjemme i Haven eller gik forbi Skolen ud i Marken.
Nu kan vi ikke længere faa hans Besøg eller møde
ham paa Vejen. Elevforeningen sendte ham en Hilsen og
Tak, som han blev meget glad for. Det var den smukke
Bog »Gamle danske Bøndergaarde«. Da Bomholt viste mig
den en Dag, da jeg besøgte ham paa Sygehuset, sagde
han, at han blev alligevel næsten allermest glad for Bre
vet, der fulgte med Bogen. Det var skrevet af Elevfor
eningens Formand og lød saadan:

Kære Anders Bomholt!

Siden Egaa Efterskole blev oprettet, har alt i alt 2335
været Elever paa Skolen. I dyb Taknemmelighed over, at
du fik Skolen rejst og derved gjorde det muligt for saa
mange at faa saadan en Oplevelse i deres Ungdomsaar,
beder Elevforeningen dig modtage denne lille Hilsen med
oprigtigt Ønske om en fortsat god og fuldstændig Bedring.

42

Ja, Anders Bomholt fortjente denne Tak. Længe, forhaabentlig, vil dansk Ungdom blive ved med at gaa ind og
ud af Egaa Efterskole, hvor vi vil bestræbe os for at øve
en Gerning af den Art og i den Aand, som han tænkte
sig det, medens vi bevarer Mindet om ham i dyb Tak
nemmelighed.
Tage Dgbkjær.

Till det fria Danmark
Det kom ett bud,
att Danmark var fritt,
där hissades flaggor
i rött och vitt.
Och etern bar fram
en konungs röst
om framtid och hopp
vid Danmarks bröst.

Det kom ett bud
över allt förnuft,
det gick över Danmark
i majvårens luft.
Det lyftes en tyngd,
man andades ut
i en minnesrik, tyst
och stilla minut.

Det kom ett bud,
att kampen var slut,
att Danmark var fritt,
och en stilla minut
man tänkte på allt,
på hårda fem år,
på vånda och kval
och blödande sår.

Jag visste att nu
stod Själlands skog
med droppande majlöv
förundrad och log.
Jag visste att nu
gick våren sin gång
över Danmark igen
med jublande sång.

Där rullades upp
en svart gardin;
Danmark, din st järnrymd,
förgyllande fin,
marken och blomstren
och säden som gror
äger du nu
som ett barn sin mor.
Hans Dhejne.
Efter Sydsvenska Dagbladet Søndag den 6. Maj 1945.
V. 1: hissades = hejstes. hopp = Haah.
V. 3: lyftes = løftedes (bort), tyngd = Tyngde, Byrde, andades =
aandede.
V. 4: skog = Skov, log = smilte.
V. 5: stjärnrymd = Stjernehimmel, marken = Jorden, äger = ejer.
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Flyktingöden i Sverige.
jeckiska, polska och jugoslaviska flaggor hissas1 allt
oftare i Sverige. Över skolor, missionssalar och sam
lingslokaler vajar dukarna1, ett främmande inslag i det
svenska landskapet. Tidigare var det norska, finska och
danska fanor, som prydde stängerna, men de har för
svunnit. Gränserna är åter öppna och våra vänner från
grannländerna1 är hemma för att säkert som vi hoppas
komma igen på besök, för arbete, studier etc. I fredens
Norden finns det många möjligheter.
De som fått ta alla tillgängliga lokaler i stad och på
landsbygd i besittning är den stora skara hjälpbehövande
som genom den s. k. Bernadotteaktionen fördes till vårt
land. Sammanlagt 21.000 personer kom på så sätt1 hit
direkt från de beryktade tyska koncentrationslägren. Och
genom UNRRAs försorg har Sverige dessutom tagit emot
10.000 människor, mest kvinnor som är i behov av sjuk
husvård1. Om man så nämner alla barn, finska, norska,
hollänska, belgiska och franska, som också fått en fri
stad här och möjligheter att hämta krafter och få livs
lust förstår envar att det är främlingarna1, som sätter
sin prägel på Sverige. Ja i vårt land finns idag många
människor, som säkert aldrig kommit hit av eget initia
tiv, och Sverige gör nu sitt bästa att försöka hjälpa.
Att få rena kläder, få bada, få den goda svenska ma
ten, som i början1 fick dietprägel1 för att övergången från
koncentrationslägrens spartanska kost inte skulle bli för
märkbar, att få en egen bädd1 med rena lakan, allt detta
var för den uttröttade1 och utmärglade1 människoskara
som kom så oändligt välkommet. Man kunde inte finna
ord att tacka för allt. En stor organisationsapparat sat-

T
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Tukthus
Koncentrationsläger
Transport från Sachsenhausen (2.200 internerade)
„
„ Dachau, Mauthausen, Schömberg (700 int)
„
„ Neuengamme till Hannover, Braunschweig (2.000 int)
„
„ Torgau, Mühlberg, Oschatz (800 int)
„ Ravensbrück, Neu Brandenburg, Malchow (7.500 int)
„ Olika tukthus (även i Mecklenburg) (700 int)
„ Neuengamme över Flossenbürg till Theresienstadt och
därifrån till Köpenhamn (800 int)
„ Neuengamme till Danmark (6.000 int)
av tysklandssvenskar (1.000)

Fra Sven Frykman: Röda korsexpeditionen till Tyskland.
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tes igång. Efter karantäntid spreds nykomlingarna1 till
olika1 läger1 och först där började de leva upp och sam
tidigt tänka. Helt naturligt kretsade tankarna kring det
egna ödet1, var fanns nu familjen, släkten, vännerna?
Stod hemmet kvar1? Man åt, sov, ökade i vikt1 men något
lugn1 var det svårt att tillkämpa sig. För att i någon mån1
hjälpa människorna utsågs särskilda flyktingskuratorer,
som reste från läger till läger för att ge svar på alla frå
gor1, som hopade sig. Det var människor vana vid1
svikna1 löften, väntan och missförståelse, som frågade
och därför gällde det för kuratorn främst1 som en ut
tryckte sig: »att hålla sina löften, bestämt passa utsatta1
tider och inte svara på frågor utan att ha rättast möjliga
svar till hands1.«
Besöker man ett dylikt1 främlingshem1 blir man väl
kommen. Det är alltid roligt1 med gäster och det syd
ländska temperamentet förnekar1 sig inte. Man sjunger
och spelar, kvinnorna stickar1 och syr, med alla medel
försöker man höja1 stämningen och få dagen att gå. Alla
som kan har efter några månaders vila försökt skaffa
sig arbete i fabriker eller i jordbruket, men för de flesta
blir det av tillfällig art, då målet är att snart få åter
vända1 till hemlandet. För dem som har ett sådant ter
sig framtiden inte fullt så mörk, men det finns andra
som inte har något och då är det inte lätt. Glädjen på
ytan1 försvinner när man börjar tala med enskilda' män
niskor. Alla har gått igenom så mycket, lidit, försakat
och sett livets brutalaste sidor. De flesta talar hjälplig1
tyska efter många år i tyska koncentrationsläger. Det är
namn som Ausschwitz, Buchenwald, Belsen och Bavens
brück som kommer igen. De visar på fångnumrena1 in
brända i armen. De har förts från plats till plats undan1
ryska eller allierade arméer. De har upplevat bombarde
mang på nära håll, frusit,1 svultit,1 ja inga vidrigheter1
har sparats dem. Och det är dessa Sverige försöker hjälpa.
Man gör insamlingar av böcker, noter, kläder, gåvopaket,
håller föredrag om svenska förhållanden och försöker
med få ord få internerna1 att känna1 sig hemmastadda

47
och låter dem förstå att här aktas människovärdet. För
troendemän1 och kvinnor utses som kan föra sina lands
mäns talan. Skilda1 organisationer samarbetar för att
rädda de människospillror1’ som av ödets1 hand förts till
Sverige.
Bara i det lilla samhälle1 i Småland med 120 invå
nare1, där jag bor, har många hjälpbehövande passerat
eller sökt sig för att få arbete. I skogen har både norr
män och danskar huggit ved1 och de har nu efterträtts1
av en polack och 6 ester1, de senare representanter för
den stora skara balter, som på eget initiativ farit över
till Sverige. Hushållet1 sköts1 också av estniskor, mor och
dotter, som med frejdigt mod lagar skogshuggarkost även1
till svenskarna i arbetarbaracken och klarar inköp och
ransoneringskort med de små kunskaper i svenska de
har. De är glada och tacksamma1 för minsta uppmuntran
och när man vet vad de fått lämna1 beundrar man ännu
mera deras förmåga1 att hålla sig uppe. Maken1 var näm
ligen överste1 i estniska armén. En dag kom ryssarna och
grep honom. Han fördes bort belagd med handbojor1 och
kom aldrig tillbaka. Dottern är folkskollärarinna och har
förlorat1 sin fästman1, då han var på väg över till Sverige
och båten blev borta.
— Men, bara vi får arbeta så går allting, säger de.
Vi stannade1 inte i lägret längre än nödvändigt. Nu hin
ner1 vi inte tänka och då går det mycket bättre ... —
Man måste beundra de som bär sitt öde så väl.
Det är inte alla som lyckas så bra. Halina heter en
ung polsk godsägardotter, som också kommit hit. Nu är
hon 25 år. 19 år var hon, då tyskarna vällde1 in över
Polens gränser och besatte gården. De hjälpte henne
dock att fly från krigszonen in i Tyskland, men väl där
utan pass och visum häktades1 hon av Gestapo. Ankla
gelsen löd på att hon som medlem av en gammal polsk
familj och utan pass misstänktes att motarbeta tyskarna.
Ludwig Heydrich hade undertecknat papperet, som för
passade1 henne i häkte1. I ett år satt hon i ensamcell, för
hördes, dömdes till döden, benådades för att sändas till
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baracklägret Ravensbrück. Som polska hörde hon till de
sämst1 behandlade. — »Själv slapp jag i alla fall att ge
mig ut i ur och skur1, då jag arbetade i sjukvårdsbaracken,« säger hon. Men hon har sett för mycket lidande
och uselhet för att någonsin kunna bli ung och glad. Nu
står hon ensam utan föräldrar. Hemmet är styckat1 och
skövlat1 och det hon älskade av Polen evigt borta.
Det är när själen tagit skada inte lättare att hjälpa.
Det finns andra, polska män, som murat upp Ausschwitz och reparerat mekanismen i krematorieugnar1 . . .
Och utom detta hårda arbete tvangs de musikaliska att
bli medlem i de stora orkestrar, som dagligen musicerade
i barackstäderna för att kanske i någon mån förta1 in
trycket av dödsstämning, som vilade över dem. Ja sina
instrument har de sedan fört med hit till Sverige och
här i Småland har i ett läger kunnat bildas1 en orkester
på 30 man, som så tränat samman, att de ansetts repre
sentativa att uppträda vid en välgörenhetssoirée i Stock
holms konserthus för att tillsammans med folkdansare
och sångare ge en musikalisk bild av livet på polsk lands
bygd. Att resultatet inte blev dåligt kan jag själv intyga1,
då en del av programmet utsändes i radio.
Vad hade då dessa män gjort? Arbetat för sitt land,
i sabotagegrupper, varit yrkesofficerare1 etc. och som
sådana dömdes de till straffexercis i koncentrationsläger,
de fick utföra det tyngsta arbetet på halv matranson och
hade ej tillgång1 till sjukvård1. Det finns inga ljuspunk
ter i dessa berättelser. Kanske ibland då en ung meka
niker berättar att han nyligen fått höra att hustrun och
en son lever. Men då mulnar1 ett annat ansikte. Han står
alldeles ensam.
Det gör hon också den 43-åriga kvinnliga läkare1,
som kom hit på ett par dagars besök. Lugn1 präglar an
siktet, men man tar henne för betydligt äldre. Efter hen
nes historia beundrar man ännu mera den yttre ro, som
hon tillkämpat sig. Hon har också arbetat i sabotagegrupp
för Polens befrielse. Till slut greps hon och under långa
förhör sökte man tvinga henne att yppa1 medarbetares
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namn. Maken som var ingeniör och sonen i tonåren1 greps
omedelbart och sändes till Ausschwitz. Själv kom hon
till Ravensbrück, där hon sedan arbetade i sjukhusbarac
ken som läkare. Från andra håll1 har jag hört vilket
arbete hon där uträttade. Hon gjorde som läkare under
verk med tanke på de dåliga hygieniska förhållandena
och bristen1 på läkemedel. Hon höll själv modet uppe och
hjälpte otaliga andra att hålla sig oppe trots smuts, sjuk
dom, kyla1 och elände. Därifrån kom hon till Sverige. Nu
har hon åter funnit en plats för sig. Hun är husföre
ståndarinna1 i en familj i Ystad och trots föga1 kunskap
i svenska språket ger hon order till tjänsteflickor och
tvätterskor1, följer 6-åringen till barnträdgården1 och för
söker sätta sig in i svenska seder och bruk. Hon sköter1
sin dagliga gärning utan ett ord till klagan med ett leende1
på läpparna och med en sådan värme utstrålande från
hela hennes väsen, att hon finner vänner var1 hon kom
mer. Och dock har hon här fått veta, att maken och
sonen blev borta i Ausschwitz, att hela hennes familj
omkom i Warszawas ruiner. Hon ensam1 är kvar1. Och
nu vill hon endast1 åter kämpa för Polen. Men på vad
sätt? Dagens Polen styrs efter helt andra principer och
har helt andra ideal än de hon en gång kämpat för . . .
För denna skara intellektuella som samlats hit från
skilda1 länder är det dubbelt tragiskt om de inte kan
tänkas vända tillbaka till sitt hemland. Det finns så få
möjligheter för Sverige att absorbera1 denna arbetskraft.
Och det är inte alla som kan anpassa1 sig heller. Många
har fått en knäck och kan aldrig repa sig1.
I en annan svensk familj träffar jag åter en av dessa
vinddrivna1 kvinnor. Hon hälsar leende och bjuder strax
på härliga ungerska äppelbakelser1, som hon just fått
färdiga. Vi beundrar hennes hemlands bakkonst, ty hon
känner sig som ungerska trots att hon bytt fädernesland
flera gånger. Den landremsa1 i Karpaterna, där hon föd
des hörde till Ungern, kom sedan till Tjeckoslovakiet för
att då detta land stympades1 återvända till Ungern. Nu
är området med i huvudsak lillrysk befolkning i rysk
ägo1.
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Hon är på tillfälligt besök från ett läger i närheten
och är så tacksam för omväxlingen1 som bjuds! Hon har
nämligen fått ont i fotterna och tål inte stående arbete
det enda som yppas1 i närheten av förläggningen1. Så
småningom1 vet jag också hennes historia. Hennes man
var vinhandlare, jude1 liksom hon. Han togs ut till arbetstjänst och fick slita ont under svåra förhållanden.
Han blev sjuk och hon sände medicin, som dock aldrig
nådde addressaten. På 4 månader hörde hon ingenting
från honom. Han blev dock frisk och hon hyser1 en svag
förhoppning1 om att han skall vara vid liv. Själv fördes
hun en dag bort. En liten son togs ifrån henne.
— Vi var sex; systrar i lägret. Nu är jag ensam kvar.
Mina föräldrar såg jag sista gången i Ausschwitz. —
Rösten dör bort. Minnena hopar sig. Men hon har för
mågan1 att åter se ljust på tillvaron1. En glädjekälla är
de brev hon får från när och fjärran. Hon har en kusin
i London, släkt i Amerika och en bror i Palestina. Till
alla är hon välkommen och hoppas så snart förbindel
serna det tillåter kunna fara till brodern.
Jag kunde berätta mycket mera om de öden1 som så
ofta passerar revy. Flyktingskuratorerna kan berätta
mera. Det är själen lika ofta som kroppen som behöver
vård1. Det är en stor uppgift1 Sverige påtagit sig. Men
man hoppas att redan denna höst1 kunna återföra1 det
stora flertalet till respektive hemländer och att de då
skall både andligen1 och lekamligen1 ha repat sig1 efter
utståndna lidanden så att de åter kan bli kuggar1 i det
stora samhällsmaskineri, där vi alla vill arbeta. Men det
blir många kvar här i landet att hjälpa. Och den svenska
hjälpen skall fortsätta på främmad mark1. Barnen och
de sjuka skall i första hand få vård1, och dagligen läser
man i tidningarna om nya försök att bispringa1 de nöd
ställda i krigshärjade länder. Sverige som besparats1 så
mycket genom att det inte dragits in i kriget, tvekar inte1
att göra sin insats på det humanitära området.

Ingrid Jerdén-Böhn.

En norsk Digter.
jergbyen Røros i Norge skylder Kobberværket sin
Eksistens og Kunstnere som Maleren Harald Sohlberg og Digteren Johan Falkberget sin Berømmelse. Navn
lig den sidste har gennem sine Romaner og da navnlig
gennem den største af dem, »Christianus Sextus«, ud
bredt Kendskabet til den særprægede By og til de Men
neskeskæbner, som har udfoldet sig der. Han er blevet
eet med Røros i manges Bevidsthed. Nævnes han, gaar
Tankerne til Bjergværksbyen, og nævnes den, tænker vi
paa Falkberget.
Johan Petter Falkberget blev født den 20. September
1879 paa Gaarden Falkberget i Røros Landsogn. Falkbergets Far, Mikkel Pedersen Litlbakken, var af Østgaardsslægten fra Østerdalen. Efter at have været Jern
banearbejder kom han til Røros og blev Bjergmand ved
Christianus Sextus Gruberne. Her blev han osift med Gunhild Jonsdatter Jamt, yngste Datter paa Falkberget. Han
var en belæst og interesseret Mand, som jævnlig om Afte
nen læste højt for sine Kammerater blandt Bjergarbej
derne.
Johan Falkbergets Mor havde ældgammel tysk Bjerg
mandsblod i sine Aarer. Hendes Forældre var indvan
drede fra Jæmtland og havde ryddet Gaarden ved Rugel
søen, som hendes Mand overtog. Hun var musikalsk og
havde Sans for Naturen og Kunsten. Traditionerne fra
hendes Slægt spiller en stor Rolle i Falkbergets Digt
ning.
Forældrene passede Gaarden og drev den op, men
Faderen havde gennem alle Aarene sit egentlige Leve
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brød ved Gruberne. Tidligt maatte Johan hjælpe til. Otte
Aar gammel begyndte han som Arbejdsdreng ved Chri
stianas Sextus. »Det var et tungt Slid for en saa lille
Gut,« fortæller Falkberget. »Arbejdet begyndte Klokken
tre om Morgenen, og mere end een Mandag Morgen
maatte Far tage mig paa Ryggen op gennem de bratte
Lier fra Falkberget, naar Stormen tudede og Vejret var
haardt. De kolde Nætter var ikke til at spøge med. Mange
frøs fordærvet i den Tid, og Forkølelse og Tandpine hær
gede. Værkende Tænder kurerede vi ved at brænde dem
rene med glødende Søm.«
Alligevel kom Falkberget til at elske Gruberne og de
Folk, som sled der, de Folk, hvis Talsmand han senere
blev, baade i sin Digtning og gennem sin journalistiske
og politiske Virksomhed. I Løbet af 10—15 Aar gennem
gik han de forskellige Grader af Bjergmandsarbejdet.
Her blev han fortrolig med selve Arbejdet, og gennem
gamle Arbejderes Beretning om svundne Tider og Men
nesker fik det hele et Liv, saa det senere kunde gen^
opstaa i hans Digtning.
Ved Siden af Gruberne spillede Fjældet med al dets
Barskhed en stor Rolle for ham. Her løb han om Vinte
ren paa Ski over Vidderne, her strejfede han rundt med
Bøssen, og i de lyse Sommernætter fiskede han i Fjældsøerne. Denne Færden i Guds frie Natur gjorde sit til,
at Gruberne ikke kunde binde ham for Livstid.
Tidlig begyndte han at sende Bidrag til den lokale
Avis »Fjell-Ljom«. I Konfirmationsalderen truede han
Præsten med at sætte ham i Avisen, hvis Præsten ikke
gik ind paa at konfirmere et Par Drenge, han havde vist
væk; som IGaarig fik han sin første Fortælling i Bladet,
og da han var 23, kom hans første Bog, Aaret efter den
næste. Om sine to første Bøger siger Falkberget: »De var
absolut født uden for Ægteskab. Min Læsning bestod
endnu væsentlig af Litteratur, som omvandrende Kolpor
tører kom op til Gruberne med: Indianerbøger og roman
tiske Oversættelser, Kærlighedshistorier og Viser om Mord
og Drab, Jordskælv og andre Katastrofer. I Lyset eller
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Skyggen — det kan være, som man tager det — af denne
Digtning blev de to Smaabøger skrevet om Nætterne i
Kongens Grube . . .«
Fire-fem Aar senere begyndte Falkberget at hente sine
Emner fra Grubernes trælse Arbejdsliv, og nu vakte hans
Bøger Opmærksomhed. Bjergmandens sejge Kamp for
Brødet var et nyt Emne i Litteraturen, og man begyndte
at lægge Mærke til Falkbergets Navn. I en lang Række
af Bøger har han skildret Bjergbyens Mennesker og
Skæbner, indtil han i sin tre Binds Roman, »Christianus
Sextus«, skabte det Storværk, der vil blive staaende til
alle Tider som et af Hovedværkerne i Norges Litteratur
i første Halvdel af det 20. Aarhundrede. De i ydre Hen
seende fattige Skæbner bliver store, fordi Falkbergets
varme Hjerte føler med dem, og hans Digterevne skæn
ker dem Liv, saa de ogsaa lever for Læseren.
Fra 1906 var Falkberget i et Par Aar Redaktør af
Arbejderbladet »Nybrott« i Aalesund, senere af »Smaalenenes Socialdemokrat« i Frederiksstad, og i mange Aar
var han fast Medarbejder ved Vittighedsbladet »Hvepsen«.
I 1922 overtog han Gaarden Falkberget, og siden har
han taget Del i kommunalt Arbejde. I 1930 blev han
valgt som Repræsentant for sin Hjemegns Arbejdere til
Stortinget.
Det var naturligt for Johan Falkberget at gaa ind i
Arbejderpartiet. Han vilde Retfærdighed for de smaa i
Samfundet, han havde dyb Samfølelse med de Folk, af
hvis Rod han var rundet. Han vilde være med til at
kæmpe mod Nød og Fattigdom, Voldsmagt og Krig. Han
er dog ikke ortodoks Marxist, han staar sikkert den ma
terialistiske Historieopfattelse fjernt. Han har taget i
Arv af Slægtens Fromhed og Ydmyghed overfor evige
Magter, han taler om alvorlige Kristne som Ole Vig og
Anders Reitan som Mænd, han sætter højt. Han kender
til at holde Andagt. Tænk blot paa, hvad han skrev i
et Brev i 1934:
»I Gaar var jeg med at bære min gamle Ven — endnu
mere Fars Ven — til Graven, Anders Buvold. Han blev
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begravet midt mellem Dagen og Natten, det var saavidt
Præsten klarede at se Tekstordene. Fjældene stod i et
rødt og koldt Kvældslys omkring, Maanen bag Birkesko
ven, den sorte, strittende. Og Salmesangen klang trøstes
løs i Ødet og Stilheden. Det var mærkeligt at bære sin
Fars sidste og bedste Ven til Graven — nej, det kan ikke
forklares med Ord. En god og ædel Bjergmand er gaaet
bort, og »de yderste Døre« er lukket. Da jeg kom hjem,
satte jeg mig og læste om Jesus, der opvækker Lazarus
— forstod med eet saa meget i det, jeg ikke havde forstaaet før — aldrig har denne Beretning været saa stor
og gribende. Mægtigheden ligger i Bibelens korteste Vers:
Jesus græd.«
Falkberget er ikke let at faa Oplysninger af, naar det
gælder ham selv. Paa Forespørgsel har han dog udtalt
om Ole Vig, Anders Reitan og Bjørnstjerne Bjørnson:
»Uden nogen Sammenligning forøvrigt har jeg vel meget
af de Mænds Indstilling og Sindelag — baade politisk og
litterært; Tiden i min Barndom var saa fyldt af deres
Aand og Gerning.« I en Samtale sagde han: »Jeg saa ikke
Bjørnson engang — men jeg har hele Tiden hørt hans
Skridt, hører dem endnu.«
Da Falkberget kom hjem og overtog Fædrenegaarden,
byggede han en ny Gaard paa Ratvolden, hvor han nu
bor. Her har han opdyrket ny Jord, her har han en
Smedje, hvor han ofte arbejder om Efteraaret og Vin
teren. Naar Foraaret kommer, og Dagene bliver læn
gere, griber han Pennen. Da holder han til paa Falk
berget, hvor hans Søn bor. Der har han et Arbejdsvæ
relse ovenpaa, hvor han kan være helt i Ro. Paa Rat
volden er det hans Hustru, der staar for Landbruget,
mens han smeder og skriver.
Deroppe paa Fjældgaardene hører han til. Han
siger i et Brev: »Ensomheden bliver mig mere og mere
kær, i den hører jeg mer og mer hjemme. Jeg bor nu
for det meste alene paa Falkberget, det er godt, jeg har
denne Ødegaard at ty til. Der møder Sagaen, Historien
og de gode velsignede Stemninger mig paa Trappen. Der
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er saa stille, at jeg kan høre de Hedengangnes Skridt
langt nede i Aarhundrederne.«
Ude fra det fremmede sendte Johan Falkberget en
gang et Brev til Hjembygdens Ungdomsforenings haandskrevne Avis. Det hed deri:
»Vi har Ret til at være stolte af vor Fjældslægt . . .
Vore Fædre var solide som Fjæld, og retlinede. Jeg forstaar det først nu efter mange Aars Udlændighed. Vi er
sikkert Ætlinger af de bedste Folk ... de gamle Rørosinger bænkede Sandhed og Ret i Højsædet. Ord var Ord,
og Mand var Mand, trofaste var de i Venskab og Kær
lighed. Deres Haandslag var Lov. Deres Hjertelag taalte
Solens Lys. Vore Fædres Liv danner Grundlaget under
vort, og det er godt at have fast og tryg Grund at bygge
paa. Naar Stormene gaar stride og tunge ind over ens
Liv, spørges det, om vort Sind har et paalideligt Funda
ment. Naar saa mange ude i Verden blæser over Ende i
Stormen og driver omkring som Vrag, skyldes det kan
ske, at de har manglet den fjældsikre Grund under sig
i Form af gode Traditioner.«
I dette Brev siger Falkberget direkte, hvad han siger
indirekte gennem hele sin Digtning: Han holder af Fjældet og dets Sønner og Døtre. Deres haarde Kamp for Til
værelsen har ogsaa været hans. Han er en af deres, og det
synes saa selvfølgelig, at hans Navn nu staar over en af
Gruberne ved Røros. Alle deroppe finder det rimeligt. De
véd, hvad de skylder ham. De gamle Slidere, der maatte
trælle saa haardt for det daglige Brød, har faaet Oprejs
ning gennem hans Digtning. Han saa ikke blot deres
Fattigdom, men ogsaa deres Storhed, deres Hjælpsomhed
mod hverandre, deres Ydmyghed overfor Tilværelsen og
deres Evne til at bære Livets Kaar.

Jens Marinus Jensen.

Spejlsplinterne.
n Dag, fortæller H. C. Andersen i »Snedronningen«,
var »Djævelen« i et rigtig godt Humør, thi han
havde gjort et Spejl, der havde den Egenskab, at alt godt
og smukt, som spejlede sig deri, svandt dér sammen til
næsten ingenting, men hvad der ikke duede og tog sig
ilde ud, det traadte frem og blev endnu værre. De dejlig
ste Landskaber saa ud deri som kogt Spinat, og de bedste
Mennesker blev ækle eller stod paa Hovedet uden Mave,
Ansigterne blev saa fordrejede, at de var ikke til at kende
. . . Det var udmærket morsomt, sagde »Djævelen«. Gik
der nu en god, from Tanke gennem et Menneske, da kom
der et Grin i Spejlet, saa Trolddjævelen maatte le af sin
kunstige Opfindelse. Alle de, som gik i Troldskole, for
han holdt Troldskole, fortalte rundt om, at der var sket
et Mirakel; nu kunde man først se, mente de, hvorledes
Verden og Menneskene rigtig saa ud. De løb omkring
med Spejlet, og til sidst var der ikke et Land eller et
Menneske, uden at det havde været fordrejet deri. Nu
vilde de ogsaa flyve op mod Himmelen selv for at gøre
Nar af Englene og »Vor Herre«. Jo højere de fløj med
Spejlet, des stærkere grinede det, de kunde næppe holde
fast paa det; højere og højere fløj de, nærmere Gud og
Englene; da sitrede Spejlet saa frygteligt i sit Grin, at
det fo’r dem ud af Hænderne og styrtede ned mod Jor
den, hvor det gik i hundrede Millioner, Billioner og
endnu flere Stykker, og da netop gjorde det meget større
Ulykke end før, thi nogle Stykker var knap saa store
som et Sandkorn, og disse fløj rundt om i den vide Ver
den, og hvor de kom Folk i Øjnene, dér blev de siddende,
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og da saa de Mennesker alting forkert eller havde kun
Øjne for, hvad der var galt ved en Ting . . .nogle Men
nesker? fik endogsaa en lille Spejlstump ind i Hjertet, og
saa var det ganske grueligt, det Hjerte blev ligesom en
Klump Is. Nogle Spejlstykker var saa store, at de blev
brugt til Rudeglas, men gennem den Rude var det ikke
værd at se sine Venner; andre Stykker kom i Briller,
og saa gik det daarligt, naar Folk tog de Briller paa for
ret at se og være retfærdige; den Onde lo, saa hans Mave
revnede, og det kildrede ham saa dejligt. Men ude fløj
endnu smaa Glasstumper om i Luften ....

Der gives Folk, som gaar gennem Verden saa at sige
uden Kritik af Ting og Mennesker. De begejstres let og
svømmer hen i Følelser; men det varer sjældent længe.
Der er for lidt Hold i dem, til Besvær for andre og
muligvis ogsaa for dem selv.
Kritik maa der til. Man maa have klare Øjne. Baade
Sager og Mennesker maa ses an. Fejlene ved dem maa
tages med i Betragtning og somme Tider ogsaa siges.
Det glemmer de fleste Unge heller ikke saa let. De
unge Aar er i høj Grad Kritikkens. Men det at hæfte sig
ved Fejlene kan naturligvis, som alt andet, overdrives.
Fristes vi dertil, gør vi vel i at lægge Mærke til en
bestemt Slags Mennesker: til dem, som altid er optaget
af Tings og Menneskers Fejl. De ser ikke meget andet
end det onde og slette. Og hvad det værste er: alt stort
og godt, som griber Mennesker og vil have Magt over
dem, griner de af og tilsmudser. Kender vi ikke enkelte
saadanne Mennesker, som ingen Ærbødighed har for det,
ethvert ufordærvet Sind føler som ophøjet og helligt?
De er ikke altid saa nemme at komme til Livs, den
Slags Folk; de paastaar, at de af Erfaring kender Ver
den og Mennesker, og Usselhed og Styghed er der over
alt, naar man ser til Bunds, siger de.
Da er det godt at vide hele Forklaringen: de har faaet
en Splint af Djævelens Spejl i Øjet, og nu vil den ikke
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ud igen. Deres Forstand er der intet i Vejen med, men
de har mistet Evnen til at faa Øje paa andet end det
forkerte og hæslige. Maaske de endda har faaet en Spejlstump i Hjertet; derfor er det blevet til en Isklump; der
for er de saa haanende og uden Hengivenhed og Kærlig
hed; over for alt og alle tager de Briller paa med Glas
af Troldspejlet; selv deres Venner ser de gennem Ruder
af Spejlstykker. Og al den Fortræd, det volder, ler den
Onde højt af.

»Bevar os fra de vilde Normanners Rasen!« bad de
Kristne i de Tider, da Vikingerne Gang paa Gang kom
over dem. Og fordi Spejlstumperne stadig flyver om
kring i Luften om os alle, har vi Grund til at bede: Bevar
os fra at faa dem i vore Øjne og vort Hjerte!
Thi galt er det at gaa kritikløs gennem Verden; men
mangfoldigt værre, ja, umenneskeligt er det kun at se
Vrangsiderne ved alt, at gøre det store smaat og det gode
til Grin — at have et Ishjerte.
Siden sidste Nytaar har vi faaet givet Danmark som
vort frie Land igen. At tage mod den Gave vil sige at
bruge alle vore Kræfter til at gøre det godt i Danmark,
saa vidt vi rækker. Fejl skal bødes og rettes, alt gavn
ligt og glædeligt sættes i Værk. Her er der Brug for os
alle.
Men eet er sikkert: kun da duer vi dertil, naar vore
Øjne er nogenlunde uskadte, naar vi ikke ser gennem
Troldspejlebriller, og naar ingen Spejlsplint har gjort
vort Hjerte vinterlig koldt.
Thi, som den lille Kay i »Snedronningen« voksede
op til at erfare: Livet er kun i Kærligheden, thi den alene
er eet med Evigheden og med Gud selv.
Holger Sørensen.

Adventsgæsten.
Naar Kransen er bundet og Lysene tændt,
saa stille i Stuen du træder.
For Gudsfolket er du en gammel Bekendt,
dog stadigt Besøget os glæder.
Du vender vort Øje mod Kærligheds Gud,
som leder os fremad trods Mørke og Slud.
Stilfærdig, beskeden du kommer herned
og peger paa Kongen med Glæde.
Mens Storkrigen raser, forkynder han Fred,
som Fredsfyrsten er han til Stede.
Naar Rigerne ramle, hans Rige i Sky
indvarsler Gudsdagen med Himlene ny.

Med Vælde han kommer — som funklende Lyn!
Med Bæven ham Slægten tilbede!
Guds Venner ret fryder det himmelske Syn,
til Opbrud de straks er til Rede.
Ja, kom, Herre Jesus, kom herlig og prud!
Du er jo vor Brudgom, dig venter din Brud!
Christian Nissen,
Villa »Solvang«, Højbjerg.

Ungdomslængsler.
Fortællingen »Arne« af Bjørnstjerne Bjørnson gives
en Skildring af Ungdomssindet. I Hovedpersonen,
Arne, kæmpede Udlængselen med Pligten overfor Hjem
met. Hans Moder havde nemlig i Fortvivlelse over Fade
rens Død taget det Løfte af ham, at han aldrig maatte
forlade hende. I lang Tid derefter tog han ikke sit Ar
bejde rigtig alvorligt. Han vogtede stadig Køer, selv efter
at der var meget andet, som han efter hans Alder og
Evner at dømme ogsaa skulde arbejde med. Han trak
sig bort fra Folk og levede i sin egen Verden, og hans
særlige Interesse var Læsningen, som havde været en
Del af Aarsagen til hans Lyst til at komme rigtig ud i
Verden.
Sin Længsel gav han Udtryk gennem Viser, som han
skrev og sang for sig selv, naar han var alene. Det, hans
Drømme kredsede om, var at blive noget stort og betyd
ningsfuldt; men han mente, at kun ude i Verden var
der Mulighed for Fremskridt, hjemme kunde han bare
drømme derom.
En Dag blev han ubemærket Vidne til en Samtale
mellem Moderen og en Nabokone, hvor Nabokonen kaldte
ham doven, og Moderen ikke tog ham i Forsvar. Det blev
Aarsag til, at han blev klar over, at det ikke var rigtigt,
naar han ikke arbejdede, som hans Alder og Evner
gjorde ham skikket til. Han tog derfor fat og gik op i
Gaardens Drift, som han forbedrede meget ved Hjælp af
de Kundskaber, som han havde tilegnet sig. Det kunde
dog ikke tilfredsstille ham helt i det lange Løb og efter,
at han havde gjort Bekendtskab med en ung Pige, Eli
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Bøen, som fik ham til at synge sine Viser for hende og
endda indrømme, at det var hans egne. Derved fik hun
Indblik i hans Tanker, og da han kom til at tænke nær
mere over det, vilde han ikke se hende i lang Tid, fordi
han frygtede, at hun gjorde Nar af det. Denne Oplevelse
gav ogsaa Næring til Udlængselen, fordi han ikke syntes,
at han kunde blive hjemme efter det.
Moderen aflagde et Besøg hos Præsten et Par Maaneder efter, fordi hun havde Arne mistænkt for at tænke
paa at rejse igen, og hun haabede, at Præsten kunde
give hende et godt Raad, saa hun kunde faa ham til at
blive hjemme. Direkte havde han aldrig nævnt det for
hende, da han var bundet af sit Løfte; men hun mær
kede det alligevel gennem hans Handlinger. Præsten véd
ikke bedre Raad, end at han maa faa Øjnene op for den
Opgave, der er i at drive Gaarden, og hvis han kunde faa
Eli Bøen, som han holder af, til Kone, vil han nok finde
sig tilfreds hjemme. Moderen vidste, at han havde drømt
om at eje hende; men i Virkeligheden havde han aldrig
vovet at give hende de Gaver, som var købt til hende.
Moderen syntes derfor netop godt om den Udvej, at de
to skulde finde hinanden, saa Arne kunde blive lykkelig
hjemme.
Da der igen var gaaet nogle Maaneder, fik Moderen
Eli til at gaa med sig hjem, og hun viste hende hele
Gaarden og talte om alt, hvad Arne havde gjort, og hvor
god han var mod hende. Tilsidst i Arnes Værelse viste
hun alle de Ting til Eli, som han havde købt, men aldrig
givet hende. Moderen tænkte, at nu skulde det vise sig,
om det betød noget for hende. Hun selv havde intet at
tabe, hvis Arne opdagede det, for det værste, der kunde
ske, var det, hun nu vilde hindre.
Eli blev overvældet af, hvor meget han havde tænkt
paa hende, for hun havde heller ikke glemt hans Viser.
Da hendes Navn var paa en af Gaverne, kommer hun til
at græde, fordi hun pludselig syntes, at hun havde trængt
ind paa hellig Grund, og at hun aldrig kan se Arne i
Øjnene mere.
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Ved sin Hjemkomst fandt Arne Eli, som han i
Drømme havde ønsket saa meget, og de blev begge klar
over, at de hørte sammen. Han saa ogsaa, at i sit Hjem
kunde han blive lykkelig, og at det ikke var nødvendigt
at blive noget stort i Verdens Øjne for at faa Lykke og
Glæde i Livet. Han fatter endelig, at et rigt Menneskeliv
er det, der leves i Kærlighed til andre Mennesker, og at
alt andet aldrig kan give sand og varig Lykke. Det, han
vilde rejse ud for at finde, fandt han hjemme, og sine
Tanker tolker han gennem Digtningen:
»Jeg tænkte, jeg blev noget rigtig stort;
jeg tænkte, det kom, naar jeg først kom bort;
til Aandernes store Stævne
højt stunded min unge Evne.
Hun lærte mig hun, før hun sa’ et Ord:
Det største, som Gud kan give,
er ikke at kaldes berømt og stor,
men Menneske ret at blive.«

Naar vi ser op til Kong Christian den Tiende og den
Hyldest, som blev ham til Del den 26. September i Aar,
ikke fornemmes som overdreven, er det, fordi vi føler,
at han aldrig vil gøre noget, som vilde skade hans Land
og Folk, selv om det kunde gavne ham selv. Det kan vi
lære af, for hvis vi aldrig gjorde noget, som kunde skade
andre, selv om det kunde gavne os selv, vilde vi være
paa Vej til at blive Menneske ret.
Denne Jul, som nu kommer, vil blive en glædelig Jul
for os alle, ligesom hele Tiden fra den 5. Maj har været
som en lang Glædesdag.
Julen er dog et Symbol paa den største Glæde, nemlig
Forjættelsen om Livet, der i Glæde strækker sig ind i
Evigheden.
En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes jer alle.
Ellen Larsen.

Et Skoleaar er gaaet.
a, saa gik der igen et Aar. Og hvilket Aar —!
Mere fyldt af Spænding og Bekymring, af Befrielse
og Glæde end noget tidligere Aar!
Den lykkelige Stund, da Meddelelsen om Tysklands
Kapitulation og dermed Danmarks Befrielse bredte sig
over Landet, har enhver oplevet paa sin Maade, og Min
det om den vil for altid være knyttet til, hvor man var
den Aften, og hvad man gjorde. Hvis I tidligere Elever,
som jeg skriver dette til, vil prøve at forestille jer, hvor
dan vi modtog Budskabet, maa jeg bede jer tænke tilbage
til den første Dag, I selv var paa Skolen. Det var jo 4.
Maj, Dagen efter Aabningsmødet. Vi havde haft de sæd
vanlige indledende Timer i Dansk, Regning o. s. v. for
at kunne faa de nye Elever delt i Hold. Om Aftenen havde
vi Folkedans for at røre Benene og lade Hjernen hvile.
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Da kom Gunnar, vores Gartner, ned fra sit Værelse og
meddelte, at Tyskerne havde kapituleret! Danmark vilde
blive sparet for at blive Krigsskueplads. Denne første
Aften paa Sommerskolen kendte vi endnu ikke rigtig
hinanden, men vi forenedes i den fælles Lykke og søgte
i Fællesskab at give Udtryk for vor Glæde over Befriel
sen. Vi maatte paa Stedet synge vor Nationalsang. Skønt
det var sent, maatte vi have Flaget op, og medens det i
den stille Sommeraften vajede over vore Hoveder, min
dedes vi dem, der fandt Døden i Frihedskampen eller
paa anden Maade som Følge af Besættelsen, og tænkte
paa Norge, der ikke var med i Befrielsen, men forhaabentlig snart vilde komme det; derefter gik vi over i
Skolestuen, hvor der blev sagt lidt om Betydningen af
det, der var sket, og sunget gode, danske Sange. Saa sang
vi Aftensang ved Flaget. For første Gang i lange Tider
faldt Valget paa »Fred hviler over Land og By ...«.
Hvor alt pludselig var anderledes. Helt anderledes!
Men ligesom man, naar man pludselig kommer fra
sort Mørke til straalende Lys, ikke lige straks kan skelne
alle Enkelthederne, saaledes kunde vi heller ikke lige
straks fatte, hvad det egentlig var, vi oplevede. Først
efterhaanden vænnedes vi til Befrielsen, saa vi kunde se,
hvad den førte med sig — ikke blot af Lykke, undgaaet
Ødelæggelse og sparede Menneskeliv, men ogsaa af nye,
vanskelige Spørgsmaal, som det danske Folk maatte
prøve paa at løse i Retfærdighedens Aand og med Hen
syntagen til, hvad der baader Danmarks Rige bedst.
Det er dog ikke Problemerne i Efterkrigstidens Dan
mark, jeg her skal prøve at skildre eller tage Stilling til.
I min Beretning om Skoleaaret 1944—45 maa jeg skyde
meget til Side, som jeg ellers godt vilde tale med jer
gamle Elever om, og i Stedet fortælle om, hvad Aaret
bragte før og efter 5. Maj, den Dato, der for os alle staar
som et Skel mellem Mørke og Lys, mellem Undertryk
kelse og Frihed.
Det var ikke uden Spænding, vi begyndte Vintersko
len 1944—45, og den voksede efterhaanden. Lige før Jul
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blev endnu en Del Skoler paa Egnen »optaget til andet
Formaal«, som det hed, naar Tyskerne forlangte, at Ele
verne skulde forsvinde hurtigst muligt. Saadan gik det
nu Vejlby Landbrugsskole, Rønde Højskole og Vivild
Ungdomsskole. Hvor længe kunde vi gaa fri? Juleferien
blev næsten ødelagt af den stadige Ængstelse for, at vi
skulde blive nødsaget til at ringe rundt til alle Elever og
bede dem skyndsomst hente deres Tøj. Dog — endnu en
Gang slap vi med Skrækken.
Men i Begyndelsen af Marts blev Tyskerne mere og
mere nærgaaende. Nu følte vi os for Alvor i Farezonen,
fordi en Bil med tyske Officerer havde opholdt sig unø
digt længe i Skolens Nærhed. Nu maatte der findes paa
Raad. Maaske kunde det slet ikke nytte noget som helst,
men alt, hvad der kunde gøres, maatte gøres for at redde
Skolen fra Beslaglæggelse.
Da kom jeg i Tanker om, at i den af General v. Han
neken i sin Tid udformede Forordning om Beslaglæg
gelse af Bygninger hed det, at udenlandske Statsborgere
var fritaget, saafremt de ikke tilhørte en fjendtlig Magt.
Hvis Karin Dybkjær, der nylig havde generhvervet sit
svenske Statsborgerskab, stod som Ejer af Skolen, kunde
vi altsaa henskyde os under denne Bestemmelse. Vi var
ikke sikker paa, at Tyskerne vilde respektere det, men
vi gik alligevel straks til en Sagfører og fik oprettet en
Ægtepagt, saa Egaa Efterskole blev svensk Ejendom.
Næste Dag kom saa Tyskerne! Et Par Officerer saa paa
Skolen, fandt den anvendelig og sagde til Lærer Hansen,
at de vilde komme igen (os traf de ikke hjemme). Saa
fik vi travlt. Jeg ringede til Amtmanden i Randers, der
henviste til den svenske Konsul i Aarhus, da Skolen var
svensk Ejendom. Konsulen raadede os til at telefonere til
den svenske Minister von Dardel i København. Ministe
ren viste sig umaadelig velvillig og lovede al mulig Hjælp
— om nødvendigt med en officiel svensk Protest gennem
Udenrigsministeriet! Foreløbig blev Resultatet, at den
svenske Konsul i Aarhus fik Henstilling om at sende
Tyskerne en Protest. Den fik — jeg citerer efter Hukom-
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meisen — omtrent følgende Ordlyd: Foranlediget af
Meddelelse fra Ejeren af Egaa Efterskole, Fru Karin
Dgbkjær, der er svensk Statsborger, om, at denne Skole
paatænkes beslaglagt af den tyske Værnemagt, skal jeg
herved paa Fru Karin Dgbkjærs Vegne og efter Paalæg
fra den svenske Minister i København nedlægge Protest
mod en saadan Beslaglæggelse under Henvisning til Fru
Karin Dgbkjærs svenske Statsborgerskab.
Naturligvis kan vi ikke sige med Sikkerhed, om denne
svenske Protest har hjulpet os, eller om vi ogsaa uden
den vilde være gaaet fri for Beslaglæggelse. Men det er i
hvert Fald en Kendsgerning, at vi aldrig fik tysk Ind
kvartering, skønt mange Skoler og andre Bygninger blev
taget netop i det sidste Par Maaneder før Kapitulationen.
Efter hvad den svenske Minister meddelte mig i Telefonsamtalen, havde en Protest fra ham en Gang tidligere
haft til Følge, at Tyskerne undlod at tage et Hotel, der
var i svensk Eje. Derfor tror vi, at de ikke vilde beslag
lægge Skolen her, da de mærkede, at de kunde risikere
en Masse Vrøvl med svenske Myndigheder. Anden For
klaring paa, at vi slap for Beslaglæggelse hele Krigen

Et Danskhold.
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igennem, kan vi ikke finde. Og vi har ikke bedt Tyskerne
om en Forklaring!
Trods alt turde vi ikke være helt sikre paa at slippe
for de fremmede. For en Sikkerheds Skyld fjernede vi
fra Skolen, hvad vi kunde undvære, og bragte det til
gode Venner i Byen: Porcelæn, Brænde, Saft, Marmelade,
Paalægsmaskinen og meget, meget andet. Men lil vor
store Lettelse blev Dagene ved med at gaa, uden at vi
fik Besøg igen.

»Maren« og Jenny.

I April kunde vi paa forskellige Henvendelser forstaa,
at der gik Rygter om, at vi ikke kunde holde Sommer
skole. — Vi udsendte derfor en kort Skrivelse saalydende: I Anledning af nogle Forespørgsler vedrørende
Sommerskolen vil jeg gerne meddele, at Egaa Efterskole
er fuldstændig fri, saa vi regner med at kunne modtage
Eleverne som anført i Skoleplanen, Torsdag d. 3. Maj;
Aabningsmødet er fastsat til Kl. 1430. Hvis der til den
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Tid raader saadanne Forhold i Landet, at det er umuligt
for Pigerne at komme hertil, vil vi begynde Sommer
skolen snarest muligt derefter, men i saa Fald sendes der
ny Besked til alle indmeldte. Paa Grund af de utrygge
Retstilstande i Landet ser jeg helst, at man benytter ved
lagte Girokort til Indbetaling af Skolepenge i Stedet for
at betale kontant ved Aabningsmødet.
Ærligt talt havde vi alligevel ikke ventet, at næsten
alle Eleverne mødte op den 3. Maj. Ganske vist har vi
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aldrig nogen Sinde haft Eleverne fra et saa begrænset
Omraade af Landet som i Sommer (se Kortet), hvilket
tydeligt nok skyldes de besværlige og farlige Trafikfor
hold i Indmeldelsestiden, men omkring 1. Maj havde Ty
skernes Røven og Plyndren naaet et nyt Højdepunkt. De
fredelige Cyklister paa Landevejene kunde risikere at
blive standset af tyske Soldater og tvunget til at aflevere
Cyklen. Chauffører maatte paa samme Maade af med
deres Biler. Ja, Tyskerne gik endog ind i Gaarde og
Huse og »udskrev« Heste, Vogne og Cykler. Vi selv bar
vore Cykler op i den mørkeste Krog paa Loftet over
Elevværelserne. Hvordan skulde vi vente, at vore 79 Piger
vilde vove sig ud paa Vejene under saadanne Forhold?
Men det utrolige hændte: kun 5 Elever fra Odderegnen
maatte blive hjemme, fordi Lastbilchaufføren nægtede at
køre. Vi havde regnet saa forkert, at vi maatte sætte
Ekstraborde op ved Aabningsmødet!
I min Tale til det nye Elevhold sagde jeg bl. a.: »Der
er saa mange Tegn paa Krigens hurtige Ophør, at det
maaske vil blive den første og største Oplevelse, vi faar
sammen i Sommer; faar vi vor Frihed tilbage, uden at
det kommer til egentlige Krigshandlinger, saa vil Glæden
over den vel blive endnu større, og jeg synes, at hele
Sommeren da maa faa en ekstra Glans for os!«
Allerede Dagen efter fik vi saa Sommerens største
Oplevelse, saadan som jeg maatte fortælle om den i Be
gyndelsen af Beretningen om Skoleaaret, fordi den over
skygger alt andet.
Det var lidt vanskeligt at sætte Sommerens Skole
arbejde i Gang midt i de store Begivenheder. Lørdag den
5. Maj om Formiddagen var vi med til at fylde Sogne
kirken til sidste Plads ved en kort Takkegudstjeneste.
Hvor var det festligt at hilse paa hinanden den Dag. Om
Middagen maatte vi høre Kongen i Radioen. Den danske
Radio blev nu værd at høre igen og Aviserne værd at
læse. Søndag var de fleste af os i Kirke igen. Mandag
hejste vi Flagene i Glæde over Norges Befrielse, Tirsdag
var officiel V-Dag; alle nordiske Flag kom op foran
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Norge frit!

Gymnastiksalen, det var nyt at se dem dér igen. Om
Aftenen samledes vi til en højtidelig Festligholdelse af
den verdenshistoriske Dag; Pigerne havde selv pyntet
den store Skolestue. Endnu et Par Dage varede det, inden
Flagene igen fik Lov at hvile. Aldrig er der blevet flaget
saadan som i de første Dage af Sommerskolen 1945.
Om Møder, Udflugter o. lign, maa jeg i Aar fatte mig
i Korthed. Eleverne i Vinter hørte Foredrag i Forsam
lingshuset af Larsen-Ledet og Johs. Terkelsen og Oplæs
ning af W. Sieverts. Ved Vintermødet paa Skolen talte
Jens Marinus Jensen og Hartvig Larsen; om Aftenen var
der Skuespil (»Genboerne«) og fælles Kaffebord, men
ingen Dans. En Aften gav W. Sieverts en Oplæsning paa
Skolen, en anden Aften viste Trafikassistent Fregil Lys
billeder fra D. S. B. Vi var paa Besøg paa Tyregaarden i
Skæring og havde Udflugt til Aarhus Domkirke, Den
gamle By, Baadhuset og Naturhistorisk Museum. Paa
Jydsk Skolescene skulde vi paa Grund af de urolige
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Panteleg (»Genboerne«).

Tider kun se 2 Stykker: Maxwell Andersson: Stjerne
vognen og Hertz: Sparekassen. Aarhus Teater blev imid
lertid ødelagt ved Schalburgtage, saa vi kun saa det før
ste. Til Erstatning fik vi den 13. Marts Besøg af Direktør
Henning Jensen, der læste Gandrups »Falske Nøgler« og
et Par Smaafortællinger — en ikke ringe Erstatning.
Pigerne i Sommer har været med til Møderne paa
Skolen. Folkemødet med Rich. Gandrup og Provst Hein
som Talere og Organist Lunds og Frues Underholdning,
Elevmødet, hvor Harald Grønborg fortalte om Oplevelser'
i Sverige, og Efteraarsmødet med Lars Bækhøj og Poul
Engberg som Foredragsholdere og Forevisning af Fil
mene »Højskolefilmen« og »Stavnsbaandsfilmen« om Af
tenen. Grundlovsdag fejrede vi med Cykeltur til Rosen
holm og Hornslet (Foredrag af Professor Blinkenberg,
Korsang, Recitation m. m.) og en Aftenunderholdning af
Violinisten Arvid Andersen. Genforeningsdagen overværedes Mødet i Sønderjydsk Forening i Hjortshøj og
Søndagen derefter et Møde i Bering. Der var Udflugter
ogsaa til Viby-Fabrikkerne, Aarhus Domkirke og Den
gamle By, til Aarhus Stadion, hvor vi af Aarhus Amts
Gymnastikforening var indbudt til at give en Opvisning,
og — som sædvanlig om Sommeren — til Mols. Vi var
heldige med Vejret, det var det fineste Solskin paa hele

12

De optrædende i »Det drager«.

Turen, men det var besværligt at lægge Turen til rette,
naar Halvdelen af Deltagerne ikke turde tage Cyklerne
med over til Mols. De maatte gaa det meste af Vejen fra
Skødshoved til Fuglsø Kro; paa Tilbagevejen gik det ad
skilligt lettere; det er godt med en Lastbil, der er god
kendt til Tørve- eller Kreaturtransport, og som ogsaa i
Nødstilfælde kan bruges til andet! Paa Fredsdagen den
15. August tog vi en kortere Udflugt til Aarhus, Minde
parken og Jelshøj. Det var en Tur, der bød paa en Del

Godkendt til Forældretransport?
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Smaa Ofre for Autografjægere.

Nygifte.
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Overraskelser: først de 36 allierede Flyvemaskiner, der
kredsede over Aarhus i Anledning af Aabningen af
R. A. F.’s Udstilling, dernæst Kronprinsen, der blev hil
set af os, da han kom kørende i sin Bil op til Marselisborg Slot, og endelig Doras Forældre, der standsede hele
Flokken paa Vejen hjem fra Jelshøj og bød os paa
Smørrebrød. Det var en vellykket Fredsdag! En anden
Gang var hele Skolen inviteret ud i Bodil Højs Hjem,
»Bynksminde« gæstede vi en Søndag Aften, og i Smaaflokke besøgte andre hinandens Hjem.
Af Møder uden for Skoletiden kan jeg nævne F.D.F.Stævne sidst i Marts, Vallekildemøde først i September
og Delingsførermøde midt i September.
Er der mere at nævne? Jo, lidt om Lærerne: Den 28.
Marts holdt Aksel Hansen og Gurdil Thomsen Bryllup.
De bor nu i Lærerlejligheden paa Gymnastiksalsbygnin 
gen. I Stedet for Laurine Nissen, der ikke maatte paa
tage sig Skolearbejde i Sommer, fik vi Gunhild Jørgen
sen, der skilte sig særdeles heldigt fra den vanskelige
Opgave at være Laurines Afløser. Til den kommende
Vinterskole er der antaget et Par nye Lærere i Stedet
for Meulengracht og Thygesen; det er Lærerne Anders
Willemoes Nielsen og Emil Agger. Thygesen bad i Vin
ter om at maatte søge en anden Plads. Han fik den, men

Ingvar. Aase. Torben. Akkie og Corrie (Hollændere).
Bjørn. Reinholdt (Sydslesviger).
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Sønderhøjgaard.

blev meget skuffet. Da vi havde lovet Hansen Plads her
om Sommeren, kom Thygesen til en anden Skole; han
er nu paa Vivild Ungdomsskole.
I denne Forbindelse vil jeg ogsaa omtale, at det en
delig er lykkedes os at faa et Ønske opfyldt, som baade
Ejnar Pedersen og jeg længe har næret: at faa Egaa
Efterskole og »Sønderhøjgaard« knyttet sammen. Efterhaanden som Skolen voksede sig større, end det vistnok
ved dens Begyndelse var Tanken, at den skulde blive,
blev det niere og mere ønskeligt at købe Gaarden. Men
navnlig i den sidste Tid, hvor vi har haft hvert eneste
Rum paa Skolen optaget, meldte Kravet om mere Plads
sig. Ikke blot maatte vi leje Brændselsrum nede hos An
ker Knudsen. Med den større Husholdning blev der ogsaa
Brug for mere Havejord; det vilde være rart ogsaa at faa
bedre Plads til Svin og Høns. Desuden blev det indlysende
i Krigsaarene, at en stor Skolehusholdning om muligt
bør knytte et lille Landbrug til sig. Naar den — som vi
har gjort det — paa eet Aar køber Mejeriprodukter for
ca. 10.000 Kr., vil det til enhver Tid være af stor Betyd
ning for Skolen, om den kan faa alle de Landbrugspro
dukter, der bruges i Husholdningen, til Produktionsprisen. Men ikke mindst mærkede vi Savnet af en Lærer
bolig. Alt for ofte har vi maattet give Afkald paa at faa
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en Lærer knyttet fastere til Skolen, fordi vi ikke havde
nogen ordentlig Lejlighed til en Lærerfamilie. For nogen
Tid siden — før Lærer Hansen giftede sig — maatte vi
sige nej Tak til et Tilbud, der fristede os overordentlig
meget, fordi det drejede sig om en af vore tidligere Læ
rere, der gerne vilde tilbage til Skolen, og som Skolen
vilde vinde meget ved at knytte til sig. Vi havde blot
ingen Lærerbolig til ham. Da vi heller ikke kunde afse
noget af Skolens Grund at bygge paa, var det eneste na
turlige, at vi købte Anker Knudsens Gaard, da han var
villig til at sælge den til Skolen. Dermed slog vi flere
Fluer i eet Smæk. Nu fik vi paa een Gang baade Lærer
bolig og Avlsgaard, endda med en Beliggenhed, der ikke
kan tænkes mere ideel for en Skole. Vi tror, at vi har
truffet en Beslutning af stor Gavn for Skolen i dens
Fremtid.
Naar dette skrives, staar Vinterskolen lige for Døren.
Selvom vi endnu ikke er helt fri for Bekymringer over
at have for lidt Brændsel og maaske skulle have andre
Besværligheder at trækkes med, glæder vi os til en Vin
ter, hvor der frit kan tændes Lys baade ude og inde,
hvor vi ikke behøver at frygte Luftalarm og holde Luft
værnsøvelser, hvor vi ikke nærer Ængstelse for, at Ty
skerne skal sætte os ud med et Døgns eller kortere Tids
Varsel. Kort sagt: en Vinter i et uforstyrret Arbejde un
der helt anderledes lyse Kaar end i de fleste af de Aar,
vi har været her. Eleverne tør ogsaa komme fra hele
Landet. I Sommer havde ingen længere end 5—6 Mil
hjem, de fleste meget mindre, i Vinter kommer de igen
baade fra Sjælland og Bornholm, ja, en enkelt kommer
endda helt fra Norge. Det er, som om Verden er ved at
falde lidt i Lave igen. Nu ønsker vi blot, at ogsaa alle
Mennesker maa falde til Fornuft og holde op med at
pønse paa hinandens Undergang. Atombomben aabnede
ellers tydeligt nok Perspektiverne henimod Menneske
hedens Tilintetgørelse. Hvis Verden kommer ind i en
Krig med Atombomber, saa kommer vi Mennesker til at
ligne den lille Dreng, der har strøget en Tændstik og
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ser sit Hjem blive hærget af Branden uden at kunne
standse Ødelæggelsen.
Saa snart der findes et nyt, farligt Angrebsvaaben,
sættes alle Kræfter ind paa at finde et Forsvarsvaaben
til at nedkæmpe det med. Det er muligt, at der ogsaa kan
findes et Forsvarsvaaben, der fjerner eller i hvert Fald
svækker Faren ved Atombomben. Men det mest virk
ningsfulde Middel til at undgaa de nye Vaabens Ødelæg
gelse af Verden vilde trods alt være, om Menneskene
efterhaanden blev saadan, at de ikke følte det nødven
digt at konkurrere med hinanden om at slippe stadig
større ødelæggende Kræfter løs paa hinanden.
Samtidig med, at man i Verden er optaget af at finde
Kampvaaben til en eventuel ny Kraftprøve, ser man
imidlertid hen til et andet Middel, der burde kunne redde
Menneskeheden fra Undergangen: Opdragelse, men en
Opdragelse til Demokrati, Opdragelse til Menneskelig
hed, Opdragelse til Fred. Ligesom en Kniv baade kan
bruges til at myrde med og til at redde et Menneske fra
Døden — det afhænger af Haanden, der fører Kniven,
om Hensigten er den ene eller den anden — saadan kan
nemlig Opdragelsen ogsaa øves baade til Fordærv og til
Frelse for Menneskeheden. De sidste Aars Historie har
ført overbevisende Tale om det.
Men nu vender vi os til sidst fra Tankerne om den
store Verden til vor egen lille Kreds. I, der har været
Elever paa Egaa Efterskole, ved, at vi paa vore Ungdoms
skoler bestræber os for paa bedste Maade at gaa i den
Opdragelsens Tjeneste, der vil støtte det gode i Menne
sket — i det i Guds Billede skabte Menneske. Skal Ver
den blive bedre, bliver den det kun ved, at de enkelte
Mennesker bliver bedre. Derfor er Opdragelsen, naar den
formes paa rette Maade, det allerbedste Middel til at
skabe en ny Verden. Derfor tror vi, at Arbejdet paa vore
Højskoler, Efterskoler og andre Ungdomsskoler af lig
nende Art vil være af stor Betydning ogsaa i den Efter
krigstid, som vi nu er gaaet ind i.
Der er mange gode danske unge, der i Besættelses-
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tiden gik i Døden for Danmark, for det danske Folk, for
os. Der er andre, som faar Lov til at øve en Gerning til
Folkets Gavn Dag ud og Dag ind. Vi, der slap gennem
Ufredens Aar med Livet i Behold, bør nu sætte alle vore
Kræfter ind paa at bygge op, hvad der i Krigen er brudt
ned. Til Opbygningens Gerning er der Brug for hver
eneste en af os, hver paa sit Felt.
Med det Ønske, at vi alle maa faa Lov at være med
i Opbygningen af Fremtidens Danmark, sender vi de
bedste Hilsener til alle tidligere Elever og andre Venner
af Egaa Efterskole, samtidig med, at vi takker for de
mange Hilsener, som vi har modtaget til Jul, til Elev
møder og ved lignende Lejligheder.

Tage Dybkjær.

Ruth Kaysen Petersen.
levholdene 1942—43, Sommeren 1943 og 1943—44
kendte Ruth Kaysen Petersen, der pludselig afgik
ved Døden den 18. Juli. Hun havde ikke været Elev her,
men i 1% Aar hjalp hun til i Huset og med at passe
vore Børn.
Ruth var en god Pige, som vi var glade for. Hun havde
et ualmindeligt vindende Smil, der kunde sprede Glæde,
hvor hun færdedes. Men der var ogsaa i hende en stejl
Natur, der ikke altid gjorde hende Livet let. Ungdom
mens Spænding og Uro laa hende i Sindet og tyngede
hende til Tider, saa hun hos sine nærmeste Omgangs
venner søgte Raad og Hjælp. Dertil kom hendes alvor
lige Sygdom; først maatte hun underkaste sig en alvor
lig Operation, derefter led hun under en Sygdom, hvis
Ondartethed Lægerne vel først blev rigtig klar over, da
hun en Sommerdag blev fundet død i sit Hjem af sin
Far, der kom ind fra sit Sommerhus for at se efter hende,
fordi hun var udeblevet fra sin Plads.
Det var et tungt Budskab, vi fik, da vi hørte om
Ruths Død. Det føles for os saa meningsløst, at Døden
rammer en ung Pige i hendes ellers straalende og livs
kraftige Ungdomsalder.
Nu har vi kun Mindet tilbage om en Pige, der blev
revet bort midt i sin blomstrende Ungdom, men lykke
ligvis Mindet om en god og kærlig Pige, som vi føler
Taknemmelighed imod for den Tid, vi havde hende
iblandt os.
Tage Dybkjær.

E

Udsigt fra Skolen..........

Elevmødet 1945.
a vi i Aar samledes til Elevmøde, var alles største
Ønske gaaet i Opfyldelse, Krigen var sluttet, og vi
kunde holde vort Elevmøde under friere Forhold.
Øet var ét skønt Syn at se de fem nordiske Landes
Flag Side om Side, og da det blev mørkt at se Lyset
straale ud af Vinduerne; da mærkede vi, at der var sket
noget, siden vi sidst var samlede til Elevmøde.
Vi havde i Aar prøvet at lave lidt om paa Mødet og
flyttet Skuespillet til Søndag Aften ved Kaffebordet, da
vi regnede med, at dér paa dette Tidspunkt var flest
samlede og den bedste Ro, og saa spille lidt Komedie
ind imellem vi dansede Lørdag Aften.
Vi samledes som sædvanlig i Løbet af Eftermiddagen,
og da Tove Becher begyndte at spille Kl. 19,30, var vi
mødt næsten alle sammen. Kl. 21,30 opførte Dybkjær
m. fl. Fælleslæsning af »Nej«, som høstede stærkt Bifald,
og vi dansede til Kl. 24. Dybkjær gav saa forskellige Op
lysninger angaaende Indkvartering, og vi sluttede med
en Aftensang.

D
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.......... mod Syd.

Søndag Morgen efter Morgenmaden samledes vi paa
Sønderhøj for at hejse Flagene og synge Morgensang.
Ved Gudstjenesten i Kirken talte Valgmenighedspræst
Holger Sørensen, Aarhus. Vi havde Generalforsamling
inden Middag. Da vi havde spist til Middag, begyndte
det at trække op med sorte Skyer paa den ellers saa blaa
Himmel, og det varede ikke længe, inden det øsede ned
med Vand og Hagl, og de faa, der var naaet ned til Havet,
kom mere eller mindre vaade tilbage.
Kl. 13 samledes 10 Aars Jubilarerne samt en Del af
de ældre Elever med Ingeborg og Ejnar Pedersen nede
i Friskolen.
Kl. 15 skinnede Solen igen fra en skyfri Himmel, og
da Dybkjær bød velkommen til det offentlige Møde, var
der næsten ikke en eneste tom Plads i den store Sal.
Taleren var Lærer Harald Grønborg, Risskov, der holdt
et meget interessant Foredrag om sin Flugt til Sverige
og om sit 16 Maaneders lange Ophold derovre. Efter
Foredraget samledes vi omkring Boldbanen og saa en
meget smuk Gymnastikopvisning af Eleverne paa Sko
len, og der blev snakket og diskuteret, til vi skulde spise
Aftensmad Kl. 18.
Kl. 19,30 samledes vi igen i Gymnastiksalen ved Kaffe-

82

Set fra »Svalereden«.

bordene, og nogle af Eleverne opførte Skuespillet »Det
drager«. Efter at vi havde drukket Kaffe, oplæste Dybkjær en Del Hilsener fra gamle Elever, og vi mindedes
Skolens mangeaarige Formand, Gaardejer Anders Bom
holt, der døde den 10. Januar 1945, samt en af Skolens
tidligere Elever, Vagn Holst, der faldt i Ildkamp med
Tyskerne i København. Og med endnu et Par Ord af
Dybkjær og nogle Sange sluttede vi dette Aars Elevmøde.

Anders Høgh.

Generalforsamlingen,
o
om sædvanlig samledes vi Søndag Formiddag i Gym
nastiksalen til Generalforsamling. — Efter Sangen
»Kærlighed til Fædrelandet« bød Anders Høgh velkom
men, da baade Formanden og Næstformanden var bort
rejst. Fhv. Forstander Ejnar Pedersen valgtes til Diri
gent. Beretning og Regnskab godkendtes uden Diskussion, derefter foretoges Valg til Bestyrelse: Efter Tur af
gik Kirsten Sørensen og Else Grosen, og ifølge Lovene to
af sidste Aars fire mandlige valgte. Lodderne faldt paa
Frede Bak og Tage Brandstrup, der begge blev genvalgt
med stort Stemmeflertal; endvidere valgtes Kirsten Holm
og Sigrid Bak, Suppleanter blev Kaj Jensen og Britta Sø
rensen. Til Revisor: Ove Nielsen, Aarhus. Da ingen øn
skede Ordet under Eventuelt, sang vi »Den trænger ud
til hvert et Sted«, og Dirigenten hævede Generalforsam
lingen.
Anders Høgh.

S

Forskelligt
Vintermøde afholdes Søndag den 24. Februar.
Elevmøde Lørdag-Søndag den 13.—14. Juli.
Vallekildemøde Søndag den 1. September.

*

Egaanaale å 1,50 Kr. kan faas paa Skolen eller ved
Indsendelse af 1,70 Kr. paa Girokort Nr. 39268, Egaa
Efterskole, Hjortshøj.

Egaa-Bogen 1946 agtes udsendt allerede o. 1. Novbr.
i Anledning af, at Efterskolen fejrer 25 Aars Jubilæum
4. Novbr. 1946. — Eventuelle Bidrag til Jubilæumsheftet
bedes sendt til Bestyrelsen eller Skolen inden 15. August.
*

Adresseforandringer og eventuelle Udmeldelser af
Elevforeningen skal meddeles skriftligt til: Egaa Efter
skoles 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 1944—45.
Indtægt:
Kassebeholdning den 8. Juli 1944 ............................
Billetsalg ved Elevmødet.............................................
Solgt 264 Egaanaale .....................................................
950 Medlemsbidrag å 2 Kr............................................
Porto refunderet fra Medlemmer ............................
Billetsalg ved Vinterfesten ........................................
Indvundne Renter.........................................................
Gireret til forkert Nr. (Dybkjær) ............................
Ialt til Balance . .

Udgift:
Elevmødet:
Indbydelseskort . ...... ................... 92,00 Kr.
Bespisning............................................. 986,80 Musik ..................................................... 45,00 Foredrag + Befordring..................... 100,00 Adgangstegn ........................................
13,31 Andel i Leje af Parykker.................. 27,00 ---------------Egaabogen:
Trykning og Klichéer.................. 824,00 Kr.
Konvolutter og Blanketter............... 93,20 Frimærker .............................................. 460,00 ---------------Vinterfesten:
Adgangstegn ..................................
5,50 Kr.
Andel i Leje af Dragter.................. 63,00 Kaffe....................................................... 115,20 ----- :---------Købt 300 Egaanaale .....................................................
Elevunderstøttelser........................................................
Gave til A. Bomholt .....................................................
Kranse, Blomster m. m..................................................
Porto, Telefon, Gebyrer...............................................
Gireret til forkert Nr. (Dybkjær) ............................
Ialt . .
Kassebeholdning den 6. Juli 1945 ............................
Balance . .

2011,07 Kr.
1419,60 396,00 1900,00 465,50 216,00 31,89 10,00 6450,06 Kr.

1264,11 Kr.

1377,20 Kr.

183,70 Kr.
414,20 300,00 26,00 75,40 11,06 10,00 3661,67 Kr.
2788,39 6450,06 Kr.
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Foreningens Formue pr. 7. Juli 1945:
Girokonto ...........................................................
51,09 Kr.
Landbosparekassen................................................. 2698,24 Kontant ......................................................................
39,06 Ialt . . 2788,39 Kr.

Jes Thomsen.
Regnskabet revideret og fundet at være i Overensstemmelse
med Bøger og Bilag. Kassebeholdningen til Stede.

Aarhus, den 6. Juli 1945.

Ove Nielsen.

Egaafondets Regnskab 1944—45.
Indtægt:
Kassebeholdning den 8. Juli 1944 ............................ 211,47 Kr.
Obligationen udtrukket................................................ 1000,00 Renter fra Landbosparekassen ................................
6,30 Kupons pr. 11. December 1944 og 11. Juni 1945 . .
40,00 Ialt .. 1257,77 Kr.
Udgift:
Købt Obligation, 4 %...................................................
965,97 Kr.
Renter i 56 Dage og Porto ........................................
6,42 Ialt . . 972,39 Kr.
Kassebeholdning den 6. Juli 1945 ...........................
285,38 Balance . . 1257,77 Kr,

Formue pr. 6. Juli 1945:
4 % Obligation........................................................ 1000,00 Kr.
Landbosparekassen ................................................. 252,68 Kontant Beholdning...............................................
32,70 Ialt . . 1285,38 Kr.
Jes Thomsen.

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

Aarhus, den 6. Juli 1945.
Ove Nielsen.

Efterskolens Bestyrelse.
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer

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

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. Sigrid Bak, Rodskov, Løgten.
Frk. Kirsten Holm, Lisbjerg Terp, Lystrup.

Suppleanter:
Kaj Krogsbæk Jensen, Krogsbæk, Hornslet.
Britta Sørensen, Løgten.
For Elevholdet 1944—45: Jens Vinther Kristensen, Skæ
ring, Hjortshøj.
Sommeren 1945: Else Jensen, Sønderborg, Hjortshøj.
*

Elevforeningens Kasserer og Sekretær:
Gaardejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.
Elevforeningens Postgironummer: 35297.

Elevfortemielse.
o
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.
28.

Vinteren 1944—45.
Holger Adamsen, Rønde Mk., Rønde.
Martin Dam Anthonsen, Rønde Mk., Rønde.
Jens Jørgen Balle, »Holmen«, Lisbjerg, Aarhus.
Jens Karl Bomholt, Hæst, Spørring, Aarhus.
Niels Lauge Buhl, Kolt, Hasselager.
Aksel Johannes Christensen, Søften Mk., Hinnerup.
Erik Bjerregaard Christensen, Assendrup, Daugaard.
Søren Stæhr Christensen, Skødstrup.
Niels Laigaard Djernæs, Sterup, Jerslev.
Egon Ebbesen, Todbjerg, Hjortshøj.
Niels Ebbesen, Skaade, Højbjerg.
Jens Kresten Egebjerg, Enebærvej 65, Risskov.
Jørgen Elkjær, Kollerup Avlsgaard, Hadsten.
Ejnar Johannes Eskildsen, Fulden, Beder.
Kjeld Morten Filt, Farre Højgaard, Sporup.
Frands Graabæk Frandsen, »0. Jonstrup«, Hjørring.
Ejvind Frederiksen, Jebjerg, Langaa.
Jørgen Germansen, Østerlide, Faarup.
Bent Børresen Hansen, Rodskov, Løgten.
Tage Hansen, Draaby Bakkegaard, Ebeltoft.
Anders Hauberg, Mjesing, Skanderborg.
Rasmus Helbo, Følle Ladegaard, Rønde.
Viggo Holgersen, A/M »Korskilde«, Malling.
Ejvind Jakobsen, Gram Skole, Stilling.
Anders Nordby Jensen, Trige, Aarhus.
Ejner Johannes Jensen, Trige, Aarhus.
Gunnar Ejgild Jensen, Løgten.
Jens Chr. Jensen, Mjesing, Skanderborg.
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29. Jens Herluf Jensen, Druebjerggaard, Taastrup,
Klippinge.
30. Leif Jensen, Thorsager.
31. Niels Lundsgaard Jensen, Balle, Hadsten.
32. Vagn Jensen, »Søkilde«, Ry.
33. Aage Johansen, »Nydamsgaard«, Hørnnig.
34. Henry Johansen, Petersminde, Hjortshøj.
35. Carl Heide Jørgensen, Pannerup, Lystrup.
36. Hans Jørgen Lauge Jørgensen, Schildenseje, Randers.
37. Olaf Gunnar Jørgensen, Selling Mk., Hadsten.
38. Knud Erik Killemose, Vallekilde.
39. Viggo Krause-Kjær, Skæring, Hjortshøj.
40. Jens Vinther Kristensen, »Højvang«, Skæring,
Hjortshøj.
41. Leif Mørk Kristensen, Klintevej 24, Risskov.
42. Børge Kromand, Tendrup, Hundslund.
43. Thorleif Gregersen Kvist, Hvitfeldtsgade 6, Skive.
44. Tage Lange, Thorsager.
45. Evald Benn Madsen, Kelstrup, Kolind.
46. Knud Erik Meisner, Vinterslev, Hadsten.
47. Tage Møller, Skovby Østj.
48. Knud Aage Nielsen, Fuglslev, Hyllested.
49. Peer Bundgaard Nielsen, Hesselballe, Hjortshøj.
50. Roald Ingvar Nielsen, Fuglslev Mk., Hyllested.
51. Vang Thygesen Nielsen, Ryonigaard.
52. Folmer Pedersen, Bøgeskov, Odder.
53. Georg Pedersen, Elkærgaard, Hundslund.
54. Sven Ravn Pedersen, Karlby, Hornslet.
55. Søren Skou Pedersen, Rodskov, Løgten.
66. Kurt Poulsen, Ødum, Aarhus.
57. Frede Primdahl, »Haldshave«, Odder.
58. Ejnar Leo Rasmussen, Hjortshøj.
59. Haakon Thusgaard Rasmussen, Følle, Rønde.
60. Jørgen Ejvind Sejersen, Ryomgaard.
61. Vagn Skorstensgaard, Skødstrup, Løgten.
62. Ejnar Sørensen, Solbakken, Løgten.
63. Elvin Johnsen Sørensen, »Bjerregaard«, Ryomgaard.
64. Knud Grosen Sørensen, Karlby, Hornslet.
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65. Laurs Lykke Sørensen, »Bøgebjerggaard«, Dejret,
Knebel.
66. Laurs Richard Sørensen, Trige, Aarhus.
67. Søren Vagn Sørensen, »Toftagergaard«, Dejret,
Knebel.
68. Carl Johan Taul, Lundbyesgade 21, Aarhus.
69. Niels Aage Ulrich, Mundelstrup.
70. Knud Kristian Hansen, Robdrup, Randers.
71. Jens Hougaard Olsen, Aarslev, Randers.

1.

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

Sommeren 19^5.
Maren Elisabeth Brandstrup Andersen, Edslev,
Hørning.
Signe Rønde Andersen, »Sølillegaard«, Rønde.
Inga Bjerring, Lisbjerg, Aarhus.
Ellen Bomholt, Hovgaard, Lystrup.
Else Borgbjerg, Blegind, Hørning.
Inger Boye, Lading, Mundelstrup.
Tove Boye-Nielsen, Hinnerup.
Gerda Brøgger, Attrup, Trustrup.
Inge Lissie Carstens, Nyvang, Hadsten.
Grete Christensen, Gravlev, Hyllested.
Anna Marie Christiansen, Nyvangsvej 31 \ Randers.
Nanna Dalsgaard, Søften, Hinnerup.
Else Ditlevsen, »Bukballe«, Hylke.
Tove Egebjerg, Enebærvej 65, Risskov.
Elly Mølgaard Frandsen, Hadbjerg, Hadsten.
Tove Haning, Viborgvej 45, Aarhus.
Birgit Alice Ørgaard Hansen, Mosegaard, Hyllested.
Ketty Hansen, Egens, Rønde.
Bodil Hoick, Allelev, Trustrup.
Anna Gerda Iversen, Vrold, Skanderborg.
Mary Jakobsen, Egaa, Hjortshøj.
Agnete Møller Jensen, Foldby Mk., Hinnerup.
Anna Kristine Jensen, »Skovfryd«, Sabro,
Mundelstrup.
Anna Margrethe Jensen, Ebdrup Mk., Kolind.
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25.
26.
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.

Else Jensen, Sønderborg, Hjortshøj.
Erna Søgaard Jensen, Skæring, Hjortshøj.
Johanne Malling Jensen, Riis, Hinnerup.
Jutta Hagenau Jensen, Kastanievej 21, Rosenvang.
Karen Johnsen, »Kolaagaard«, Egens, Rønde.
Karen Margrethe Johnsen, Allelev, Trustrup.
Gudrun Gerda Jørgensen, Vejlbygade 28, Risskov.
Kirsten Bjerre Jørgensen, Segalt, Løgten.
Anna Birgit Kornerup-Bang, Langskov Østergaard,
Hadsten.
Inga Vinther Kristensen, »Højvang«, Skæring,
Hjortshøj.
Anna Margrethe Larsen, Lisbjerg Skov, Lystrup.
Else Nielsine Larsen, Lisbjerg Skov, Lystrup.
Anna Laursen, Kor skjær, Knebel.
Grethe Laursen, Spørring, Aarhus.
Inger Laursen, Lystrup.
Marie Laursen, Neder Tved, Knebel.
Anna Helene Midtgaard, Kysing, Odder.
Else Kirstine Mikkelsen, »Højvang«, Balle.
Anna Marie Elbæk Mortensen, Elbækgaard,
Hinnerup.
Esther Mortensen, Revn, Grenaa.
Bodil Høj Nielsen, Egaa, Hjortshøj.
Dagny Nielsen, Tirstrup Østj.
Esther Nielsen, Aalsrode, Aalsø.
Inga Elisabeth Nielsen, Hadsherredsvej 23, Højbjerg.
Norma Bitten Nielsen, Skaade, Højbjerg.
Marie Ilsøe Nielsen, Spørring Mk., Aarhus.
Ruth Bente Noes, Teglgaarden, Tirstrup Østj.
Agnes Pedersen, Skæring, Hjortshøj.
Anna Marie Pedersen, Spørring, Aarhus.
Gerda Johanne Pedersen, Frøholm, Ørsted.
Vera Marie Pedersen, »Hedegaarden«, V. Alling,
Aiming.
Lilly Poulsen, Gravlev, Hyllested.
Eli Schmidt Rasmussen, Taastrup, Harlev.
Else Rasmussen, Nølev, Odder.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.

Inger Lisbeth Rasmussen, Riishøj, 0. Alling, Anning.
Inger Marie Rasmussen, Tarskov Mølle, Harlev.
Inger Ruth Rasmussen, Tiset, Hørning.
Birte Appelt Rostbøll, Randlevvej, Odder.
Ester Kaae Schmidt, Balle Mk., Løgten.
Tove Aaes Schmidt, Overgaard, Gylling.
Ruth Svenningsen, Nordøgade 1 \ Aarhus.
Meta Søndergaard, Driften, Odder.
Anna Sørensen, Elev, Lystrup.
Bodil Sørensen, Nedergaard, Ødum, Aarhus.
Edith Margrethe Sørensen, Hadbjerg Mk., Hadsten.
Ellen Marie Sørensen, »Snedkerhaven«, Trustrup.
Gerda Sørensen, Følle, Mørke.
Karna Sørensen, Ballehøj, Hjortshøj.
Karen Lykke Sørensen, »Bøgebjerggaard«, Dejret,
Knebel.
Ragna Elisabeth Sørensen, Egaa, Hjortshøj.
Ruth Lisbeth Sørensen, Lading, Mundelstrup.
Vera Baastrup Sørensen, Elev, Lystrup.
Dora Elise Thomsen, Højbjerg.
Gunhil Krause Østergaard, Skæring, Hjortshøj.
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