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LJ drundne er de gamle Dage, 
som Floder i det store Hav, 
og hvor sig hviler nu den svage, 
dér fandt den stærke og sin Grav; 
men, lovet være Himlens Gud! 
de ædles Æt dør aldrig ud.

Mens Graven kastes, Vuggen gynger, 
og Liv udsletter Dødens Spor, 
saa immer sig igen forynger 
hver ædel Slægt i Syd og Nord, 
og Mindet, som Guds Miskundhed, 
forplanter sig i tusind Led.

Saa lad derpaa os Syn da fæste, 
hvad ædle kaldte Livets Lyst!
Ja, lad os kappes med de bedste 
og vove kækt med Død en Dyst! 
At byde den og Graven Trods 
kan med Guds Hjælp og lykkes os.

(Grundtvig.)

Til alle, som gennem de svundne 25 Aar har støttet 
Egaa Efterskole — ved at yde Bidrag, da den blev op* 
rettet eller senere hen, ved at gøre Vennetjenester, naar 
den trængte til dem, ved at sende Elever til Skolen, ved 



4

at være Medarbejdere i Lærer« eller Køkkenstab, ved at 
komme hertil som Elever, ved at deltage i Skolens Mø« 
der, ved interesseret at følge med i den Gerning, der her 
er øvet, eller ved paa anden Maade at støtte Skolen — 
til Venner af Egaa Efterskole baade nær og fjern sender 
vi i 25«Aaret for dens Oprettelse vor hjerteligste Hilsen 
og Tak for al Venlighed mod Skolen og os.

Ingeborg og Ejnar Pedersen. Karin og Tage Dybkjær.
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Sønderhøjgaard.

deltog. Skolens Lærer, Hr. Einar Petersen, aabnede Mø= 
det, og Provst Gad, Hornslet, og Pastor Højmark, Aar= 
hus, talte. Gdr. A. Bomholt, der har ledet Indsamlin* 
gen til Skolen, gjorde Rede for dens Tilblivelse, og der 
udtaltes mange smukke og gode Ønsker for den nye 
Skole og dens Virksomhed i Fremtiden.

Der kunde gøres flere Uddrag af Aviserne omkring 
4. November 1921, men dette er allerede tilstrækkeligt 
til at slaa fast, at Egaa Efterskoles Fødselsdag er 4. No? 
vember.

Tage Dybkjær.



Mindehilsen.

Det var ved Pastor Højmarks Bistand, at Beboere i
Egaa fandt det første Forstanderpar til den Ung

domsskole, som de drømte om at faa oprettet. Det hele 
blev fra alle Sider betragtet som et Forsøg — tilmed ret 
voveligt — ikke mindst for Forstanderparret, der jo ingen 
Garanti havde for Tilslutningen. Derfor faldt det saa na
turligt, at samme Pastor Højmark kom til at holde den 
egentlige Indvielsestale. Denne formede sig ud fra Kaa- 
lunds Digt: »Jeg elsker den brogede Verden —«, et Digt, 
der fremdeles har Ærinde til os, hvorfor vi gengiver det 
her:

Jeg elsker den brogede Verden 
trods al dens Nød og Strid; 
for mig er Jorden skøn endnu 
som i Patriarkernes Tid.

De snakke, som om den er gammel, 
af Synd og Sorger mæt.
O, nej, den flyver endnu i Dans 
om Solen saa ung og let.

Skyggen og Lyset er godt fordelt, 
men Menneskets Syn er kort;
vi glemmer at tage Lyset med, 
hvor Skyggen synes for sort.

Tror du maaske, jeg aldrig har følt 
ved egen og andres Kval, 
fordi jeg ikke vil kalde —■ som du —• 
Guds Verden en Jammerdal.
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Og dog har jeg prøvet dens Kamp og Ve 
og vundet et ydmygt Sind.
Jeg har ikke leflet Livet bort, 
for min egen Syndighed blind.

Jeg har grædt som andre af Smerte, 
fordi min Boble brast.
Men Boblen er ikke Verden, 
læg Verden det ej til Last.

En vil hid, en anden did, 
hver priser sin egen Vej. 
Men Verden kan ikke sig dreje 
om vort lille Menneske-Jeg.

Var Livet en Dans paa Roser, 
mon alt da var bedre end nu? 
Hvis ej der var noget at kæmpe for, 
hvad var da vel jeg og du?

Kamp maa der til, skal Livet gro, 
ej Kamp blot for dagligt Brød, 
men Kamp for Frihed i Liv og Tro — 
thi evig Stilstand er Død.

Og derfor elsker jeg Verden 
trods al dens Nød og Strid, 
for mig er Jorden skøn endnu 
som i Skabelsens Ungdomstid.

Forbandelsen, som fra Gud Herren lød, 
da Edens Have blev lukt:
»I dit Ansigts Sved skal du æde dit Brød«, 
kan bære Velsignelsens Frugt.

(Kaalund.)

I Forbindelse med denne Mindehilsen dvæler vore 
Tanker i Taknemlighed mod alle de gode og tjenstvillige 
Kræfter, der paa forskellig Vis støttede Skolens Start i 
1921 og senere under det omfattende Byggeri i 1929 og 
1932. Ligesom vi med inderlig Tak mindes alle vore dyg
tige og forstaaende Hjælpere, Husassistenter, Lærerinder 
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og Lærere gennem en lille Snes Aar. Endelig gaar Tan
kerne ofte til de Elever, ialt ca. 1600, der fandt til Skolen 
i vor Tid, og som fremdeles for os er et rigt Minde, hvor
for vi endnu af og til nynner for os selv, hvad vi for 25 
Aar siden og senere hen sang under Leg med Ungdom
men :

De Baand, som her vi knytte, 
slet ingen løse kan.
Nej ingen, nej ingen kan løse disse Baand.

Hermed hjertelig Hilsen til hver især med inderlig 
Tak for godt Møde i svunden Tid, ikke mindst til Slægt 
og Venner af de af vore Egaaelever, der døde for Dan
mark.

Ingeborg og Ejnar Pedersen.



Vore Efterskoler.
Smaa Træk af deres Historie.

Egaa Efterskole fejrer sit Jubilæum 4. November 1946, 
nøjagtig paa 25 Aars Dagen for dens Indvielse. Der 

er ingen Tvivl om Datoens Rigtighed, da den findes i Be
styrelsens Forhandlingsprotokol. Desuden kan de, der 
var med fra Begyndelsen, fortælle derom, saadan som 
de har gjort det andetsteds i Egaa-Bogens Jubilæums
nummer.

Meget vanskeligere er det at sige, hvornaar den før
ste Efterskole i Danmark er blevet oprettet; men i An
ledning af vort Mindeaar vil jeg dog prøve at fortælle 
lidt om den første Undervisning af unge over Konfirma
tionsalderen.

Højskolerne modtog til at begynde med Elever i mere 
forskellig Alder end senere hen. Saa længe der ikke var 
gjort nogen rigtig Erfaring eller skabt faste Former for 
Højskolen, var mange af Eleverne i det, som vi nu vilde 
kalde Efterskolealderen. Chr. Kold holdt som bekendt 
først paa, at Eleverne helst skulde være i Overgangs
alderen, »naar de var nylig konfirmerede, i en Alder af 
14, 15 og 16 Aar«, og 1852—53 var over Halvdelen af 
Højskolens Elever under 18 Aar. Men Chr. Kold erfarede 
snart, at der var for stor Forskel paa de yngste og de 
ældste Højskoleelever. Han skriver i en Beretning fra 
1853, at »Undervisningen frugtede mest hos de Ældre, 
hos hvem Livets Hovedspørgsmaal vare modnede til Be
svarelse«. Derfor deler Eleverne sig i to Dele, »den Yngre, 
i lidt over Konfirmationsalderen, og den Ældre, mellem 
18 og 30 Aar«. Han erkendte, at »denne Forskjellighed 
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i Alderen har en forskjellig Undervisning til Følge, idet 
den ældre Deel trænger mest til at faae det Liv forkla
ret, i hvilket den allerede har erhvervet sig en vis Erfa
ring, medens den yngre Deel af Mangel herpaa, meer 
eller mindre maa nøjes med Læregjenstandenes blotte 
Meddelelse«. De Fag, han har fundet det vanskeligt at 
undervise i for ældre og yngre Elever paa een Gang, er 
Bibelhistorie og Danmarkshistorie, som »egentlig er Sko
lens Hovedfag, gjennem hvilke den søger at bringe det 
christelige og nationale Liv til Bevidsthed«. Fag som Geo
grafi, Stiløvelse, Regning, Sang, Fysik, fremmede Sprog 
og Tegning kan godt bruges i Fællesundervisning.

Andre maa have gjort den samme Erfaring. I et Høj
skoleprogram fra 1853 hedder det, at Eleverne helst skal 
være i en Alder af 18 til 26 Aar, men endnu i mange Aar 
var en meget stor Del af Højskoleeleverne yngre. Saadan 
maa det ogsaa have været paa den Højskole i Galtrup 
paa Mors, som en af Koids Lærere, Povlsen Dal, opret
tede 1864. Vistnok allerede fra 1874 (eller 1866?), der i 
saa Fald kan sættes som Efterskolens egentlige Begyn- 
delsesaar, indførte han i Forbindelse med Højskolen en 
særlig Undervisning for de yngre Elever. En saadan Fort
sættelsesskole, som den dengang hed, oprettedes ogsaa i 
Toksværd Skole i Sydsjælland 1875; den er af Departe
mentschef Barfod blevet kaldet »den første Efterskole«, 
mens andre vil give Povlsen Dal Æren for at have gjort 
Begyndelsen. Efter faa Aars Forløb tog han i hvert Fald 
Skridtet fuldtud og oprettede en særlig Drengeskole ved 
Siden af Højskolen. 1879 skriver han i Højskolebladet 
en Artikel: En ny Skole, der, saa vidt jeg ved, er den 
første Programerklæring om Efterskolen; nogle vil der
for ogsaa hævde, at vi først 1879 har den første egent
lige Efterskole. I den bemærkelsesværdige Artikel hed
der det: »Jeg har i de senere Aar faaet en stedse stær
kere Fornemmelse af, at vi paa Landet savner Skoler, 
indrettede for store Drenge. Jeg har lagt Mærke til, at 
Drenge, og ikke mindst de livligste iblandt dem, naar de 
naar op imod 11—12 Aars Alderen, da ikke længere fin
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der sig fuldt tilfredsstillede ved, hvad Børneskolen, selv 
den bedre, byder dem; det er tydeligt, at der hos saa- 
danne Drenge er kommet Krav op, som Skolen ikke fuldt 
kan fylde og Hjemmet endnu mindre, og jeg er nær ved 
at tro, at det er saadanne utilfredsstillede Krav, der er 
Hovedgrund til, at de Unoder kommer saa stærkt frem 
hos de store Drenge, hvorefter man har givet denne Al
der Navnet Lømmelalderen. Jeg tror, at hvis man ret 
faar Syn paa, hvad de livlige Naturer i denne Alder 
trænger til, og Greb paa at stille denne Trang tilfreds, 
jeg tror, at derved vilde det meste af det uheldige og 
uskønne, der præger den saakaldte Lømmelalder, falde 
bort eller slet ikke komme frem«. »Jeg mener altsaa, at 
vi trænger til Skoler for store Drenge, ikke Skoler, der 
stiler paa at gjøre de store Drenge til smaa Videnskabs- 
mænd med eller mod deres Lyst og Vilje, eller give dem 
et Skin af Lærdom og Viden, de kan glimre med ved en 
Eksamen; men Skoler, hvis Formaal er at fremhjælpe 
deres sjælelige og legemlige Udvikling ved paa en jævn, 
fattelig og fornøjelig Maade at give Oplysning om, og 
tillige give dem Lejlighed og Vejledning til saadan nyt
tig Haandgjærning og Legemsøvelse, som de vanskelig 
kan faa i Hjemmet. Lærer Petersen i Ammindrup paa 
Sjælland har vistnok sidste Efteraar begyndt saadan en 
Skole; men saa vidt jeg véd, er denne den første og ene
ste af sit Slags. Jeg har nu, efter i længere Tid at have 
tænkt derpaa og talt derom med mange Venner, og efter 
Samraad med mine Medhjælpere ved Højskolen, beslut
tet, at begynde saadan en Skole til Efteraaret ved Siden 
af min Voksne-Skole; Bygningen dertil er allerede paa
begyndt«.

Derefter fortæller Povlsen Dal, hvordan han havde 
tænkt sig Skolen. Den skal være for de 12—Ißaarige. 
Der undervises i 6 Vintermaaneder. »Drengene faar ikke 
noget Fællesskab med Højskolens Elever, de faar deres 
egen Skolestue, eget Soveværelse og Undervisning for 
dem selv; dog kunde de maaske til dels have fælles Sang 
og Legemsøvelser og undertiden gaa sammen, naar der 
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læses op for dem«. Han vil fortælle om Begivenheder og 
Skikkelser fra Kirkens, Fædrelandets og Nordens Histo
rie. Af andre Fag nævnes Jordbeskrivelse, Naturhistorie, 
Naturlære (ved Hjælp af fysiske Instrumenter), praktisk 
Regning, der i Forbindelse med de vigtigste Grundsæt
ninger i Matematiken »tjener til at udvikle Tænkeevnen, 
ordne og klare Tankerne, noget jeg tror, at Drenge i 
den Alder kan have godt af at begynde at øve sig i«. 
Drengene skal ogsaa have Tegning, Sang og Øvelser i 
Oplæsning. De skal have Adgang til et Værksted, hvor 
de daglig skal opøves i Brug af Høvl og Sav. Det er jo 
»i den Alder at Drengene føler størst Drift til at øve 
Haandlaget og de legemlige Kræfter«. Endelig nævnes 
ogsaa Legemsøvelser og Idræt. Skolen skal være som et 
Hjem for sine Elever. En Lærer skal stadig være hos 
dem og endog sove paa samme Værelse som de.

Den af Povlsen Dal omtalte Skole i Ammindrup paa 
Sjælland blev der skrevet om i Højskolebladet 1878. 
Deri skriver Lærer Petersen om Skolen, at det var ham 
»en Hjertesag ... at kunne iværksætte en Skole, der 
stiller sig paa Almendannelsens Grund og sætter Livet, 
men hverken Fagdannelse eller Eksamen som sit Maal«. 
Det blev kun et lille Hold paa 6 Elever, Lærer Petersen 
begyndte med Vinteren 1878—79. Han fortæller i Høj
skolebladet 4. Juli 1879 om sine Erfaringer. Tiden blev 
delt »omtrent lige mellem aandelig og legemlig Gjer
ning«. Og han fortsætter: »Jeg er bleven stærkt bestyr
ket i den Tro, at mange kristelige og folkelige Venner 
tager fejl, naar de mener, at Ynglingerne i denne Alder 
er uskikkede til aandelig Udvikling. Jeg ved meget vel, 
at naar man enten faar disse Folk ud paa Højskolen 
mellem den voksne Ungdom, eller naar man sætter dem 
paa Skolebænken blandt Børn, saa hører de lige lidt 
hjemme nogen af de Steder, og der faar man dem ikke 
med; men en ganske anden Ting er det, naar hele Under
visningen bliver indrettet efter deres Natur og Krav, og 
naar de arbejder sammen med jævnbyrdige«...........»Jeg 
skal villig indrømme, at min Erfaring kun er meget lille, 
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men den har dog bestyrket mig i den Overbevisning, at 
vi er i det rette Spor, og at det er muligt at faa Ynglin- 
gerne i Overgangsalderen med til kraftig og livlig Virk
somhed, hvorved baade aandelige og legemlige Kræfter 
udvikles og bevares for at gaa op i de Udskejelser, som 
ligger denne Alder saa nær«.

Det ser altsaa ud til, at Trangen til en særlig Skole 
for Overgangsalderens unge er opstaaet samtidig paa for
skellige Steder. Det er interessant at se, at Forstander 
Povlsen Dal fandt nogle af sine Højskoleelever for unge 
til at følge med i en Undervisning for voksne, mens Læ
rer Petersen fandt nogle af sine Elever for store til at 
følge en Undervisning for Børn. De følte hver især ud 
fra sit Skolearbejde, at der var Brug for en ny Skole
form. Jeg har ikke kunnet faa konstateret, hvornaar 
Povlsen Dal begyndte med en særlig Undervisning for 
sine yngste Højskoleelever, men det synes i hvert Fald 
at være sket før Skolen i Toksværd 1875 og i Ammindrup 
1878. Men vil man kalde Povlsen Dals særlige Undervis
ning for de yngre Elever den første Efterskole, kan man 
med lige saa stor Grund kalde Koids Deling af sine Ele
ver for en Højskole + en Efterskole. Det bliver da van
skeligt at finde et bestemt Aarstal for Efterskolens før
ste Oprindelse. Derimod kan man med Sikkerhed sige, 
at vi i 1879 i Galtrup fik den første selvstændige Skole 
for unge i Overgangsalderen med egne Bygninger, opret
tet og ledet af Højskoleforstander Povlsen Dal.

Det er en interessant historisk Kendsgerning, at Efter
skolen altsaa er fremstaaet som en Slags Knopskydning 
fra Højskolen. Jævnsides med de første Højskoler eks
isterede der ganske vist særlige Skoler, hvor Eleverne 
oftest var 14—20 Aar, de saakaldte »højere Bondesko
ler«, men de kan lige saa lidt kaldes Efterskoler som 
Højskoler. De sluttede f. Eks. alle med en Eksamen, og 
de fleste var fremmed for de frie Skolers særprægede 
Aand.

En lignende Knopskydning som fra Højskolen fandt 
ogsaa Sted fra Friskolen, vistnok først ved de frie Børne
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skoler, der blev oprettet langs Kongeaagrænsen. Den 
senere Forstander for Højskolen i Brøns (oprettet 1868), 
Sønderjyden L. Koch, havde prøvet paa at holde »Fort
sættelsesskole« i Vejstruprød tæt Nord for Grænsen og 
viste derved den Vej, man senere slog ind paa. I Skibe
lund oprettedes en fri Børneskole 1874, i Hejis 1876, 
senere i Holsted, Vester Vedsted og Bramminge. De var 
dels Friskoler for Egnens Børn, dels Skolehjem for søn
derjyske Børn. Et Forbud fra de prøjsiske Skolemyndig
heder 1885 gav Stødet til at gøre dem til Fortsættelses
skoler, men de beholdt Navnet Friskoler, til »De samvir
kende sønderjyske Foreninger« 1894 købte Hejis Fri
skole og omdannede den til »Efterskole«. Det siges at 
have været Sprogrenseren Dahl, der satte det nye Navn 
i Kurs i Stedet for det tyskklingende Fortsættelsesskole. 
Pudsigt nok tog Tyskerne det nye Navn op og oprettede 
sidst i Halvfemserne »Hohenvedsted Nachschule«. Offi
cielt brugtes længe Ordet Fortsættelsesskole, men nu er 
Efterskole slaaet fast som den officielt og mest brugte 
Benævnelse. En Del af Skolerne bruger Navnet Ung
domsskole, der dog efter min Mening er uheldigt, fordi 
dette Ord dækker over mere end Skoler for de unge i 
Overgangsalderen. Det er en fælles Betegnelse for Sko
ler for de unge. Desuden kan Navnet Ungdomsskoler 
brugt om Efterskoler give dem Udseende af at ville være 
Skoler for ikke blot halvvoksne unge. Efterskole er et 
godt Navn og har historisk Hævd.

Den nære Forbindelse, der fra Begyndelsen var mel
lem Efterskoler og Højskoler eller Friskoler, er bevaret 
siden. I 1943 var 19 Efterskoler sammen med Friskoler 
og 8 sammen med Højskoler, mens 33 ikke var knyttet 
sammen med anden Skolevirksomhed. For en Del af de 
sidstes Vedkommende findes der dog i samme By en 
Højskole eller en Friskole — som her i Egaa — eller 
begge Dele.

Da der nu først var begyndt at komme særlige Skoler 
for de unge i Overgangsalderen, blev Aldersgrænsen for 
Elever i Efterskole og Højskole efterhaanden sat til hen
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holdsvis højst 18 og mindst 18 Aar. I Aaret 1861—62 
var ca. 30 pCt. af Højskolens Elever under 18 Aar, i 
1900—01 kun 9 pCt og 1940—41 kun 3 pCt. Denne Ud
vikling af Højskolerne til at blive Skoler næsten ude
lukkende for helt voksne forklarer Dr. phil. Roar Skov
mand saaledes: »En medvirkende Faktor .... er Stats
understøttelsen, der sjældent er blevet tildelt Elever under 
18 Aar; en anden er Udviklingen af særlige Skoleformer 
for de 14—18aarige (Efterskoler, Realskoler o. 1.); den 
tredie og vigtigste er Skolernes bevidste Stræben efter at 
anlægge Undervisningen for unge Mennesker, der er 
kommet til Skels Aar og Alder«.

Naturligvis var det ikke Højskolens Tanke at skyde 
nogle Elever fra sig, men at opfordre dem til saa vidt 
muligt at vente med at tage paa Højskole, til de var 
voksne. Lige saa lidt var det de opstaaede »Fortsættelses- 
skoler«s Tanke at give de 14—18-aarige et Skoleophold, 
der skulde gaa i Stedet for Højskoleopholdet. Men der 
viste sig at være Brug for begge Skoleformer, og det har 
været til Gavn for dem begge, at Udviklingen har sat 
18 Aars Alderen som Grænse. Det er ikke i Strid med 
Loven at tage Elever over 18 Aar paa Efterskoler og 
under 18 Aar paa Højskoler, men de maa ikke medreg
nes i Beregningen af det i Loven krævede Mindstetal af 
Elever paa en Skole.

Fortsættelsesskolerne havde bestaaet i adskillige Aar, 
inden de fik den første officielle Anerkendelse. Det skete, 
da der 1895 opnaaedes en Bevilling til dem paa Finans
loven for 1895—96. Aaret før var der stillet Forslag om 
et Tilskud paa 5000 Kr. »til Understøttelse af bestaaende 
Fortsættelsesskoler paa Landet«, om hvilke det i Be
mærkningerne hed, at de »næppe alle ved en nærmere 
Undersøgelse ville findes egnede til at fremhjælpes«, men 
om mange af dem maa det dog siges, »at de ere til væsent
lig Nytte for den Egn, hvor de findes«. Da Bevillingen 
blev vedtaget 1895, var den skaaret ned til 1500 Kr., at 
fordele mellem de ca. 25 bestaaende Skoler. Det var jo 
ikke meget, men dog altid en Begyndelse! Aar for Aar 
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voksede Tilskuddet, samtidig med, at Skolernes og Ele
vernes Antal stadig øgedes. Endelig i 1930 fik Eftersko
lerne deres egen Tilskudslov, der blev ændret 1935 og 
1937; den nuværende Efterskolelov er fra 1942, da der 
indførtes vidtgaaende Ændringer af Tilskudsforholdene 
i Retning af samme Ordning som for Højskolerne. I det 
store og hele er Loven nu tilfredsstillende. Den har givet 
Efterskolerne meget bedre økonomiske Kaar at arbejde 
under og gjort det lettere at oprette nye Efterskoler; der 
er da ogsaa allerede kommet en Del nye, og flere følger 
sikkert stadig efter. Men nu ønsker vi inden for Efter
skolen, at vore Elever maa kunne opnaa en i Forhold til 
Betalingen lige saa stor Understøttelse som Højskole
eleverne.

Efterskolerne har for længe siden godtgjort deres Be
rettigelse. Der findes nu ialt ca. 65 med ca. 3600 Elever 
pr. Aar. Udviklingens Forløb har til Tider skaffet dem 
nogen Modvind, bl. a. fra Lovgivningen, der kun lang
somt har indrømmet dem samme Fordele som Højskolen. 
Men der har glædeligvis med de senere Aar kunnet spores 
en Ændring til det bedre. Skønt saa at sige vokset ud af 
Friskole og Højskole har Efterskolen faaet sit eget Ansigt 
og er blevet en særpræget dansk Skoleform, der af bedste 
Evne søger at være til Hjælp for den Del af den danske 
Ungdom, der af egen fri Vilje melder sig som dens Elever. 
De nye Ungdomsskolelove af 1942 pegede med stor Styrke 
paa Nødvendigheden af at give dansk Ungdom fornyede 
og rigere Muligheder for en faglig Dygtiggørelse og aan
delig Udvikling — ikke mindst de unge i Overgangsalde
ren. Det er Efterskolens Haab, at den fremover maa faa 
Lykke til stadig bedre at løse sin ansvarsfulde Opgave: 
sammen med andre Skoler for Ungdommen at arbejde 
paa en Højnelse af dansk Ungdom, saa den kan faa Mu
ligheder for at leve et rigere og lykkeligere Liv og blive 
bedre rustet til en Indsats for vort Land.

Tage Dybkjær.



Egaaminder.

Den 2. Maj 1925 rejste jeg for første gang alene ud i 
verden, tilmed den lange vej fra mit hjem paa Øst- 

fyn til Egaa Efterskole ved Aarhus.
Det var dog kendte folk, jeg rejste til, idet Ejnar 

Pedersen var min første skolemester i børneskolen her
hjemme paa egnen; alligevel var jeg meget spændt paa 
rejsen og alt det nye, jeg skulde opleve paa det fremmede 
sted. Men saa snart jeg var inden for skolens dør, ud
løstes spændingen ved det hjertevarme velkommen, jeg 
fik, og da jeg senere, efter at have kigget lidt paa om
givelserne, sad paa den højryggede hjørnesofa i fru Inge
borgs kabinet og snakkede om gammelt og nyt fra Fyn, 
følte jeg mig hjemme, som sad jeg i min mors dagligstue.

Det er ikke Egaa Efterskoles mindste dyd, at de 
mange purunge, der første gang skal hjemme fra, straks 
føler sig som børn af huset.

Dagen derpaa — aabningsdagen — var ikke morsom. 
Formiddagen gik dog godt, der var saa meget, jeg kunde 
hjælpe med. Men siden, da skolen fyldtes med piger og 
forældre, og dens faste stab var fuldt optaget af alle de 
nykomne, var der én, der følte sig ene og forladt og øn
skede sig hjemme paa Fyn igen. Hvordan skulde jeg dog 
blive kendt med alle de fremmede piger? Jeg gemte mig 
i den mørkeste krog, at ingen skulde se mine taarer.

Af Ejnar Pedersens velkomsttale husker jeg kun dette 
ene: »En solsprængt sky«, men ved mange forskellige 
begivenheder senere hen er billedet af en solsprængt sky 
dukket frem i min erindring, ogsaa nu i dette foraar, da 
solen prøver at bryde den forfærdelig tunge sky over os,
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men endnu skal der meget aprilvejr til, før himlen er 
ren og blaa. (Skrevet under besættelsen.)

Jeg ved saamænd ikke, hvordan det egentlig gik til, 
men snart var vi 30 piger rystet godt sammen. Arbejdet 
gik med liv og lyst. Vi begyndte dagen med morgenandagt 
og sang, sled saa med regning og skrivning hos lærer A. P. 
Han havde vist ikke pigetække, den stakkel, i hvert fald 
blev han skammelig drillet, ja, jeg husker saaledes en
gang, det suste om ørene paa ham med »papirsflyvere« 
midt i hans time. Ikke sært, om han blev lidt arrig. Piger 
i den alder kan være saa søde, men de kan ogsaa være 
rigtig væmmelige.

Alle husker vi nok Ejnar Pedersens time før middag, 
naar han med liv og sjæl fortalte vort gamle fædrelands 
historie. Det kunde vel hænde, at han kom saa dybt ind 
i oldtiden, at det kneb at komme frem igen, til middags
klokken ringede, men et par bestemte slag udvendig fra 
paa døren hjalp straks.

Og hvor var vi glade for haandarbejdstimerne; jeg 
har aldrig før eller siden været saa optaget af de fag.

I fritiden tumlede vi os paa »Sønderhøj« i leg, folke
dans og boldspil, eller i Kaløvigs svale bølger; selv om 
vi skulde halvvejs til Mols, før vandet kunde bære, fik 
jeg dog lært at svømme.

Dengang havde vi ingen gymnastiksal, nej, eleverne 
maatte trave ned gennem byen til forsamlingshuset til 
gymnastik. Skolen var nemlig dengang kun en meget lille 
del af den »Borg«, der nu staar.

Til køkken og skoleindgang var der kun den midter
ste indgang ved skoleklokken. Paa loftet var der 6 elev
værelser, og da køkken- og kælderplads var for lille til 
den store husholdning (køkkenet var den første halvdel af 
den »blaa stue«, og bryggers eller vaskehus fandtes ikke), 
maatte loftet ogsaa bruges som forraadskammer. Der 
stod sukker- og melsække op ad væggen ind til »Stære
kassen«, og her hang ogsaa skinker, flæsk og pølser. Til
lige stod her den store kasse med »komedietøj«; det var 
meget spændende, naar det skulde frem. Det hændte og- 
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saa, at en eller anden gavstrik ikke kunde dy sig, men 
maatte prøve, hvad der var i kassen, og saa optraadte 
vedkommende til morskab for vi andre. —

Indlagt vand! Ikke tale om, nej, vi maatte skam bære 
det op i spand paa loft og andre steder, hvor det skulde 
bruges, og da det var en meget tør sommer, maatte vi i 
lang tid hente vandet hos Bornholts.

Men vi spekulerede næppe paa, at det kunde være an
derledes, men fyldte med godt humør — ogsaa køkkenets 
to store spande.

Jeg havde aldrig før tænkt paa, at der kunde være 
noget grinagtigt ved mit gode fynske sprog, men det traf 
jævnlig, at jeg nu mærkede det.

For 20—25 aar siden kunde Egaapiger skam ikke 
nøjes med et par shorts, vi havde ogsaa et klædnings
stykke, der kaldtes en særk, og det kunde hænde, at 
denne kom til syne i kjolens halsudskæring.

En dag, jeg vilde gøre en pige opmærksom paa dette, 
sagde jeg: »Han sidder op i halsi«. Hun: »Hvad for en?« 
Jeg: »Særgi«.

Ja, siden maatte jeg høre dette saa mange gange, at 
jeg aldrig glemmer det.

Vi havde ogsaa alle langt haar i fletninger eller sat 
op dengang, men vi havde nok hørt om eller set enkelte 
tossede kvindfolk, der var blevet klippet, og Ejnar Peder
sen lod forstaa, at skolen ikke gerne saa et saadant 
klippet faar inden for sine døre, men det var nu godt, 
at forstanderen ikke skrev under derpaa, thi saa vilde 
der vist være gaaet svind i skolens sommerskole.

Mange herlige udflugter havde vi, vi cyklede i øst og 
i vest, i syd og i nord, saa minderige steder og smukke 
steder og besøgte kammeraternes hjem. I en gaard paa 
Odderegnen saa og hørte vi første gang en højttaler, det 
var en stor oplevelse.

Tre glade, lyse maaneder med megen, megen solskin 
var næsten gaaet, da et par af eleverne fik skarlagens
feber, og det hele paa én gang saa noget mørkt ud. Vi 
blev sendt hjem paa en maaneds ferie, men 1. september 
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mødtes vi alle igen paa nær et par stykker, og denne 
maaneds skoleliv blev ikke det ringeste, thi vi tog fat 
med frisk kraft.

Jeg husker, vi fejrede Ejnar Pedersens og fru Inge
borgs fødselsdage, ja, nu mindes jeg ogsaa vore egne 
smaa fødselsdagsfester. Hvor kunde fru Pedersen dog 
gøre det festligt og hyggeligt for os. Vi slog gerne 2 eller 
3 fødselsdage sammen, saa kogtes der chokolade til os i 
køkkenet, og selv kappedes vi om at pynte hele spise
stuen med blomster, og naar vi saa om aftenen var sam
let om bordene, havde vi altid vore sangbøger med, og 
saa sang vi den ene sang efter den anden. En sang kom 
aldrig i glemme, den blev, uden at nogen egentlig vidste 
hvordan, hele skolens nationalsang. Den blev sunget atter 
og atter, det er »Åndesyn fra gamle dage«, og ofte var 
det, som de unge sangere især lagde kræfterne ind, naar 
de sang det sidste vers, som jeg her slutter med:

Fælles minder, som vi eje, 
lyse paa vor fremtids veje, 
saa vi hildes ej og skilles, 
men gaar frem i samme spor. 
Fælles skal vor stræben være! 
én vor tro og én vor ære! 
I den gamle aand vi samle 
vil et frit og mægtigt Nord.

Ja, det var gode dage, vi oplevede dengang. Og saa 
glad var jeg ved Egaa Efterskole, at jeg vendte tilbage 
hele to gange senere, ikke dog som elev, men som hus
lig hjælp, og nu vil jeg fortælle lidt om, hvorledes skole
livet i mine øjne tog sig ud set fra

Køkkenvinduerne.

Paa »Stærekassen« sover 4 husassistenter sødeligt, 
men nu skratter vækkeuret, og Karen Kok begynder paa 
sin sædvanlige opsang: »Grethe, du skal op! Kan du 
vaagne? Grethe, Grethe!«O 7
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Men lille Grethe er kun 16 Aar og aldrig udsovet, hun 
rører sig stadig ikke. Men nu er Karen Kok færdig, og 
med et rask tag ryger dynen af den lille. Hun vrider sig 
og klager sig ynkeligt: »Du maa ikke, ikke saa brat, jeg 
kan ikke taale det, Karen!« Dog, Karen Kok er ubønhør
lig, og snart er vi alle i trav hen over loftet og ned til 
vort morgenarbejde.

Det er en vintermorgen. Der er lidt foraar i luften, 
dog har vi endnu ikke mærket dette. Vi har susende 
travlt, der skal koges grød, smøres mad, og der skal fejes, 
vaskes og pjaskes, saa skolen kan være nogenlunde i or
den til at tage imod den ny dag.

Nu kommer der én syngende ned ad kældertrappen 
paa vej til badeværelset, det er Ejnar Pedersen, han be
gynder sin dag med sang ligesom lærken. Maaske skal 
støvlerne have en lille ekstra omgang af »fatter selv«, 
som nu og da spøgende hævder, at en kvinde ikke rigtig 
fatter den kunst at pudse fodtøj.

Vi har været til morgensang, og da vi kommer ud 
derfra, siger fru Pedersen: »Skynd jer, piger, ta trøjer 
paa, vi skal ud at hilse paa solen«. Vi lader koste og gry
der i stikken og flyver op paa »Sønderhøj«. Nej — for 
et herligt syn, der staar solen jo og straaler over Kaløvig 
og forgylder, om ikke just klippetop, saa dog Mols bjerge 
og hele det skønne udsyn, vi har. Uvilkaarlig synger det 
i os:

»Se, nu stiger solen af havets skød, 
luft og bølge blusser i brand, i glød«.

Nu kan vi ogsaa mærke, der er foraar i luften, og vi 
ta’r en lille løbetur ned til landevejen og hjem igen, og 
saa kan det nok være, vi er oplagt til dagens gerning. 
Det er egentlig et taknemligt arbejde at være kokkepige 
paa en skole — i hvert fald før rationeringen — siden er 
der nok maade med. Men det er altid en fornøjelse at 
lave mad til folk, der vil tage fra, og hvad Egaadrengene 
angaar, er appetitten upaaklagelig — en enkelt gang var 
den endda lige ved at gaa amok! En aften var forstande
rens ikke hjemme, og da var det næsten, som sulten steg, 
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jo mere der spistes. Vi smører og smører, og pigerne 
suser op og ned ad trappen med fadene. Munterheden 
stiger oppe fra spisestuen, men nu kan det være nok. Vi 
sender nogle »klemmer« paa en tommes tykkelse. Saa 
var det slut. Men da var den lange Jørgen N. ogsaa gaaet 
ud som sejrherre af spisekappestriden med sine 32 stk. 
smørrebrød sat til livs, som kammeraterne paastod, — 
[flere aar efter under besættelsen viste samme Jørgen 
os, at han til gavns havde nemmet værdigere maade at 
blive helt paa, idet han var en af Aarhus by og egns dyg- 
.tigste og dristigste sabotører, hvad der senere førte baade 
ham og hans kære, dygtige unge kone paa et langt syge
husophold. Nu er konen død, og selv ligger den kære Jør
gen fremdeles paa sygehus.

Vore tanker følger ham fremdeles, og vi ønsker meget 
at gense ham som fuldstændig helbredet, thi han har vist 
sig som mand med mod i bringen, hvor det gjaldt. E. P.].

.... Efter aftensmaden bliver der bulder paa loftet 
over os, som skulde loftet falde, thi nu prøves kræfter 
deroppe, saa der kan blive udløsning for den energi, der 
er gledet ned med rugbrødet. Men blandt de mange ei
der dog gerne enkelte »mor dr enge« eller »køkkenskri
vere«, der lister ned til os i køkkenet, hvor vi snart skal 
faa dem sat i sving. Vi siger ikke nej tak til lidt hjælp.

Men nu ringes der ind, og der bliver ro paa loftet.
Vi bliver færdige i køkkenet og sætter os ind i den 

blaa stue, med haandarbejde eller læsning, og naar del
er sunget aftensang, samles hele husstanden om det blaa 
bord til aftenkaffe, dagen og tiden drøftes, og forstande
ren løsner for sin aldrig tømte underholdningspose.

To store fester havde vi i løbet af vinteren. Jul og 
fastelavnsfest. Husker I, Egaadrenge, hvor festligt det 
var til jul, med lys, lys og gran alle vegne. Jeg havde i 
hvert fald ikke, før jeg kom til Egaa, set saadan en over- 
daadighed af lys. Men den gode fru Pedersen kunde jo 
ikke faa det godt nok til de kære børn.

Hvor var det ogsaa morsomt, naar hun en søndag 
aften tilbød at hjælpe os med ordsprogslege, jo længere 
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vi legede, jo nier optaget blev vi af det, alle vilde lege 
med og klædes ud, og snart lignede skolestuen en mar
skandiserbutik, og vi laa flade af latter hen over bordene 
over de mange pudsige optrin.

Men nu mærkes det, at der er foraarsrengøring i 
luften.

En middagsstund kommanderer Pedersen alle cyk
lerne ud til hovedrengøring, og snart staar alle drengene 
i række lige fra cykleskuret ned til Bornholts have og 
pudsei- paa hver sin cykle. En anden god dag myldrer 
drengene ned ad trapperne med hver en madras paa 
ryggen, og ude paa havehækken faar madrassen nu den 
omgang, som dens ejer synes, den har fortjent. Fra køk
kenvinduerne nyder vi piger synet af drengenes banken. 
Javel, saa spares vi for det slæb.

Afslutning nærmer sig, og en dag er drengene væk. 
Dagen derpaa er trist, vi kan ikke rigtig finde os selv i 
stilheden. Overalt er der urent, barslidte gulve, skram
mer her og der og huller i kalkpudset, ja, og tomhed alle 
vegne, og den klare foraarssol afslører alle skavanker.

Der er ingen vej udenom. Vi binder skrubbeforklædet 
strammere om livet, finder sæbe og børste, og saa gaar 
det løs. Væk med det gamle skidt! Humøret stiger for 
hvert rum, der bliver rent, og har fru Ingeborg været en 
tur i Aarhus, fejler det ikke, at der om aftenen ligger 
en overraskelse paa hovedpuden til de trætte piger: en 
appelsin el. lign., det gør saa godt.

Snart staar hele skolen duftende af sæbe og fernis og 
venter paa sommerpigerne. Det hændte, at vi blev fær
dige i saa god tid, at fru Pedersen sagde: I morgen maa 
I smøre en god madpakke til hele dagen, og saa cykler 
vi en tur til Mols. Naada, hvor vi nød en saadan tur.

Foraaret sætter atter ind. Det prøver sig frem med en 
lille, gul følfod, saa bliver der blaat af violer undei- hæk
ken ved friskolen, og nu har vi fyldt stuerne med lyse
grønne grene og anemoner, men det kulminerer helt, da 
skolen fyldes med friske, unge piger.

Vi ser dem udenfor vinduerne med lyse, blomstrede 
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kjoler i alle regnbuens farver, de hanker sammen i lange 
rækker og spærrer vejen, saa cyklisterne maa holde sig 
til vejgrøften! Og vi føler os rigtig godt tilpas ved igen 
at faa lidt uro paa loftet.

Jeg husker bedst den sommer, da gymnastiksalen blev 
bygget, hvor var det spændende fra først til sidst.

Først i april smed hele skolens mandlige personale 
frakken, greb spade og skovl og gav sig til at grave i 
Sønderhøj, og en mængde køretøjer fra egnen transpor
terede jord bort, læs paa læs. Vi piger var nu sikker paa, 
at lærer Laursen snart skulde ta sin frakke paa igen, 
da han nok snart fik ømme led og vabler i hænderne. 
Men for en gangs skyld maatte vi beundre ham, han 
holdt skam ud til enden.

Hen i april kom der et mærkeligt læs paa en lastbil, 
et læs stillads-materiale m. m. saa højt som et lille hus, 
og rundt om paa dette var anbragt 4 murersvende og en 
mester. Det var »Farbroder Julius« og sønner, der kom 
fra Vendsyssel for at rejse os en gymnastiksal, og nu 
kan det nok være, der kom fart i foretagendet, funda
ment blev støbt, sten lagt paa sten. Til elevmødet skal 
salen være færdig, bestemte Ejnar Pedersen, og det naae- 
des paa den maade, at mødet blev sat 14 dage ud. Saa 
stod bygningen der ogsaa færdig, ren og enkel uden 
anden udvendig pynt end vort samlingsmærke: egebla
det med bølgelinierne over indgangsdøren i gavlen.

Og nu holdtes det festligste elevmøde, vi havde haft 
indtil da. Indbudte honoratiores fra egn og amt med 
selve amtmand kammerherre Andersen og frue i spid
sen fyldte helt scenen i gymnastiksalen, mens en masse 
andre tilskuere stod eller sad rundt om, da Solvejg Bor
ding marcherede ind med pigerne og med vor kønne 
Egaa-silkefane i spidsen, hvor var det højtideligt, og hvor 
var vi alle glade. Nu behøvede vi ikke mer at trave ned 
til den anden ende af byen, naar gamle elever samledes.

Selvfølgelig gav selve opførelsen af salen os meget 
ekstraarbejde, hvert øjeblik havde vi køkkenet fuldt af 
store mandfolk, der skulde have mad. Ved kaffebordet 
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var der gerne samlet alle, baade murere, tømrere, lærere 
og hvem der ellers hørte til, og saa kan det nok være, 
at bølgerne gik højt, for de diskuterede næsten altid po
litik, og da de repræsenterede mindst 4 forskellige par
tier, kunde de selvfølgelig aldrig blive enige, mens vi 
morede os over deres vittigheder og stikpiller.

Om efteraaret havde vi et drøjt stykke arbejde med 
rengøring af samme sal. Det ny og solide gulv var der 
ikke blevet tid til at faa ferniseret før brug, og dog var 
det ikke blevet sparet, thi elevmødet m. m. havde taget 
haardt paa det. Og vi havde ikke den gang, saadan som 
vi senere fik, en Max, der sad paa scenen og trak smæg
tende toner ud af harmonikaen, saa fernispenselen strøg 
i valsetakt hen over gulvet, men hvor var vi stolte, da vi 
efter endt, veludført arbejde fra balkonen overskuede 
vort værk, en spejlblank flade.

Jeg siger Egaa Efterskole tak for lyse og gode minder 
i svundne aar.

Nu er skolen 25 aar, den staar i sin voksne ungdom, 
og jeg vil ønske, at den maa leve længe, længe i grøde
fuld fred og frihed — uden forstyrrende naboskab af 
flyveplads el. lign. — at en virkelig sund og kraftig ung
dom med de rette maal for øje maa gaa ud derfra, del
er brug for den som aldrig før.

Hører det, I ungersvende! 
nu sig aabner vej, 
bedre tid staar op af denne, 
hvis I svigter ej.
Hører det, I danske piger! 
eders sag det er, 
uden eder dagen viger, 
vokser kun med jer.

Hilsen til holdene sommeren 25 og fra November 31 
til Maj 33 og fra November 35 til Maj 37.

Tinne.

Adr.: Kathrine Hansen, Gmd. Vilhelm Hansen, Kraglund, 
Herrested pr. Ørbæk st., Fyn.
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Hilsen.
Vor gamle Skole har Jubilæum, og mange gode Tan

ker vil utvivlsomt i den Anledning gæste Egaa. Vi har 
vist alle lært at skønne paa festlige og lykkefyldte Dage, 
og for de fleste gamle Egaaelever gælder det nok, at de 
Maaneder paa Skolebænken i Egaa blev en forunderlig 
rig Tid. Det er næppe alle, der helt har gjort sig 
klart, hvori denne Rigdom bestod, og det formaar man 
vel heller aldrig helt at gøre. Alligevel vil jeg gerne 
prøve paa her at pege paa noget af det, som jeg tror paa 
afgørende Maade var med til at præge vort Skoleliv i 
Egaa.

For en, der hører til de »gamle« Egaaelever, kan det 
ikke undgaas, at dette for en stor Del maa blive en Hyl
dest til vort Forstanderpar dengang: Ejnar og Ingeborg 
Pedersen; men selv om den mere direkte Forbindelse 
med Skolen for mange af os desværre med Aarene hørte 
op, saa ved vi dog, at omend der kom en ny Forstander, 
saa betød det vel kun en Videreførelse af de Principper 
for Skolearbejde, som Pedersen og Fru Pedersen med saa 
lykkelig Haand havde grundlagt. Derfor skal der allerede 
her rettes en Tak til det nuværende Forstanderpar, fordi 
de har ført Skolen videre i samme Aand, saaledes at vi 
gamle Egaaelever altid har kunnet føle os hjemme, naar 
vi gæstede Egaa.

Een Ting prægede Ejnar Pedersens Forkyndelse som 
et klippefast Fundament: hans Bundethed i det grundt
vigske Livssyn. Det blev en Tale, som var og er velkendt 
i saa mange Høresale Landet over, men saa gælder det 
ogsaa her, at »som ny igen bli’r den gamle Sang, saa tit 
en Mand den af Hjertet synger«. Og Ejnar Pedersen sang 
af fuldt Hjerte, saa at vi store Drenge og Piger maatte 
drages med. Det maatte vi, bl. a. fordi vi havde en aldrig 
svigtende Følelse af, at de Ord, som blev talt, kunde han 
selv helt og fuldt leve sit Liv paa. Maaske forstod vi ikke 
altid helt, hvad der blev sagt i Høresalen, for Efterskole
elever er kun store Børn, men til Gengæld mødte ingen 
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med Forhaandsindstilling eller kritiske Vurderinger over 
for det, der blev sagt, saa vidt var vi ikke naaet endnu. 
Historiens store Tale, som det tydeligt laa Ejnar Peder
sen paa Hjerte at faa os til at lytte til, fattede vi mere 
eller mindre klart, eftersom vor Alder og Udvikling gav 
os Forudsætning for. Nok er det, at alt dette gled ind i 
vor Bevidsthed som noget, vi altid skulde respektere, og 
der er ingen Tvivl om, at Indtrykkene fra vore Foredrags
timer mange Gange senere blev medbestemmende for vor 
Indstilling over for store og smaa Ting.

Fælles for os alle var dog det storartede Kammerat
skab, som vi hyggede os i, naar de egentlige Skoletimer 
var forbi. Hvor havde vi megen Frihed til at tumle os, 
som vi selv ønskede det. Kneb det af og til lidt for en 
enkelt at glide ind i dette Fællesskab, saa havde Inge
borg Pedersen en forunderlig Evne til at hjælpe vedkom
mende til Rette. Hun blev den, som vi i alle Forhold trygt 
kunde komme til, og det gjorde vi i stort og smaat. Maa- 
ske skønnede vi allermest paa det, os som kom fra andre 
Dele af Landet og kun en enkelt Gang havde Lejlighed 
til at komme hjem. Ingeborg Pedersen har haft et klart 
Blik for, hvor meget dette betød for helt unge Mennesker, 
derfor var der saa meget Varme, hvor hun færdedes 
iblandt os.

Skulde vi dengang have givet Svar paa, hvorfor vi 
elskede vor Skole og saa ofte længtes tilbage til den, saa 
havde vi maaske ikke kunnet give andet Svar end dette: 
her var godt at være. Bedre kan jeg egentlig heller ikke 
udtrykke mig her, naar jeg nu siger Tak og til Lykke 
til Egaa Efterskole. Jo, for Egaa er mange Ting foruden 
det, jeg allerede har nævnt. Det er en Skole baade i Hver
dag og Fest, Sliddet glemte vi sandelig heller ikke. Gamle 
Egaadrenge glemmer ikke Løbeturen (dengang) i de tid
lige Morgentimer ned til Byens Forsamlingshus til Brand
strups energifyldte Gymnastiktimer, ej heller Travlheden 
i Sløjdsalen eller de mange Timer, hvor vi sad over vore 
skriftlige Arbejder. Det var jo alligevel Fest altsammen. 
Vi lærte næsten Højskolesangbogen udenad.
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Der er saa meget at sige Tak for, Tak til hver af de 
Lærere og Lærerinder, som i trofast Arbejde har været 
med til at skabe lyse og gode Dage for os. — Og saa øn
sker vi bare, at Egaa Efterskole stadig maa faa Lykke 
til at arbejde paa samme gode Maade som hidtil. De fem 
mørke Krigsaar har givet os Vished for, at den Grund
tone, der altid har præget Livet i Egaa, til alle Tider vil 
have Gyldighed, hvor dansk Skoleungdom flokkes.

Kommunelærer Vagn B. Ovesen, 
»Hunderuphus«, Odense.

Hilsen og Tak.
Som gammel Egaaelev finder jeg Anledning til at 

skrive et lille Stykke i Aarsskriftet nu i Anledning af 
Skolens 25 Aar, og jeg gør det, fordi jeg er fuldstændig 
klar over, at den Start, jeg fik ud i Livet ved mit Efter
skoleophold, har betydet saa meget for mig og hele mit 
Liv.

Derfor skal mine Ønsker paa Jubilæumsdagen bl. a. 
være disse, at mange, mange Piger og Drenge i de kom
mende Aar maa faa lige saa meget Udbytte og Glæde af 
deres Efterskoletid, som jeg har haft, og jeg vil ønske 
og haabe, at det ny Forstanderpar maa have samme lyk
kelige Forstaaelse til Samliv med de unge, som Ingeborg 
og Ejnar Pedersen har haft. Jeg glemmer aldrig de Timer, 
jeg har haft hos dem. Egaatiden staar for mig som den 
lykkelige, sorgløse Tid, men den er tilmed den Tid i mit 
Liv, hvor Kursen blev sat, og hvor vi lærte at stile mod 
det reneste og bedste, Livet kan byde en.

Jeg tror, det har har umaadelig meget at sige, hvor
dan man bliver præget i 16—18 Aars Alderen, og For
stander Pedersen havde en sjælden Evne til at faa flettet 
ind i sine Foredrag, hvordan ægte, sande og troende Men
neskers Færd var, Træk hentet fra Digtningens og det 
virkelige Liv. Han viste os baade Retten og Vrangen af 
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Livet, lærte os at værdsætte det fine og gode og paa
pegede det onde, vi kunde møde i Livet.

Det skylder jeg og mange andre end mig ham megen 
Tak for. Baade Ingeborg og Ejnar Pedersen gjorde den 
Sommer og vistnok alle Somre og Vintre i deres 17— 
18-aarige Egaatid alt, hvad der stod i deres Magt, for at 
vi 45 unge Piger skulde faa gode Idealer at stile mod, 
og naaedes Idealerne end ikke helt, tabte vi dem ej heller 
helt af Syne.

Jeg ved godt, at Idealisme ikke for Tiden har saa 
gode Kaar, men jeg tror nu bestemt, at Idealismen er 
langt bedre Kost for de unge end al den Realisme, der 
lovlig meget optager Sindene i Tiden.

Og lad os saa haabe, at Efterskolen frem i Tiden ikke 
maa fornægte den Aand, der var med den fra Begyndel
sen, og jeg haaber, at Skolen fremdeles maa faa gode 
Kaar, saa man, naar den Tid kommer, kan give sine Børn 
Lov til at opleve samme lykkelige, rige Tid, som man 
selv har oplevet dér.

Og derfor, vor kære gamle Skole paa Bakken »Søn- 
derhøj« med din herlige Udsigt over en skøn Plet af Dan
mark samt med alt det andet, vi holder af hos dig, gid 
du maa staa til sene Tider og virke for alt, hvad der er 
skønt og godt, og gid du sammen med andre af vore 
»Højborge« maa være med til at præge det Danmark, 
der skal vokse frem af Krigens Rædsler. Det er min og 
sikkert mange gamle Egaadrenges og -pigers Bøn.

Hermed ønsker jeg alt godt for Skolen, dens forhen
værende og nuværende Forstanderpar og alle Skolens 
Venner, ligesom jeg sender mine hjerteligste Hilsener til 
alle Kammeraterne fra min Aargang og haaber, I alle 
har det godt.

Fru Lis Dein Hansen.

Adr.: Bygaard, Lou St., Sjælland.
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Kære Egaakammerater fra 1936.
Tiden er gaaet hurtigt siden da--------
Sommeren 1936 —hvor mon I er henne allesammen? 

De fleste maaske i egne Hjem? Enkelte, ved jeg, er gaaet 
Sygepleje vej en eller til andet selvstændigt Erhverv. Og 
nogle af os sidder nu med den lille første Gut paa Skødet.

Lad os nu i Anledning af Skolens 25 Aars Jubilæum 
lade Tankerne gaa til Egaasommeren — der var Begyn
delsen til Fremtidslandet — og maaske var den lyseste 
af dem alle? Aldrig senere hen kunde man som da eller 
i den Grad give sig hen i Kammeratlivet.

Senere hen i Højskoletiden lagde Kæreste, Fremtids
planer og andet Beslag paa Tankerne. Derfor blev Egaa- 
kammeraterne ogsaa Venner for Livet. Og den Sommer 
kendte vi ikke til Krig og alt andet ondt, nej, da var der 
kun Sol, Sommer og Glæde, men det var der ogsaa nok af.

Ja, vi var saa kaade som smaa Føl, og det dejligste 
af det hele var, at »Fatter selv« ikke holdt sig tilbage, 
men gik med i Legen.

Hvem husker ikke Molsturen, hvor Pedersen rullede 
som en Bold ned ad en høj Lyngbakke med en jublende 
og trimlende Pigeflok efter sig? — Ja, hvor Ingeborg og 
Ejnar Pedersen, Lærerinderne Marie, Ingeborg Ibsen og 
Frk. Thomsen og Lærerne Lauersen og Povlsen dog er 
en Rigdom af Navne at tænke tilbage paa.

Lad os derfor nu, da Skolen holder 25 Aars Fødsels
dag, sige rigtig Tak for, hvad Egaa Efterskole gav os 
til vort Fremtidsland.

Fru Hanne Dein Ladegaard.

Adr.: Oustruplund, Sporup, Jylland.

En Hilsen til Egaa Efterskole.
I min Sommerferie har jeg været en Tur paa Aarhus- 

kanten, og gamle Minder drog mig ogsaa til Egaa, hvor 
jeg ikke har været i mange Aar.
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Træerne omkring Skolen er blevet store, siden jeg i 
Efteraaret 1927 kom til Egaa, og Skolen selv er vokset 
endnu stærkere. Ejnar Pedersens Drøm dengang, Ud
videlsen og den store Gymnastiksal, er nu en Virkelig
hed saa vældig, at den gamle Hovedbygning synes mig 
mindre end før. Stort er det, alt det nye, og smukt, men 
det var dog i de gamle, trange Rum, jeg oplevede saa 
meget skønt den Vinter for 19 Aar siden. Derfor dvæler 
Blikket længst og inderligst her, hvor det meste er som 
dengang.

At skulle undervise og omgaas en Flok Drenge i Ef
terskolealderen er i Virkeligheden en Ildprøve for en ung 
Lærer. Jeg mødte mange og store Vanskeligheder, men 
hos Ingeborg og Ejnar Pedersen var der altid Raad at 
hente. For mig saa det ud, som om alle deres Tanker 
drejede sig om den Flok Drenge, der var dem betroet, 
og om os, der stod som Hjælpere i Arbejdet med dem.

Naar den travle Dag var til Ende, sad vi ofte inde 
hos de to i det lille Kontor og talte sammen om Eleverne, 
og her mærkede jeg mere og mere, som Vinteren skred, 
med hvilken Kærlighed og Selvopofrelse disse to Men
nesker var gaaet i Gang med at skabe Egaa Efterskole, 
og jeg forstod, hvorfor det var lykkedes saa smukt for 
dem, 

thi den har aldrig levet, 
som klog paa det er blevet, 
han først ej havde kær.

Ja, den Sandhed, at skal vor Gerning lykkes, maa den 
bæres af Kærlighed, fik her sin Bekræftelse paa en sær
lig skøn Maade.

I de mange Aar, der er gaaet siden da, har jeg mang
foldige Gange i mil Skolearbejde hentet Friskhed og For
nyelse i Minderne fra Egaa. De har i dobbelt Forstand 
været mig et lønligt Kildespring at øse af til Gavn og 
Glæde.

Jeg besøgte ogsaa Ingeborg og Ejnar Pedersen i Aar
hus, følte Glæden ved at se dem og tale med dem, men 
ogsaa Vemodet ved, at de nu har forladt Egaa Efterskole.
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Men her i Skolens Jubilæumsskrift maa jeg have Lov at 
sige Tak, først og fremmest til de to, men ogsaa til deres 
Børn og til Skolens Naboer for alt det gode og skønne, 
jeg mødte paa Egaa Efterskole i 1927—28.

Jeg vil ogsaa gerne have Lov at sende en Hilsen til 
Drengeholdet 1927—28 samt til Pigeholdet 1928 med Tak 
for mange gode Minder.

Gid Egaa Efterskole altid maa have den Lykke at 
være med at lede dansk Ungdom paa de Veje, der fører 
mod selve Livets Maal!

Elsted Skole, Snedsted, den 8. August 1946.

C. Søltoft-Pedersen.

Efterskolens Fødselsdag.
Ved at høre, at Egaa Efterskole den 4. November 

har 25 Aars Fødselsdag, begynder man uvilkaarligt selv 
at tælle paa Fingrene for at regne ud, hvor mange Aar 
der er gaaet, siden man var Elev paa Skolen, og endnu 
en Gang maa man erkende, at Tiden løber af Sted, naar 
vi ser tilbage. Og mon de fleste ikke ogsaa et Øjeblik vil 
dvæle ved Minderne fra de faa Maaneder, Skoleopholdet 
varede — saadan læne sig lidt tilbage i Stolen, lukke 
Øjnene og saa lade Tiden passere forbi i en Revy.

Det var en herlig Tid, men hvis en vil spørge om, 
hvad det var, der var saa godt, blev det vist ikke nemt 
at pege paa noget bestemt. Det var Samværet dér med 
jævnaldrende Kammerater, og hele Livet, som det for
mede sig i Arbejde og Fest og næsten altid med højt 
Humør.

Fra Elevforeningens Side siger vi Ingeborg og Ejnar 
Pedersen og Karin og Tage Dybkjær og dermed hele 
Skolen Tak for al den Hjælpsomhed, vi har mødt. Alle 
gamle Elever sender nok ogsaa mindst i Tankerne en 
Hilsen med gode Ønsker for Skolens Fremtid. Vi Egaa- 
drenge og -piger mødes jo baade her og der rundt om 
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i Landet, men det er alligevel bedst, naar vi samles paa 
Efterskolen. Hvor mange Gange mon Sætningen: »Kan 
du huske!« bliver gentaget ved saadanne Lejligheder — 
en kommer i Tanker om et ved at se en Lysekrone, en 
anden noget helt andet ved Synet af et Trappetrin o. s. v., 
o. s. v. Det at komme til Egaa bliver altid imødeset med 
Glæde og Forventning; desværre kan Tiden ikke altid 
blive ved at slaa til, der bliver ogsaa kaldt fra andre 
Steder, hvor man har Tilknytning.

Fælles Minder, som vi eje, 
lyse paa vor Fremtids Veje! 

Saa vi hildes 
ej og skilles, 

men gaa frem i samme Spor. 
Fælles skal vor Stræben være! 
Een vor Tro og een vor Ære!

I den gamle 
Aand vi samle 

vil et frit og mægtigt Nord!
Frede Bak.

En Hilsen til vor Skole.
Noget af det, vi trænger til at forstaa i Dag, er, at 

vi alle har et Ansvar; ikke blot naar det gælder de store 
Begivenheder i vort Liv, der kan vi godt fatte det; nej, 
det gælder om, at vi er klare over, at vi har et Ansvar i 
hver Handling, vi gør, den være nok saa lille, og i hvert 
Standpunkt, vi tager.

Jeg tænker somme Tider paa, om de Forældre, der 
først har sagt nej, naar den lille bér om en Kage mere, 
og saa lidt efter giver den en alligevel for at faa Fred, 
tænker paa Følgerne af den og mange lignende Handlin
ger. I Øjeblikket synes det saa lidt. Nu er det maaske et 
lidt mærkeligt Eksempel at drage frem af mig; men et 
Eksempel, der har stødt mig ofte, og et Eksempel af 
den Type, vi unge maa tage frem og tænke over; det kan 
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maaske hjælpe os en lille Smule til at finde et Stand
punkt og dermed at danne vor Karakter. Et Standpunkt 
maa vi have, og saa maa vi være stærke nok til at holde 
fast ved det — selv om det er vore Børn, vi staar over 
for; vi tjener dem bedst med det.

Det betyder ogsaa noget for os, hvor vi har vore Inter
esser, om vi flyver af Sted i en Bil eller paa en Motor
cykle og blot stirrer paa Vejbanen og Speedometeret, 
hvor Viseren svinger mellem 100—120, eller om vi nyder 
den Natur, vi kører igenem. Vi kan ogsaa tit faa mere ud 
af at gaa en Tur ud ad Markvejen end af at cykle til 
Landevejen for at se de sidste Modeller af Chevrolet’er 
og Ford’er. Det er heller ikke en ligegyldig Ting, at vi 
be’r vor lille Søster holde op at spille efter Højskolesang
bogens Melodibog, fordi der er moderne Dansemusik i 
Badioen. For slet ikke at tale om, hvad vort Valg af Læse
stof kan betyde.

Saadan kunde vi blive ved med de Ting, vi kalder 
smaa, dagligdags og ubetydelige, men naar vi tænker over 
det, maa vi dog spørge os selv: »Gjorde jeg rigtigt?« 
Hvor tit vi siger til os selv: »Nej, saadan skulde du 
have gjort i Stedet,« er der jo ingen, der ved. Men saa 
længe vi endnu ikke har faaet vor Samvittighed helt 
kvalt, saa den ikke længere er der og siger: giv Agt, er 
vi ikke helt døde; men det er jo ikke nok, at vi ikke er 
helt døde, vi skulde jo helst være sprællevende.

Her er det, vore Efterskoler staar parate til at 
hjælpe os.

Det er ikke altid nemt at komme hjemmefra første 
Gang, at komme udenfor Hjemmets Tryghed til selv at 
skulle tage Stilling til de enkelte Situationer; da er det 
et stort Gode, at vi har vore Efterskoler; derigennem 
lærer vi Verden lidt mere lempelig at kende, end hvis vi 
kom direkte ud i Vrimmelen. Gennem den Oplysning og 
Oplæring, vi faar, kan vi maaske finde ud af et og andet, 
som det kneb med før. Kammeratskabet med de mange 
jævnaldrende har en meget stor Betydning for det ud
viklende og det karakterdannende.
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Nu, da vor Skole bliver 25 Aar, er der en Lejlighed 
for vi gamle Egaa-Drenge og -Piger til at sige de Menne
sker, der vilde hjælpe os i vor tidlige Ungdom med at 
faa en fast Grund under Fødderne, Tak. Vi tænker her 
paa dem, der oprettede Skolen og mindes Anders Born
holt; paa vore Hjem, det var dog dem, der sendte os der
hen. Selv om det kneb et og andet Sted at sende en hel 
Børneflok af Sted, blev det gjort alligevel. Alle de Lærere 
og Lærerinder, der har været der gennem Tiden, har alle 
betydet noget for deres Hold, hvor forskellige de end har 
været. I Spidsen for det hele staar Forstander Pedersen 
og Fru Pedersen — Forstander Dybkjær og Fru Dybkjær.

Vor Tak ved vi godt, at vi viser bedst gennem vor 
Færd i Fremtiden. Vort Haab for Skolen er, at den ikke 
maa blive skuffet over dens gamle Elever; at den maa 
blive ved at virke, maa blive ved at betyde noget for os, 
saa vort Ophold der ikke blot bliver noget, der var en
gang. Jeg haaber, den Dag aldrig maa komme, da vi gaar 
tomhændet derfra. Kun ved at blive ved at være vaagen 
kan vi blive helt fortrolige med vort Ansvar.

Vi bringer da Firkløveret: Igangsætterne, Hjem
mene — Lærerne, Forstanderne vor Tak for Sliddet med 
vi unge.

Sigrid Bak.



Lidt om Egaa Efterskole i Anledning 
af dens 25 Aars Jubilæum.

Skrevet af en i Foretagendet uimpliceret, men ikke 
uinteresseret.

Ja, hvornaar var det nu, jeg hørte Navnet Egaa første
Gang? Nej, det var ikke Landstingsmand Sørensen 

Egaa, jeg havde bemærket, saa politisk interesseret var 
jeg ikke. Nej, men en af mine Seminariekammerater 
havde faaet Plads som Lærer paa Egaa Efterskole fra 
1. November 1925. Altsaa, Efterskolen var det første, jeg 
hørte nævne i Forbindelse med Egaa. Næste Gang, jeg 
»stødte« paa Skolen, var, da jeg i 1929 søgte Plads som 
2. Lærer i Egaa. Jeg husker, at min Fader sagde til mig: 
»Du skal ikke være ked af, at der er Efterskole og Fri
skole, for hvor der er aandelige Modsætninger, er der i 
Regelen ogsaa aandeligt Liv.«

Det er nu 17 Aar siden, jeg første Gang var i Egaa, 
og jeg har i den Tid kun haft Grund til at give min 
Fader Ret i hans Ord. Efterskolen er ikke mindst Skyld 
i, at der her saa tæt op ad en Storby og i en saa mate
rialistisk Tid sker noget, der skaber »Livssæd for kom
mende Dage« og ikke bare giver Gevinst i Tegnebog og 
Pengepung.

Da jeg i 1930 kom her til Ryen, var jeg indstillet paa 
hurtigst muligt at stifte nærmere Rekendtskab med mine 
Omgivelser, og Efterskolens Forhold skulde selvfølgelig 
ogsaa undersøges, hvilket skete ad forskellige Veje. Gen
nem Omtale af mange forskellige Mennesker fik jeg de 
mest modstridende Beretninger om Skolens Tilblivelse 
og Værdi — eller det modsatte —. Derfor var det nød
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vendigt, at jeg selv tog Skolen og dens Virke i nærmere 
Øjesyn, og det har jeg gjort paa den Maade, at jeg i 17 
Aar har været med til alle de Fester, Foredragsmøder, 
Aabningsmøder og Skoleafslutninger, jeg kunde over
komme; d. v. s. dem alle paa ganske faa Undtagelser 
nær. Jeg lærte hurtigt Forstander Pedersen og Fru Peder
sen af kende, ligesom jeg har kendt de fleste af Skolens 
Lærerkræfter, og det er mit Indtryk, at der altid er ble
vet gjort et godt og solidt Arbejde i den daglige Skole
gerning. I de sidste 10 Aar har jeg været Referent til 
»Aarhus Amtstidende«, d. v. s., at jeg har givet dette 
Blad Meddelelse om alt, hvad der var Omtale værd, og 
dette har selvfølgelig gjort mit Kendskab til Skolen end
nu mere intimt.

I 1938 skiftede Skolen Forstanderpar, men dette med
førte ikke nogen pludselig Forandring i Skolens Arbejde, 
selvom de to Forstandere var vidt forskellige. Dygtige og 
energiske har de begge været med den bedste Vilje til at 
yde det mest mulige til Gavn for deres unge Elever.

Ejnar Pedersen var besjælet af en Ildhu, som hjalp 
ham fremad i Arbejdet med Skolens Oprettelse og videre 
Udvikling, saa han i sin Forstandertid naaede langt mere, 
end man kunde have ventet. Den haardeste Tørn havde 
han vel nok med Bygningen af Gymnastiksalen, men Re
sultatet var til Gengæld meget smukt.

Da Forstander Pedersen paa Grund af Sygdom saa 
sig nødsaget til at overdrage Skolen til en anden, var det 
ham meget magtpaaliggende at finde den bedst egnede, 
og dette lykkedes saa udmærket for ham. Forstander 
Dybkjær er i sit Væsen Forstander Pedersens store Mod
sætning, meget mere rolig og afmaalt i sin Optræden, 
men paa eet Omraade er de ens, for dem begge er Sko
len det, for hvilket de sætter alt andet til Side, deres et 
og alt, og begges Maal har det været at gøre Skolen saa 
fuldkommen som mulig, saa Eleverne kan faa det mest 
mulige ud af Opholdet her. Begge har de haft de bedste 
Hjælpere i deres Gerning i deres Hustruer — der i lige 
saa høj Grad som Mændene er forskellige.
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Begge Forstandere har forstaaet ved Siden af det dag
lige Arbejde at skabe festlige Stunder baade for Eleverne 
og for eventuelle Gæster.

Aldrig glemmer jeg Julefesterne i Forstander Peder
sens Tid, naar Byens Ungdom var inviteret med. Som 
her var pyntet op, og mange Hundrede Julelys brændte, 
mens der blev drukket Kaffe og læst Historier. Paa samme 
Maade har det nuværende Forstanderpar Forstaaelsen af, 
at det er de festlige Stunder, der kaster Glans langt ind 
i Hverdagen, og heller ikke nu mangler det paa Indby
delser til Ungdommen til at benytte Skolen til Fester og 
Sammenkomster. Mange Gange har her været holdt store 
Gymnastikstævner af Aarhus Amts Gymnastikforening 
eller Delingsførerforening, og heller ikke den lokale Gym
nastikforening gaar forgæves, naar der er Brug for et 
større Lokale, end der findes i Forsamlingshuset.

Beboernes Stilling til Skolen har været meget forskel
lig, og naar man skal gøre Forholdet op, konstaterer man, 
at der er ikke lige stor Begejstring hos alle, hvilket maa
ske for en stor Del beror paa Misforstaaelser Mand og 
Mand imellem. For disse er der Skyld paa begge Sider, 
baade hos Skolens Venner og Beundrere og hos de util
fredse.

Naar jeg berører dette Forhold, er det for det første, 
fordi jeg tror, at her er et Omraade, hvor der bør gøres 
et hæderligt Forsøg fra begge Sider paa at faa dette 
meningsløse Modsætningsforhold ud af Verden; for det 
andet, fordi Forholdet efter min Mening allerede har bed
ret sig en Del.

Mit eget Syn paa Efterskoler i Almindelighed er dette, 
at de sætter ind over for de unge paa det helt rigtige 
Tidspunkt, naar de i højere Grad end nogen Sinde træn
ger til Vejledning og Beskæftigelse og gode Interesser, saa 
jeg synes ikke, at man kan ønske noget bedre for en 16 
Aars Pige eller Dreng, end at de maa faa et Ophold paa 
en Efterskole; men det skal som hidtil være en frivillig 
Sag, hvis der skal komme noget rigtig godt ud deraf.

Til Slut mit Syn paa Egaa Efterskole i Særdeleshed.
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Den er en Institution, som vi alle bør se paa med Sym
pati og Interesse. I de første 25 Aar er den lykkedes godt, 
endda over al Forventning. Byen har kun Grund til at 
glæde sig over at have den, og vi bør alle komme og tage 
imod, hvad den gerne vil bringe os af Værdier og fest
lige Stunder.

Mit Ønske for Egaa Efterskole ved dens 25 Aars Jubi
læum skal være, at den mere og mere maa blive et Sam
lingssted for alle Sognets Beboere, et Sted, hvor ingen af 
os føler sig fremmede, og et Sted, hvor vi er glade for at 
sende vore unge paa Skole.

H. Alleslev.



Efterskolen og Ungdomsopdragelse.

Ved Egaa Efterskoles 25 Aars Jubilæum kan man stille
det Spørgsmaal: hvilken Betydning har en saadan 

Skole nu haft for By og Egn, og Svaret maa da blive, at 
man ikke noksom kan prise sig lykkelig i en Egn, hvor 
en saadan Skole kommer til at virke. Det er blevet paa- 
staaet, at Ungdoms- og Efterskolerne tager en Del Ele
ver fra vore Højskoler, det mener jeg nu ikke, i særlig 
Grad er Tilfældet, idet det, i hvert Fald her paa Egnen, 
ses, at en meget stor Part af Efterskolens Elever ogsaa 
kommer paa Højskole. Mange af de unge faar nemlig 
ved et saadant Skoleophold aabnet Blikket for Værdien 
af den frie Ungdomsundervisning.

Vel er Efterskolerne gaaet frem baade i Antal og Stør
relse, efter min Mening altsaa ikke paa Højskolernes Be
kostning, men fordi de løser deres Opgaver saa fuldkom
ment, som det er muligt. Deres Fremgang beror maaske 
netop paa deres Evne til at tilpasse sig de Krav paa Un
dervisning, der stilles til dem. — Naar Børnene har gaaet 
i Skole i 7 Aar, har de godt af en Pavse paa et Aar eller 
to, og derefter har de umaadelig Gavn af at komme paa 
en Efterskole, dels for at faa Kundskaberne opfrisket, 
hvilket dog ikke er det vigtigste, og dels for at komme til 
at opleve, hvad en Undervisning, der tager Sigte paa det 
opdragende, er værd. De unge mellem 14 og 18 Aar er 
nemlig i det daglige Liv ude for mange forskellige Paa- 
virkninger, og ikke alle er lige gode, den megen Frihed 
kan let føre til daarlige Vaner og Udskejelser. Her er det 
altsaa af Betydning, at den unge oplever en Sommer eller 
Vinter i godt Kammeratskab og under god Paavirkning, 
saa de lærer at indse, at deres Ungdomstid ikke maa blive 
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en »Braktid« og i det hele taget lærer, at de ogsaa selv 
begynder at faa et Ansvar for deres Liv og Færd. Her 
har vi efter min Mening ogsaa den store Fordel, at et 
Ophold er frivilligt, og at hele Ungdomsskolernes Arbejde 
hviler i de frie Skoletanker med den fortællende Under
visning som Grundlag, uden Lektieterperi og uden afslut
tende Eksamen.

Efter det oprindelige Forslag til Skoleloven af 1937 
—38 skulde der have været oprettet et 8. Skoleaar i alle 
Kommuneskoler, men efter at Jørgen Jørgensen var ble
vet Undervisningsminister, blev Loven inden dens ende
lige Forelæggelse betydelig ændret og forbedret. For det 
første er de fleste Børn som før nævnt trætte af at gaa 
i Skole, naar de er 14 Aar, og for det andet vilde det 
ekstra Skoleaar i det store og hele kun være blevet en 
Fortsættelse af Undervisning med kundskabsmeddelende 
Karakter. — løvrigt er der noget af den Forskel til Stede 
ogsaa i Børneskolen, idet jeg her skelner mellem den lille 
Landsbyskole med Lærerens personlige opdragende Un
dervisning og paa den anden Side Centralskolen med 
dens alt for mange Fag. Man har i vor Tid en ren Tyr
kertro paa, at det eneste saliggørende for et Menneske er 
at komme i Besiddelse af saa mange Kundskaber som vel 
muligt. Ingen kan naturligvis undvære Kundskaber, men 
man kan vist godt sige, selv om det lyder »udemokratisk«, 
at alle behøver ikke de samme Kundskaber og kan heller 
ikke modtage og anvende dem. Nej, Skolen skal først og 
fremmest være Hjemmenes Hjælper i Opdragelsen af 
Børnene, og der maa Skolen være villig til at bygge med 
paa det, som gode Forældre ønsker at opdrage deres 
Børn til.

Men naar Børnene saa bliver voksne, maa Hjemmene 
ikke slaa Haanden af dem. En Vinter eller Sommer paa 
en Efterskole klarer naturligvis ikke Sagen alene, her 
maa man saa spørge, o ril Hjemmene i vore Dage støtter 
Ungdomsopdragelsen. Ja, de sender jo i stort Tal deres 
unge paa Skole, og uden Hjemmenes Velvilje der vilde 
en Skole jo intet være, men er det nok? Fortsættes Sko
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lens Aand og Påvirkning paa de ringe, der kommer ud i 
vore Hjem? Jeg tror, at mangen en Tjenestedreng og Pige 
Aften efter Aften finder mørke Vinduer og en lukket Dør, 
fordi Husbond og Madmor ikke er hjemme. Selskabelig
heden har vist under og efter Krigen taget et lovlig stort 
Opsving paa Hjemlivets Bekostning.

Men saa skal det ogsaa siges, at Skylden ikke alene 
er hos Husbondfolkene. Der er saa meget andet, der træk
ker i de unge: Gymnastik, Aftenskole, Biograf, Baller 
m. m., saa der bliver ikke ret megen Tid til Hjemliv, men 
det er vist ikke alene det, det er vist Tidsaanden, der for
andrer sig, de unge interesserer sig ikke for at sidde inde 
hos Familien i vore Dage, de vil de fleste Steder helst 
have en Stue for sig selv eller i Mangel deraf opholde sig 
paa Værelserne. Dette, mener jeg, er en uheldig Udvik
ling, det er nemlig af stor Betydning at være paa Talefod 
med de unge ogsaa uden for Arbejdstiden. — Men for at 
vende tilbage til Omtalen af Ungdomsskolen, saa skulde 
det gerne, og kan vel i de fleste Tilfælde ogsaa, kendes 
paa den Ungdom, der har været paa Efterskole, og som 
bliver ved at holde sig til de Kredse, der færdes paa Sko
len, at den i nogen Maade maa faa et sundere Livssyn 
og faa Interessen vakt for, hvad der er lyst og godt. Kan 
dette Maal naaes, kan man vist fastslaa, at Skolen virker 
efter Hensigten.

Rent personligt kan jeg sige, at den Indflydelse, Egaa 
Efterskole havde paa os, der dengang var unge, var over
ordentlig stor. Efterskolen var Midtpunktet i hele vor 
Ungdomstid. Her tænker jeg naturligvis først og frem
mest paa de 5 dejlige Maaneder, Skoleopholdet varede. 
Vi glemmer aldrig Ejnar Pedersens livfulde Fortælling 
om vort Lands Historie, og vi husker stadig de mange 
dejlige Sange, han lærte os, men det var ikke bare det, 
vi lærte, nej, det var hele det Liv, der levedes paa Skolen, 
der gjorde saa stort Indtryk paa os. Ejnar Pedersen var 
den rette Ungdomsopdrager, og i Ingeborg Pedersen 
havde han en uvurderlig Hjælper, ingen glemmer hendes 
moderlige Omsorg for sine Elever og hendes, man kan 
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næsten sige Kærlighed til sine Elever. — Men ogsaa 
senere hen er vi bleven ved at være glade for at komme 
paa Skolen. Jeg husker især de ugentlige Ungdomsmøder 
for Egnens Folk og saa naturligvis Festerne, hvor gamle 
Elever altid mødte op i stort Tal. Og den Glæde, vi altid 
har følt ved at komme paa Efterskolen, har op gennem 
Aarene holdt sig og efter Forstanderskiftet i fuldt Maal 
vedblevet at være til Stede. Vi takker baade Pedersens 
og Dybkjærs for den Tid, der er gaaet, og ønsker Egaa 
Efterskole Lykke til at fortsætte sin gode Gerning for 
Ungdommen paa vor Egn.

Bynksminde, i August 1946.
Jes Thomsen.

Jeg kan heller ikke lade være at bringe Egaa Efter
skole en Hilsen og Hyldest paa 25 Aars Dagen. Den har 
fra 1924, da jeg kom dertil som Elev, og fremefter staaet 
for mig som det lyseste lyse. Den har staaet der med sine 
Krav til vi unge. Kravet om Renhed, Sandhed, Danskhed 
og Trofasthed mod det, vi holder af. Kravet om ikke at 
gaa udenom, men tage de Opgaver op, som vi bliver stil
let over for, og at blive klar over, at hvor vi er, og hvad 
vi er, saa er det ikke ligegyldigt, hvordan vi opfører os; 
vi har altid, og vel især i Ungdomstiden, et Ansvar over 
for vore Kammerater.

Anders Bomholt sagde, da vor Fane blev indviet: »Vi 
har allesammen Pligt og Ansvar over for vort Land. Husk, 
at ligegyldigt hvor du faar din Gerning, om du faar meget 
eller lidt at raade over, naar du gør dit Arbejde godt, da 
er du med til at gøre dit Land Ære«. — Og hvor maa vi 
tænke paa det i disse Tider, hvor den enkelte synes at 
tænke paa sig selv og ikke paa, hvad der vilde tjene Dan
mark bedst.

Ja, det er en stor Hjælp for unge, naar de skal ud i 
Verden, da først at komme paa en Efterskole, hvor det 
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gode, de har lært i deres Hjem, bliver kraftigt under
streget, og hvor de faar lært at høre og at synge. Den, 
der først har lært disse Værdier at kende, vil aldrig 
glemme dem, og de vil bringe Glæde Livet igennem.

Til Lykke med de 25 Aars Virke — gid Egaa Efter
skole stadig gennem Tiderne maa staa som et Sted, hvor 
Ungdom samles om de Værdier, som: »Møl og Rust ej 
kan fortære«.

Maren Elisabeth Thomsen.



Ungdomsskolerne o
og Ungdomsforeningerne.

Der bestaar et nært Forhold mellem Ungdomsskolerne 
(Efterskoler, Folkehøjskoler og Landbrugsskoler) 

og saa de Ungdomsforeninger, som findes rundt om i 
Landet. En hel Del af Skolernes Elever har været Ung
domsforeningsmedlemmer, før de kom paa Skole, og bli
ver det igen, naar de kommer hjem. Efterhaanden kom
mer de ind i Bestyrelserne, nogle bliver Formænd, og 
blandt de Talere, de sender Bud efter, er der mange af 
de nævnte Skolers Ledere og Lærere.

Ungdomsskolerne har deres store Andel i at dygtig
gøre de unge til at kunne modtage saadanne Tillidshverv. 
De har vel ogsaa en Del af Ansvaret, hvis det ikke altid 
bliver røgtet med den fornødne Omtanke og Duelighed.

Foreningslivet er efterhaanden blevet saa omfattende 
og har faaet en saadan Placering i Folkelivet, at det er 
Overvejelse værd, om det nu ogsaa udvikler sig tilfreds
stillende eller er ved at komme paa Afveje. Er der noget 
at rette, saa maa de Skoler, som samler de unge, der 
senere gaar ud som Ledere i Foreningslivet, have Op
mærksomheden henvendt derpaa og prøve at gøre en vej
ledende Indsats. Det er Tusinder af unge, der hvert Aar 
er paa Skole; de kommer fra alle Landets Egne. Hvad 
kan det ikke betyde, om de kommer hjem med en vaagen 
Vilje til at være med at gøre Ungdomsforeningen til et 
godt og udbytterigt Hjemsted for Sognets unge.

Ungdomsforeningerne er mange Steder paa Afveje. 
Det, der kaldes Ungdomsforeninger, er her og der rene 
Underholdsnings- og Balforeninger. Ja, der er Egne, hvor 
der saa at sige ikke findes andet end den Slags Forenin
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ger, ligesom der er Sogne, hvor der slet ingen Ungdoms
foreninger findes. Unge fra saadanne Egne kan blive helt 
overraskede, naar de kommer til en Egn, hvor der findes 
en rigtig Ungdomsforening med Foredrags- og Diskus
sionsaftener, med Udflugter og Studieture, Spørge- og 
Hjemmeaftener.

Selvfølgelig er det en Opgave at hjælpe Ungdommen 
til gode, fornøjelige og festlige Aftener; men der er en 
Skævhed der, hvor det bliver til Dans og Fest altsammen. 
I en Tid, hvor store Begivenheder tvinger de bedste unge 
ind i Eftertanke og Studium angaaende Tidens Forhold, 
bliver den Ungdom, der nøjes med at røre Lemmerne i 
Dansesal og Gymnastiksal, snydt og bedraget. Den holdes 
udenfor.

I andre Egne lider Ungdomsforeningerne af en anden 
Skævhed. Det er der, hvor de er rene Foredragsforenin
ger. Hvor der kun lyttes, hvor Foreningen slet ikke kræ
ver nogen Medvirken af sine Medlemmer. De er kun 
nydende, ikke ydende — ud over det økonomiske Bidrag 
— der kræves ingen personlig Indsats af dem.

Begge Skævheder skyldes maaske delvis vort Lands 
geografiske Forhold. Landet er saa lille og Trafikmulig
hederne saa store, at det er let at arbejde med indfor
skrevet Arbejdskraft. En hvilken som helst Ungdomsfor
ening i en hvilken som helst Afkrog af Danmark kan 
næsten sende Bud efter en hvilken som helst Taler.

Der er afsides Sogne i Jylland, hvor Ungdommen har 
betydeligt større Kendskab til Landets førende Fore
dragsholdere, end man har i vore Købstæder, for slet ikke 
at tale om Hovedstaden. Jeg ønsker ikke Foredragene af
skaffet. Det er ikke derfor, jeg skriver. Jeg ved af per
sonlig Erfaring, hvor meget det kan betyde som ung at 
sidde og lytte til et varmt og personligt Vidnesbyrd, en 
folkelig eller kristelig Tale. Men jeg gentager alligevel: 
en Ungdomsforening maa ikke udelukkende være en 
Foredragsforening. Der maa kaldes paa Kræfterne hos 
de unge.

Det kan se saa drabeligt ud, naar Ungdomsforeningen 
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af den anden Type samler 300 unge til en Koncert, givet 
af et landskendt Orkester, der saa senere spiller til Dans. 
Er man ikke vant til andet, synes man, det er godt, og 
tager det som Tegn paa, at Sognets Ungdom er vaagen. 
Men ogsaa her er det Folk udefra, som gør det egentlige 
Arbejde. Ungdomsforeningens Medlemmer betaler andre 
for at underholde sig. Mange Steder er man blevet væn
net til, at saadan skal det være.

Hvis dansk Ungdom kommer lidt ud — til Norge, 
Sverige og Finland — saa vil den opdage, at der er en 
væsentlig Forskel paa Ungdomsforeningslivet der og her. 
De store Afstande umuliggør, at man har de landskendte 
Talere i de enkelte Foreninger. De lokale maa træde i 
Stedet, og Foreningernes egne Medlemmer maa medvirke 
i et Omfang, vi slet ikke kender til herhjemme. Det kan 
være, vore unge vil savne de Foredrag, de er vant til 
herhjemme fra. Men de vil snart opdage, at de andre og
saa har noget, vi savner. De bliver tvunget af Forholdene 
til selv at være med i Programmet. Gennem Deltagelse i 
Foreningsarbejde er mange af de unge i vore Nabolande 
vokset op til at kunne klare større Opgaver. Ungdoms
foreningen var dem en Forskole til Deltagelsen i det bor
gerlige Liv. Det kan den ogsaa være herhjemme, men alt 
for mange Steder kun for Formanden.

Det er en Ulykke for vore Ungdomsforeninger, at de 
kræver saa lidt af de unge, eller maaske rettere: en 
Ulykke for vore unge, at Foreningen ikke kræver mere 
af dem. Der er maaske dem, der vil indvende, at de skal 
have Lov at være unge, at tage imod o. s. v. Det er rig
tigt. Jeg ønsker heller ikke enhver 15-aarig aktiviseret. 
Mange Steder har vi imidlertid de unge, til de er 25—30 
Aar og stemme- og valgberettigede til Sogneraad og Fol
keting. De har ingen Skade af at komme i Funktion.

Som det har været naturligt gennem Skoleophold i 
Ungdomsaarene at søge faglig Dygtiggørelse og personlig 
Udvikling, maa det efterhaanden anses for nødvendigt, 
at et voksende Antal unge maalbevidst dygtiggør sig til 
al kunne deltage i det borgerlige Liv, at kunne overtage 
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nogle af de mange offentlige og halvoffentlige Tillids
poster og Hverv, Nutidslivet er saa fyldt med. Ungdoms
skoler og Ungdomsforeninger maa hjælpe de unge paa 
dette Omraade.

Af det voksende Oplysningsapparat, vi faar her i Lan
det, staar Hovedparten til Byungdommens Raadighed. 
Der er flere Muligheder for Skoling og Dygtiggørelse for 
Ungdommen fra Byerhvervene end i mange Sogne paa 
Landet. Saa maa vi bruge dem, der er, at ikke Landbo- 
ungdommen skal sakke agterud for den mest vaagne Del 
af Byungdommen, den, der udnytter de givne Mulig
heder. Her er det, Ungdomsskolerne og Ungdomsforenin
gerne maa prøve at finde hinanden i et tættere Sam
arbejde end hidtil.

Ungdomsforeningerne maa holde ca. Halvdelen af 
sine Møder med Underholdning af egne Medlemmer, og 
Ungdomsskolerne maa hjælpe dem med at opdrage de 
unge til at kunne klare denne Opgave. Gennem Studie
kredsarbejde, Forhandlingsmøder, Spørgeaftener, ved 
Opførelse af Tableauer, Sketch og Amatørskuespil er der 
mange Muligheder for at sætte Medlemmerne i Arbejde; 
de vil vokse med Opgaverne, baade de muntre og de al
vorlige.

Ungdomsskolerne vil gøre en god Gerning, om de 
overfor hvert Hold af unge vil fremholde, hvor meget det 
betyder med et sundt Ungdomsforeningsliv i hvert Sogn 
paa Landet, og om de sender de unge hjem med en 
Række gode Ideer og Impulser til Arbejdet. Nogle af vore 
Ungdomsskolers Folk er aktivt med i Foreningsarbejdet, 
andre kender det fra Besøg i Foreningerne, og hvor Sko
lerne ønsker en Mand udefra til at indlede en Forhand
ling mellem Eleverne om Ungdomsforeningsarbejdet, vil 
De danske Ungdomsforeninger gerne stille en Mand fra 
det praktiske Foreningsarbejde til Raadighed.

Vi har oplevet nogle Aar, der kaldte til Alvor og Sam
ling. Nu er vi inde i en »Adspredelsens Tidsalder«, hvor 
der fra mange Sider er Bud efter de unge og deres Penge. 
I denne Tid maa alle, som under en eller anden Form 
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har med de unge at gøre, arbejde sammen med de bedste 
unge for at gøre deres Foreningsliv saa indholdsrigt som 
muligt. En Ungdomsforening skal ikke blot være en For
ening for de unge, men en Forening af unge, hvor de selv 
er med i Ledelsen og selv tager Del i Arbejdet, modtager 
og giver, hver efter sine Evner og Anlæg.

Ikke saa sjældent har jeg set, at en Forening er ble
vet til, fordi unge under et Skoleophold har faaet Til
skyndelsen til at tage fat, naar de kom hjem. Ofte lyder 
det desværre ogsaa: Vi mærker saa lidt til dem, der har 
været paa Skole, de regner ligesom ikke Ungdomsfor
eningen. Mon ikke der kunde bødes noget paa det sidste, 
hvis der paa flere af vore Efterskoler, Høj skoler og Land
brugsskoler blev talt mere direkte om Værdien af et frisk 
og sundt Ungdomsforeningsliv i alle Sogne?

Jens Marinus Jensen.
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Danskar välkomna till svenska 
folkhögskolor.

De svenska folkhögskolorna väntar ett hundratal ele
ver från de nordiska 'grannländerna årligen till 

sina kurser. Tidigare har t. ex. danskar också kunnat 
besöka de svenska folkhögskolorna men inte under 
samma 'gynnsamma ekonomiska villkor som nu. Sven
ska staten utdelar nämligen 'statsstipendier till 100 ele- 
ver från övriga nordiska länder. Samtliga får utan 'be
hovsprøvning högsta stipendium, som svenska elever kan 
'erhålla, nämligen 90 kronor i månaden. Dessutom har 
föreningen Norden, som 'arbetat aktivt för planens 'för
verkligande, ställt en summa av 15000 kronor till 'för
fogande som bidrag till 'reskostnader och 'fickpengar. 
150 kronor utbetalas till 'varje person. Detta är desto 
mer välkommet, då vi alla vet, att valutaförhållandena 
mellan de nordiska länderna är vanskliga. Med dessa bi
drag kan man räkna med att praktiskt taget samtliga 
'kostnader för en 'vistelse vid en svensk folkhögskola 
betalas.

'Villkoret för att bli delaktig av dessa 'förmåner är 
att den, som 'funderar på att söka en stipendieplats, har 
gått igenom en kurs vid en av hemlandets folkhögskolor, 
fört en hedrande vandel och visat allvarliga studie
avsikter.

Svenskarna blir heller inte 'lottlösa. Ett trettiotal sti
pendier står till 'förfogande för den, som vill besöka ett 
'grannlands folkhögskola.

Statsmakterna i Sverige har insett, att just folkhög- 
skoleungdomen bör genomsyras av nordisk 'anda, och
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räknar med att efter en 'generation man skall spåra re
sultatet av detta ungdomsbyte i en fördjupad nordisk 
'känsla och ett intresse för övriga nordiska länder 'spritt 
i de breda 'folklagren.

Alla som känner till folkhögskolan och dess 'arbets
sätt inser att detta att 'låta de 'olika nordiska ländernas 
folkhögskolor bli tillgängliga för ungdom 'utom det egna 
landets gränser är en utveckling i rätt riktning för att 
'stärka föreningsbanden mellan våra nordiska länder. 
Folkhögskolan är just en nordisk 'tillhörighet och inom 
denna har det samarbetats sedan skolorna i 'olika län
der begynte. Danmark var föregångslandet och de sko
lor, som kom till i Sverige, byggde helt på Grundtvigska 
och Koldska idéer. 'Sambandet med »moderlandet« var 
starkt. Men under de över 100 år som gått sedan dess 
har de svenska skolorna, ett femtiotal, som är 'spridda 
över hela landet, utvecklats i en egen riktning, som man 
helt enkelt kan kalla svensk.

'Varje skola 'kom att 'präglas av den miljö i vilken 
den växte fram. 'Traktens kultur anammades. Drivkraf
ten och den som närmast gav skolan dess 'inriktning 
var 'rektorn. Skolans styrelse bestod av bygdens infly
telserikaste och 'dugligaste män. Skolans särart har 
många gånger stått sig genom årtiondena trots 'utbyte 
av rektor och lärare. Varje skola har därför sin egen 
'prägel, utgör en 'bildningshärd och ett kulturcentrum 
för sig. Dock kan man 'skönja en 'gemenskap hos alla 
svenska skolor och de skiljer sig därigenom från de dan
ska.

Danskar påstår, att den danska folkhögskolan är 
mera fri än den svenska. 'Rektor i Danmark 'äger i de 
flesta 'fall sin skola och har därför fria händer att skapa 
den efter sin 'anda, 'anställa 'lämpliga lärarkrafter etc.

Till det kan man svara, att den svenska folkhögskolan 
anses bland svenska skolformer vara den som har mest 
frihet. De statsunderstödda folkhögskolorna och det är 
flertalet 'lyder under Svenska skolöverstyrelsen, som 
bl. a. medverkar vid 'tillsättandet av lärarkrafter. Den 
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erklærer en '»behörighets«förklarar en sökande till en tjänst, be- Ansøger ° J
skikket stämmer antalet lärare vid en skola och om tjänsten

skall tillsättas av manlig eller kvinnlig sökande. För att 
Faglærer bli 'ämneslärare vid en svensk folkhögskola fordras en 

akademisk examen och för en fast tjänst ett par års 
tjänstgöring vid en folkhögskola som extra lärare. Tjän- angaar J a ö ö J

Ogsaa sten är reglerad vad lön och pension 'beträffar. 'Även
tionsprøve rektorn till sättes efter 'meritprövning och har fastställd
Ejer lön och pension. Han är icke 'ägare till skolan. I många
Amtsraadet 'län har 'landstinget ekonomiska förpliktelser 'gentemot 
Tilfælde skolan. I andra 'fall står politiska, religiösa, sociala eller 
støtter kulturella föreningar bakom skolan och 'stöder den på
forskellig 'olika sätt. Samtliga är dock öppna för all ungdom. Även

städernas ungdom har sökt till folkhögskolan kanske i 
högre grad än i Danmark. Brunnsvik i Dalarna och Birka- 

saadanne gården i Stockholm är några exempel på 'dylika skolor.
En danska, som besökte många svenska folkhögsko- 

omtrent lor under krigsåren yttrade 'ungefär följande, när man 
spurgte 'frågade henne vad som 'skiljde de svenska och danska 
skilte o

skolorna åt:
— De svenska folkhögskolorna liknar mest de danska 

efterskolorna. — Och så sjunger man inte så mycket, 
ordene 'Orden äger sin riktighet.

Sverige är känt för att man där lägger så stor vikt 
karakter vj(j ibetyg och teoretiska kurser av 'olika slag. Många forskellig J ° 00

elever söker sig till folkhögskolan för att efter kurser 
Pigerne där fortsätta studier vid andra skolor. 'Flickorna går ofta Sygeplejersker
Drengene igenom 'sjuksköterskeskolor, 'pojkarna söker sig till tek- 
lign. niska skolor, skogsskolor o. 'dyl. Man fordrar ofta flera

kurser vid en folkhögskola för att en sökande med folk
skolan som bottenskola skall komma in vid specialsko
lorna. Den svenska folkhögskolan har därför ofta både 
en andra och tredje årskurs förutom den första. Under 
dessa kan eleven arbeta självständigt och många gånger 

naa 'hinna inhämta 'avsevärda kunskaper. Det händer att
anselige

eleven tar realskoleexamen som privatist efter några kur- 
maa ser på folkhögskolan men då 'måste han eller hon arbeta

intensivt på egen hand.
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Första årskursens undervisning motsvarar den dans
ka och ger en allmän medborgerlig orientering utom 
repetitionskurs i 'grundämnena svenska och matematik. 
Främmande språk är valfria. Flickorna kan dock här 
välja mellan att gå en praktisk linje med hushållsunder- 
visning, vävning och handarbete och en »läs«-linje med 
'enbart 'läsämnen utom sång och gymnastik som är 'obli
gatoriska för alla avdelningar.

A Ht detta gör att undervisningen kanske blir mera 
»skol«-betonad än i de danska folkhögskolorna, men 
under de 5 å 6 månader en vinterkurs varar kan det 
aldrig 'hinnas med någon allsidig kursgenomgång.

Varje skola har sedan sina bestämda specialkurser 
kombinerade med folkhögskolekursen. 'Trädgårdskurser, 
gymnastikledarkurser, lantbrukarkurser och navigerings
kurser är exempel på några. Lantmanna- och lanthus- 
hållsskolor är ofta förlagda på samma plats som en folk
högskola och kurserna löper ofta jämsides. Både pojkar 
och flickor tas vanligen emot till skolornas vinterkurser 
från oktober—november till april—maj. Däremot är som
markurserna öppna 'endast för kvinnliga elever.

Men livet på en folkhögskola är inte bara lektions
timmar och föreläsningar. Man bor, äter och sover på 
skolan och fritiden utnyttjas till samvaro i kamraters lag 
eller i samlingssalen under lekaftnar och fester av olika 
slag. Då sjunger man allsång och 'körsånger lärda under 
sångtimmarna. Men man 'börjar 'sällan lektioner eller en 
föreläsning med en 'gemensam sång, som många gånger 
har anslutning till ämnet som skall behandlas, som fallet 
är i Danmark. Vill man i något sammanhang erinra om 
en dikts innehåll läses dikten. Svenskarna är nu en gång 
vana att ha det så. Och i sången är det tror jag melodin 
som mera än orden fängslar svensken.

Men 'olikheterna är förhållandevis små. De hänger 
samman med svenska vanor och svenskt 'kynne. Lik
heterna är flera. 'Vardagen på en svensk folkhögskola, 
där man träffas i lässalar och vid matbord, på 'raster 
och kvällar i elevrum eller samlingssalar för lekar och
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maa være 
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samkväm med föredrag och kaffedrickning skiljer sig 
inte mycket från vardagen i en dansk. Danska som sven
ska ungdomar söker sig till folkhögskolan för att där
ifrån ta med sig kunskaper värdefulla för livet som vän
tar. Lärare och kamrater hjälps ofta åt att göra skol
tiden betydelsefull.

En dansk, som besöker en svensk folkhögskola i vil- 
ken 'landsända det än 'vara månde, 'kommer inte alls 
känna sig främmande i miljön. Skolorna är svenska och 
svenska vanor och bruk tar svensk ungdom med sig dit. 
Men grunden är som nämnt densamma. Grundtvigs 'anda 
lever 'än i den svenska skolformen. Målet är detsamma, 
att skapa ett sunt medvetet kunskapsrikt släkte, som kan 
'ta itu med de 'uppgifter som väntar.

Ett besök vid en svensk folkhögskola är 'i mitt tycke 
det bästa sättet för en nordisk pojke eller flicka att 
tränga in i vårt lands kultur. Att dansk ungdom är 'med
veten om det visar att över hundra ansökningar om sti
pendier 'redan kommit från Danmark. Så det gäller vara 
ute i god tid.

Ingrid Jerdén-Böhn.

Upplysningar och anvisningar på 'lämpliga folkhög
skolor 'lämnas av föreningen Norden, Vasagatan 52, 
Stockholm.

P. s.: Iflg. Meddelelser i Aviserne meldte der sig i Aar 
over 300 Ansøgere til de i Artiklen omtalte gratis Pladser 
paa svenske Højskoler. Heraf udtoges 33 fra Danmark, 
30 fra Finland, 30 fra Norge og 7 fra Island.

T. D.



Derpaa maa I unge svare....

Der tales i disse Aar meget om Ungdommen. Fra 
mange forskellige Hold er man ivrig efter at gøre 

noget for den.
Samtidig hører man en overmaade hyppig Klage over 

de unge. Ikke blot i Byerne, siges det, men ogsaa paa 
Landet er noget saa nødvendigt som Paalidelighed ved 
at være sjælden blandt dem. Ikke faa fæster sig bort 
til Skiftedag, men inden Dagen kommer, har de taget 
anden Plads, fordi de saaledes faar mindre at bestille 
og mere at fortjene. Ja, maaske undlader de tilmed at 
underrette den første Husbond om dette deres skumle 
Forehavende, saaledes at han først selve Skiftedagen 
erfarer Sagens Sammenhæng gennem deres Udebliven, 
hvorpaa han saa maa udfolde de største Anstrengelser 
for at faa en Stedfortræder antaget, hvilket ofte ikke 
lykkes ham, og i hvert Fald sjældent uden at han og 
hans Husstand et Stykke Tid har maattet arbejde mer, 
end godt er.

Eller et ungt Menneske er ansat et eller andet Sted; 
der kommer en Kurre paa Traaden mellem ham og hans 
Arbejdsgiver, og øjeblikkelig forlader han sin Plads uden 
Varsel eller saa meget som et Ord. Som et forkælet Barn, 
naar ikke alle vil rette sig efter dets Hoved.

Der klages over de unges økonomiske Letsindighed. 
Særdeles mange af dem tjener godt, men faa anvender 
Pengene til at bygge paa en solid Fremtid for sig selv. 
De fleste enten slaar om sig med dem eller klatter dem 
væk, saa de hvert nyt Aar er lige læns for Kongens Mønt.

Alt i alt, hører man ofte, er de unge først og sidst 
indstillet paa at kræve. De ønsker saa og saa megen 
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Fritid, saa og saa stor Løn. Det nævnes, at en voksen 
Karl nu forlanger 5000 Kr. i aarlig Løn paa en Gaard. 
At yde derimod vil de ikke blot tale og liøre saa lidt som 
muligt om, men ogsaa saa lidt som muligt gøre. Arbejds
tempoet er gaaet ned, Arbejdstiden skal helst være saa 
kort som gørligt; vover Arbejdsgiveren at rette paa den 
unge Pige eller Mand, faar han ofte uforskammede Ord 
til Svar eller i bedste Fald sure Miner — hvis da ikke 
han maa se sin Tjener tage sit Tøj og gaa med det samme.

Saadan gaar Snakken om Ungdommen.
Er der noget om den? Ja. Men hvor meget? Saa meget, 

at der er Grund til at nære Mistillid til Nutidens unge 
som en doven, dvask og blødsøden Slægt, der ikke for- 
maar at bære Landet ind i en ny Dag?

»Derpaa maa I unge svare . . .«, som skrevet staar. 
Ikke i Ord, men i Handling.

Men til mulig Hjælp til denne Handling kunde skrives 
et Par Linjer.

★

Man kan næppe værdsætte Arbejdet for højt. Det er 
ikke alt i Menneskers Tilværelse, nej. Det véd alle dette 
Aarsskrifts Læsere. Men det er en ganske nødvendig og 
væsentlig Ting. Hvor Arbejdet ikke agtes, gaar Menne
skelivet isønder.

Der kunde siges og er blevet sagt adskilligt om Ar
bejdets Værdi for det enkelte Menneskes øjeblikkelige 
Velvære. Intet giver en saa holdbar Tilfredshed som en 
stadig, til Kræfter og Evner vel afpasset Beskæftigelse.

Men denne Arbejdets aabenlyse Betydning for den 
enkeltes øjeblikkelige Velbefindende, Arbejdets Nydelses
værdi, er ikke det eneste og ikke det egentlige. En af de 
Svende, ved hvem der er lidt mageligt, kunde ellers sige: 
Ja, men jeg faar nu mest ud af Livet under tilpas Doven
skab 1 Og det vilde være vanskeligt at gendrive ham, hvis 
den øverste Maalestok var hver enkelts Tilfredsstillelse.

Det, som gør Arbejdet til saa stor en Værdi, er, at det 
er Opfyldelsen af en Forpligtelse. At gøre sin Pligt er 
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nemlig af enestaaende Betydning for et Menneske og for 
hele Menneskelivet. Det gælder at gøre det, man skal. 
Det er at være under Ansvar. Og Forpligtelse og Ansvar
er uundgaaelig nødvendige til et blomstrende Menneske
liv. Folk, som er løste fra al Pligt, kan føre en tilsyne
ladende straalende Tilværelse, prægtigere end alle andre; 
men de har ingen Ballast; ved mindste Modgang kæntrer 
deres Baad; ja, kanske den gør det allerede i Magsvejr. 
Thi ogsaa i Medgangstider kan saadanne Folk overvæl
des af den gabende Tomhed, der stirrer dem i Møde fra 
den væsentlige Plads i deres Tilværelse, som skulde fyl
des af ansvarsfuldt dagligt Arbejde og alene kan fyldes 
deraf.

Arbejdet som Forpligtelse og Ansvar, det gælder det 
at faa Syn for.

Ja, Forpligtelse, men overfor hvem?
Det Spørgsmaal er rimeligt og kræver sit Svar. Lad 

det kortelig antydes her.
Arbejdet er først en Forpligtelse over for dem, der 

fødte os op og udrustede os med Betingelser for at kunne 
udrette noget: vore Hjem. I mangfoldige Tilfælde har 
vore Forældre arbejdet haardt for at give os gode Mulig
heder. Det kræver Gengæld fra vor Side. Saa megen Stolt
hed skulde vi dog helst alle eje, at vi nødigt vil bringe 
Skuffelse og Skam over dem, der arbejdede for os. De 
skulde gerne paa deres gamle Dage glædes ved at se, at 
deres Arbejde bærer god Frugt i vort.

Om den selvfølgelige Forpligtethed over for Husbon
den, Arbejdsgiveren, skal her intet skrives uden dette, at 
det er en Tjeners Ære at tjene godt, men hans Vanære 
at spille Herre, før han er det.

Men nævnes skal det, vi alle i vort Arbejde er inde 
under, hvor og med hvilket vi saa iøvrigt er beskæftiget: 
Forpligtetheden over for vort Land.

Der var i Besættelsestiden mange, der i Erkendelse af 
denne Pligt fandt Udveje til at kæmpe med Vaaben i 
Haand under den største Livsfare. Der er sikkert mang
foldige, som gerne vilde fulgt dem, fordi de som disse 
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holder saa meget af Danmark, at de vil bære Byrder der
for.

Der kan maaske blive Brug for noget lignende igen; 
derom véd vi for Øjeblikket ikke meget. Men nu, i Efter
krigstiden, har disse Byrder Form af dagligt trofast Ar
bejde i enhvers Plads. Vort Land hjælpes ikke ved noget- 
somhelst Hekseri, men ved, at de mangfoldige forskellige 
Arbejder gøres flittigt og ansvarsbevidst. Vil nogen gavne 
Danmark, da gør han det ved at bære sin Sten.

At fylde vor Plads ved et godt Arbejde, det er vor 
Pligt over for vort Land og over for dem, der gav Livet, 
for at Danmark kunde leve. Og skal der nogen Sinde 
igen kaldes paa os til dette Offer, beredes vi allerbedst 
til at følge og fylde Kaldet netop gennem troligt Arbejde 
i det daglige.

Endnu paa eet skal der sluttelig peges: vor Forplig- 
tethed over for Gud, der har givet os selve Livet med alle 
Kræfter, Evner og Muligheder. Vidt forskelligt har Han 
tildelt de enkelte. Men mon Han gav et eneste Menneske 
af Gaverne, uden de skulde bruges efter Evne?

Har vel nogen læst H. C. Andersens Fortælling »No
get«? Der var fem Brødre, der alle vilde være noget. Den 
første vilde fremfor alt være til Nytte, om han saa kun 
fik en ringe Stilling: han vilde lave Mursten. Det syntes 
den anden var for lidt: han vilde være Murer og svinge 
sig op til Murermester. Den tredie vilde endnu længere, 
helt op i Rangklasserne og blive Højædle og Velbyrdige: 
Arkitekt var hans Maal. Den fjerde vilde helt gaa sine 
egne Veje, blive dygtigere end alle de andre, være Geni, 
skabe en ny Stil, give Ideen til en Bygning passende for 
Landets Klima og Materiale og Nationalitet og Tidsalde
rens Udvikling, og. saa een Etage til for sit eget Geni!

Men den femte vilde ikke i nogen Maade ligne sine 
Brødre. Han vilde stille sig udenfor alt: Han vilde ræson
nere over det, de andre gjorde, pille.det Gale ved det frem 
og omtale det! Og det gjorde han, og Folk sagde om den 
femte: Han er et godt Hoved! men han gør ikke noget!

Den ældste Broder, som lavede Mursten, tjente en lille 
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Skilling paa hver af dem, Skillingerne blev til Dalere, og 
med dem gik han til Slagter, Bager, Skrædder og fik, 
hvad han skulde bruge. Det gav Murstenene. Nogle af 
dem gik ganske vist i Brokker; men de kom ogsaa til 
Brug. Thi oppe paa Havdiget vilde den gamle, fattige 
Mo’er Margrethe saa gærne kline sig et lille Hus; hende 
gav den ældste Broder alle Brokkerne og saa et Par hele 
Sten, for han havde et godt Hjærte. Skævvinduet og lav- 
døret blev Huset, men til Ly og Læ for Mo’er Margrethe 
endnu efter den ældste Broders Død.

De tre næste Brødres Skæbne springer vi over; de 
naaede alle, saa omtrent, hvad de vilde, og døde.

Sidst af dem alle døde den femte Broder, Ræsonnøren.
Til Himmeriges Port kommer altid To og To! Her 

stod han nu sammen med en anden Sjæl, og det var netop 
Mo’er Margrethe fra Digehuset. Han foragtede denne 
usselige Sjæl, spurgte, om hun vilde ind, og hvad hun 
da havde udrettet? Mo’er Margrethe nejede dybt, i den 
Tro at han var St. Peder selv, og svarede, at hun havde 
saamænd slet intet udrettet, ikke noget, som kunde lukke 
op for hende her, saa det var en Naadens Gærning, om 
hun fik Lov at komme ind. Paa Ræsonnørens adspredte 
Spørgen om hendes Død fortalte hun, hvorledes hun i 
den haarde Vinter laa syg i sin Hytte. Havet var lagt til, 
saa langt man kunde øjne. Alle Folk fra Byen var taget 
ud paa Isen til Leg og Dans. Hen mod Aften, som Mo’er 
Margrethe laa og saa’ gennem Vinduet ud over Stranden, 
fik hun pludselig i Horisonten Øje paa en underlig, hvid 
Sky med en sort Prik i, og Prikken blev større og større. 
Hun blev rædselsslagen, for hun vidste, det betød Storm 
med Springflod, som vilde komnie over alle de arme der
ude. Hun, den eneste tilbageblevne i Byen, maatte prøve 
at advare dem. Hun samlede sine faa Kræfter og slæbte 
sig hen til Vinduet, som hun fik op og raabte ud igennem 
saa højt hun kunde. Men der var for langt derud; ingen 
hørte hende. Gaa ud til dem magtede hun ikke! I hendes 
Vaande gav da Vorherre hende den Tanke at stikke Ild 
paa sit Hus — hellere lade det brænde, end at de mange 
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skulde ynkeligt dø! Hun fik Lyset tændt, satte det til 
sin Seng — og naaede ud ad Døren, men dér blev hun 
liggende, hun kunde ikke mere. Luen slog ud efter hende 
og ud af Vinduet, hen over Taget. De saa den derudefra, 
og alle, alle løb, hvad de kunde, for at redde Mo’er Mar
grethe, som de troede brændte inde; hun hørte, de kom, 
men hørte ogsaa en pludselig Susen og en Dundren som 
af Kanoner, Isen brødes itu af Springfloden; men til Di
get naaede de, alle.

Men Mo’er Margrethe kunde nok ikke taale Kulden 
og den Forskrækkelse, og saa kom hun herop til Himme
riges Port ....

Da aabnedes Porten, og Englen førte den gamle Kone 
ind. Et Sengehahnstraa fra hendes Seng, som hun havde 
stukket Ild i, faldt ned af hendes Tøj uden for Porten, 
og det var blevet til det pure Guld, men et Guld, der 
vokste og slyngede sig i de dejligste Forsiringer.

»Se, det bragte den fattige Kone!«, sagde Englen til 
den femte Broder.

»Hvad bringer nu Du? Ja, jeg véd nok, Du har ingen
ting udrettet, ikke engang lavet en Mursten; kunde Du 
bare gaa tilbage igen og bringe idetmindste saa meget; 
den duede sagtens ikke, naar Du havde gjort den, dog 
gjort med en god Vilje, det var altid noget; men Du kan 
ikke gaa tilbage, og jeg kan ikke gøre noget for Dig!«

Da bad den fattige Kone fra Digehuset for ham: Det 
var hans Broder, der havde givet hende Stenene og Stum
perne til hendes Hus; kunde nu ikke alle de Stumper 
gælde som een Mursten for den femte Broder? Det var 
en Naadens Gærning, og nu trængte han til den!

Og for den ældste Broders Skyld, hans, hvis ærlige 
Dont agtedes allerringest af Ræsonnøren, gav Englen ham 
Lov til uden at blive vist bort at staa uden for Himme
riges Port og tænke over, se at ophjælpe sit Liv dernede, 
»men ind kommer Du ikke, før Du i god Gærning har 
udrettet — noget!«

Nej, det er ikke nok at ræsonnere, at se det Gale ved 
de andres Forehavender, at kritisere. Over for Gud paa- 
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ligger det os at faa noget udrettet med de Kræfter og 
Evner, som er os betroet.

*

At se vort Arbejde som Pligt og Ansvar maa aldrig - 
gaa os af Glemme. Vi maa gøre det, vi skal. Svigter vi 
den Forpligtelse og løber fra det Ansvar, bliver Livet 
hos os uden Ballast, og Kæntringen udebliver ikke.

Og Arbejdet er maaske nok siden Syndefaldet, da 
Adam joges ud til det haarde Slid mellem Torne og Tids
ler, Menneskelivets Byrde-, men det er ogsaa dets Fylde, 
uløseligt sammenhørende med Menneskelivets Blom
string.

Holger Sørensen.



Kammeratskab.

Ordet Kammeratskab bruges tit især paa Skoler og i 
Ungdomskredse; men hvilken vidtrækkende Betyd

ning det har, er det vist de færreste, der skænker en 
Tanke.

I Eventyret om Rejsekammeraten viser H. C. Ander
sen netop, hvor meget der maa ydes for at være en vir
kelig god Kammerat. De to Hovedpersoner i Eventyret 
er skildret som meget forskellige. Den ene, Johannes, er 
from og god og har mange gode Lærdomme og Forsæt
ter; men han har ingen Forstand paa Verden. Han har 
en blind Tro paa, at Mennesker er gode, og især maa alt, 
hvad der er smukt, ogsaa være godt. Det sidstnævnte 
viser sig særlig ved hans Bedømmelse af Prinsessen, som 
han, da han hører om hende, straks dømmer til at skulle 
have Prygl for sin Ondskab, men som han bagefter, da 
han har set hende, slet ikke vil tro noget ondt om. Hans 
Syn paa hele Verden er lyst og festligt; det er tydeligt, 
at han ikke kender ret meget til den. Efter de Oplysnin
ger, Eventyret giver, kan man regne med, at han sikkert 
ikke har været uden for Landsbyen, og han har nok mest 
været sammen med sin Fader, der har betydet uendelig 
meget for ham. Derfor kan han se paa Verden med friske 
Øjne, da han efter sin Faders Død bliver nødt til at drage 
ud i Verden. Han beundrer Naturen saa meget, at han 
ikke synes, at nogen Konge kan have prægtigere Sove
værelse end den, der sover i en Høstak i Engen. Maanen 
ser han nemlig som Natlampe, Himmelen som Loft, En
gen som Gulvtæppe og Aaen som Vaskefad. Han har en 
fast og urokkelig Tro paa, at naar han blot er god mod 
andre, vil Gud give ham alt, hvad han beder om. Selv 
da han bestemmer sig til at fri til Prinsessen, der har 
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lovet at tage den, der kan svare paa tre Spørgsmaal, tviv
ler han ikke om Guds Hjælp. At hans Ønske maaske ikke 
er i Overensstemmelse med Guds Vilje, spekulerer han 
ikke paa, end ikke tænker han paa, hvorledes han skal 
kunne svare paa Spørgsmaalene, for det regner han med, 
at det kommer af sig selv efterhaanden.

Rejsekammeraten, som i Eventyret intet Navn har, 
viser sig som en ganske anderledes handlekraftig Natur, 
der ikke bare lader staa til og regner med, at alt ordner 
sig nok af sig selv. Han er en fuldstændig Modsætning 
til Johannes. I Forholdet mellem de to synes det, som 
om det altid er Johannes, der er den nydende, og Rejse
kammeraten den ydende. Sidstnævnte er en verdensklog 
Mand, der har set mange fremmede Lande, og han har 
derfor større Muligheder for at kende Menneskene; men 
det er dog ikke alt. Som mange Eventyrskikkelser har 
han overnaturlige Midler til Raadighed. Han har en Salve, 
der kan læge alle Legemsbeskadigelser, han kan gøre sig 
usynlig, og han kan flyve ved Hjælp af et Par Svane
vinger. Selv om Johannes er rede til at give alt bort til 
andre og aldrig betænker sig paa at hjælpe, bliver Rejse
kammeratens Gaver mere virkningsfulde end Johannes’, 
fordi han har disse Hjælpemidler. For Johannes bliver 
han en stærk og betydningsfuld Rejsefælle, men selv 
uden disse Midler vilde han kunne være en værdifuld 
Hjælp paa Rejsen i Kraft af sine Erfaringer. Desuden er 
det, som om han kan forudse, hvad der vil ske i Frem
tiden, og indrette sig derefter. Han samler paa Ting, der 
i andres Øjne er unyttige for ham, og da Johannes for
undrer sig derover, faar han blot det Svar, at man aldrig 
ved, om der bliver Brug for det. Det viser sig senere i 
Eventyret, at det altsammen bliver brugbart, da han skal 
hjælpe Johannes. Da den Tid kommer, gør han Johannes’ 
Sag til sin; han tager den helt i sin Haand og bevirker 
først, at Johannes besvarer Spørgsmaalene rigtigt, og 
siden, at Prinsessens Fortryllelse bliver hævet. Under alt 
dette lever Johannes lyksaligt i den Tro, at Prinsessen 
ikke er saa ond, som Folk siger, og det trods de rædsels
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fulde Beviser, som han har set i hendes Lysthave. Han 
er fuldkommen rolig og glæder sig uden Tanke om, at 
han vil blive dræbt, hvis det mislykkedes. Rejsekamme
raten maa gøre alle sine Opdagelser hemmeligt, men 
alligevel er Johannes ikke Spor forundret over, at de 
Svar, som Rejsekammeraten efter egne Oplysninger har 
faaet i Drømme, er rigtige, da han ikke et Øjeblik har 
tvivlet om Sagens gode Udfald.

Den fremmede gør alt for Johannes, og da han bliver 
Konge, kan man fristes til at tro, at han slet ikke er 
moden nok til det; men den Slags tager Eventyret ikke 
altid saa nøje, for det vil blot vise, at det er det gode, 
som belønnes, og det onde, der straffes.

Alligevel har det Ligheder med det virkelige Liv, og 
i dette Eventyr fortælles der noget om Kammeratskab. 
Det betyder saa meget, om der er nogen, som vi kan stole 
paa i alle Forhold, og som altid vil støtte og hjælpe os 
saa meget, som de kan. Som før nævnt er det oftest mel
lem Ungdom, der tales om Kammeratskab, og tit er det 
større Kredse, der er Tale om. Deres Kammeratskab kan 
ogsaa være af Betydning, men det bliver ikke saa per
sonligt, og det er sjældent, at et Kammeratskab mellem 
saa mange kan taale ret megen Belastning, uden at der 
er nogen, der bryder ud til Fordel for sig selv. Det vil 
altid være et stort Offer, hvis en skal yde noget, for at 
andre kan blive fri, og naar alle synes, at der er mange 
andre til det, og aldrig tænker, at de selv er lige saa nær, 
kan der egentlig ikke være Tale om godt Kammeratskab, 
for det er da kun en ydre Skal uden den Kærne, der gør 
det til noget værdifuldt.

Kammeratskab betyder Solidaritet, og det vil sige, at 
alle staar sammen mod udenforstaaende, men det maa 
dog ikke bare være et Dække for mindre heldige Elemen
ter. Hver Handling skal kunne drages til Ansvar overfor 
alle de andre, og hver, som handler mod de andre til 
Fordel for sig selv, sætter sig udenfor. Alle Særinteresser 
i Forhold til Kammeraterne vil paa den Maade blive un
derordnede. »I Nøden skal man kende sine Venner«, siger 
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et gammelt Ord, og det gælder ligefuldt om Kammerater, 
for naar det kniber, og Kammeraterne skal være til Hjælp 
og Støtte, bliver det afsløret, hvilke af dem der virkelig 
er andet end en Del af Massen, der kun handler udfra 
en eventuel Førers Instrukser. Naar ikke hver enkelt af 
hele Flokken tør gøre noget paa egen Haand og selv have 
en Mening, er det meget lidt værd. Det kommer ikke til 
at betyde noget for den enkelte udover, at det prøves, 
hvorledes det er at være mange sammen. Det vil altid 
være lettere at spøge sammen end at tale alvorligt sam
men, ligesom det vil være lettere at drive sammen end 
at arbejde sammen. Hvis man ikke kan handle udfra 
andres Fordel ogsaa, har man ingen Mulighed for at 
blive en god Kammerat. Somme Tider maa man endog 
løbe den Risiko at gøre noget, som andre synes er for
kert, men som man selv synes er rigtigt, for ellers kan 
man aldrig blive et selvstændigt Menneske, der selv er 
ansvarlig for sine Handlinger, og det er nødvendigt for 
at kunne leve uden Formynderskab og uden en Fører.

Det gælder, om vi hjælpes til 
at se med egne Øjne 
og ret forstaa, hvad Tiden vil, 
men ikke tro dens Løgne.

(C. Hostrup.)

Herved sendes Hilsen til alle gamle Elever 
fra
Ellen Larsen.



Dødens og Livets Engel.
Med en barsk og furet Pande og med Døden i sit Blik 
Englen gennem Gosens Lande paa sin Nattevandring gik. 
For hans Mordersværd maa bøje sig den ringe og den 

høje.

Han, som Tronen har i Eje, — ja, og Stodderen saa graa 
finder Lønnen paa sit Leje: Øjet bristet, Læben blaa! 
Slægtens rige Førstegrøde for Tyrannens Skyld maa bøde.

Saadan Dødens Engel vandred gennem mange Tusind 
Aar, 

men en Dag bli’r alt forandret, da ved Kristi Grav han 
staar.

Dødens Engel brat maa vige, da han ser Guds Søn frem
stige.

Han, hvis dybe Vunder blødte, er af Livets Kræfter lægt. 
Han er jo den førstefødte af en ny og hellig Slægt.
Livets Engel aabned Graven. Nu er Udsigt til Gudshaven.

Livets Engel med dig vandrer, hvis du gaar i Kristi Spor. 
Han dit Livssyn helt forandrer, naar du bygger paa hans 

Ord.
Hjem engang han vil dig bære; salig du hos Gud skal 

være.

Paasken 1946.
Christian Nissen, 

Villa »Solvang«, Højbjerg.



Villads J. Villadsen.

I Aaret 1945 mistede Egaa Efterskole to af sine mest 
trofaste Venner, der havde haft afgørende Betydning 

for dens Oprettelse og fulgt den op gennem Aarene med 
en aldrig svigtende Interesse og Støtte. Egaa-Bogen 1945 
bragte Mindeord om Anders Bornholt, der døde 10. Ja
nuar 1945. Inden Aaret var omme, fik vi Meddelelsen om 
Villads Villadsens pludselige Død Søndag den 16. Decem
ber.

Allerede paa de første Sider af Forhandlingsprotokol
len for Egaa Efterskoles Bestyrelse støder vi paa Villads 
Villadsens Navn. Han blev valgt ind i den foreløbige Be
styrelse, som skulde arbejde videre med Sagen, naar Byg
ninger og Grund var købt. I øvrigt var han og Anders 
Bornholt saa nære Venner, at jeg antager, at de har drøf
tet Efterskolens Oprettelse med hinanden, inden der 
holdtes Møde om den i Forsamlingshuset. Villads Vil
ladsen var nok ikke vanskelig at faa med. Ikke blot var 
han blandt de fire største Bidragydere, men i næsten 25 
Aar var han med i Efterskolens Bestyrelse — i det sid
ste Aar som Formand efter Anders Bomholt. Han ud
talte ganske vist Betænkeligheder og henviste til sin høje 
Alder, da man vilde vælge ham til Formand i Februar 
1945, men det var alligevel med Glæde, han tog imod 
Valget. Desværre blev hans Formandstid meget kort. Paa 
denne Post vilde han ellers have faaet endnu større Lej
lighed til at vise sin varme Interesse for Skolen, som vi 
bl. a. mærkede gennem hans Forslag paa et Bestyrelses
møde om at virke for Tilgang af nye Aktionærer til Gavn 
for Efterskolen.

Villads Villadsen var en baade klog og erfaren Mand; 
om en saadan plejer man at sige, at han er god at gæste, 
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og det gælder i høj Grad om Villadsen. Vi drøftede ofte 
Skolens Anliggender med ham og mødte da altid en vel
gørende Hjælpsomhed og opmuntrende Interesse og For- 
staaelse. Trygt gik vi til ham, om vi søgte et godt Raad.

Hele den levende Kærlighed, som han fulgte Skolens 
Arbejde med, hænger nok sammen med hans Indstilling 
over for vort Folks Historie i Fortid og Nutid og hans 
Optagethed af Ungdommens Dygtiggørelse. Det er sjæl
dent, at man møder en Mand, der har saa fast Rod i Slæg
ternes Historie, som han havde det. Hans Gaard havde 
været i Slægtens Eje i over 200 Aar, hvad han baade var 
stolt og glad over. Han overtog den som ganske ung og 
gjorde den til et Mønsterbrug, ikke mindst paa Frøavlens 
Omraade, hvor han baade vandt Anerkendelse for sin 
Dygtighed og skaffede sig en Indtægtskilde, der medvir
kede til den økonomiske Uafhængighed, som satte ham 
i Stand til dels at dyrke sine specielle Interesser, Rejser 
og historisk Forskning, dels at være rundhaandet med 
Gaver til forskellige Sider. Ganske naturligt fik han en 
lang Række Tillidshverv; han var bl. a. et Par Gange 
Sogneraadsformand, i 15 Aar Formand for Aarhus Amts 
landøkonomiske Selskabs Planteavlsudvalg og Medlem 
af Jydske Landboforeningers Planteavlsudvalg. Han 
skænkede et Legat til Støtte for Planteavlsarbejdet; det 
var især Konkurrencer for hele Landbrug, der skulde 
nyde godt deraf. Da han paa Grund af sin høje Alder 
fik bedre Tid til det, helligede han sig Studiet af sin 
Slægts, sit Sogns og sin Stands Historie. Resultatet blev 
først en Bog paa over 400 Sider: Træk af Egaa Sogns 
Historie gennem Tiderne, og senere en mindre Bog: De 
danske Bønders Historie. Af det førstnævnte Værk skæn
kede han først bort af et Oplag paa 300 nummererede 
Eksemplarer; det skal i denne Forbindelse nævnes, at 
han beærede undertegnede og Efterskolens Bibliotek med 
Eksemplarerne Nr. 1 og 2, hvad jeg tager som Bevis for 
hans Interesse for Skolen og hans Kærlighed til det Ar
bejde, der udføres her. Senere skænkede han Indtægten 
af Bogen til Egaa Sognebibliotek.
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Villads Villadsen var en trofast Deltager i det folke
lige og kristelige Liv paa sin Egn. Han var med i Aarhus 
Valgmenighed og mødte saa godt som altid op ved dens 
Gudstjenester og Menighedsmøder ligesaavel som ved 
Foredragsforeningens Møder og ved andre Lejligheder, 
hvor han sammen med andre kunde leve med i kulturelt 
dansk Folkeliv.

Paa sin 80 Aars Dag 21. December 1945 vilde Villads 
Villadsen samle en stor Kreds af gode Venner om sig i 
sit Hjem. Han vilde desuden glæde sin By med at give 
den elektrisk Gadebelysning, om Materialer havde kun
net fremskaffes. Nu blev Dagen i Stedet for dette hans 
Begravelsesdag, hvor han blev baaret ud fra sit Hjem 
og stedt til Hvile paa Kirkegaarden. Egaa havde mistet 
en af sine dygtige, oplyste, interesserede og gavmilde 
Mænd. Efter hvad der her i Korthed er ridset op om 
hans Liv og Virke, vil man forstaa, at Egaa Efterskole i 
ham har haft en god Ven og Støtte. Mindet om ham vil 
vi bevare i dyb Taknemlighed.

Tage Dybkjær.



Et Skoleaar er ^aaet. < J

Det var Egaa Efterskoles 25. Aar.
Jeg har i den Anledning bladet i alle de tidligere 

udsendte Egaabøger og faaet det Indtryk, at Aarene gan
ske vist har været forskellige, men dog paa mange Maa- 
der i høj Grad lignet hinanden. Fra Aar til Aar er der 
sket en Udvikling. Skolen er blevet større og større, Elev
flokken ligeledes, Lærerne har skiftet, og Tiderne har 
forandret sig. Men Stedet har været det samme. Fem 
Maaneders Vinterskole for Drenge, fire Maaneders Som
merskole for Piger. Aabningsmøde og Afslutningsmøde. 
Vinterfest og Elevmøde. Udflugter og Besøg. Og den faste 
Grund i det hele har været det daglige Skolearbejde med 
Lærernes Fortællen og Elevernes eget Arbejde i Skole
stue, Sløjdsal, Vævestue eller Skolekøkken. Naturligvis er 
Dagligdagens Arbejde det egentlige og vigtigste, og det 
kan udøves, hvor saa end en Skole er placeret. Men det 
har alligevel en Del at sige, om Skolen ligger et Sted, 
hvor Egnen giver gode Betingelser for dens Arbejde. Det 
maa siges i høj Grad at være Tilfældet for Egaa Efter
skoles Vedkommende. Anders Bomholt saa rigtigt, da 
han mente, at her var et ideell Sted for en Skole for de 
unge. Her er et frodigt østjysk Landskab, hvor Egaa- 
dalen, Kalø Vig og Mols minder os om Istiden. Der er 
fundet Flintredskaber, som fortæller om Bosættelse i 
Oldtiden. Egaa Runestenen, der nu findes i National
museet i København, stammer fra Middelalderen. De 
Egaa Bønders Marker straaler i Stjerneform ud fra Gaar- 
dene i Byen, saa det er let at finde et nærliggende Eks
empel til Fortællingen om Udskiftningens Tid. Nutidens 
Liv har vi nær ind paa os, ikke blot som det leves paa 
Landet, men ogsaa i Byen, som vi kan se ind til. Inde 
i Aarhus minder Domkirken og Raadhustaarnet, Hav- 
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nens Siloer og Kongeslottet os om Kirkens Historie og 
borgerligt Styre, om Erhvervslivet og Statens Styre.

Ja, det er nemt at finde Tilknytning til Emner fra 
Historie og Samfundslære, og det har været let at finde 
Maal for fornøjelige og lærerige Udflugter fra Skolen. 
Det er ogsaa naturligt, at der fra Aar til Aar foretages 
omtrent de samme Ture fra Skolen; for dem, der ved
blivende har deres Arbejde paa Skolen, kan det blive en 
Gentagelse, men for hvert Hold Elever er det nyt. Hvem 
der læser Egaa-Bogen fra Aar til Aar vil se, at Turene 
gaar igen, men alligevel skal der hvert Aar fortælles om 
alt det uden for Dagligdagens Skolearbejde. Skønt Stof
fet til Jubilæumsaarets Elevskrift er svulmet stærkt op, 
er jeg vel nødt til alligevel at tage Udpluk fra Dagbogen 
ogsaa i Aar, men det bliver kortere end ellers.

Paa Teaterturene saa vi i Vinter Kaj Munks »Niels 
Ebbesen«, Molbechs »Ambrosius Stub«, Holbergs »Den 
vægelsindede« og Rindoms »Bravo, Tobias«. I Forsam
lingshuset viste Forstander Larsen Sørensen, Malling, en 
Aften Film i Foredragsforeningen; en anden Gang over
værede vi Pastor Sk jerks Oplæsning. Af Møder, Under
holdning og Besøg paa Vinterskolen kan jeg nævne: For
handlingsmødet i Aarhusegnens Ungdoms- og Foredrags
kreds om Ungdomsarbejdet paa Aarhusegnen. Aarhus 
Bys Politiorkesters Koncert, arrangeret i Samarbejde 
med Egaa Gymnastikforening. Konsulent Hartvig-Lar- 
sens Foredrag og Filmene fra D. A. G.: »Løftestangen« 
og »Slægtsgaarden«. Konsulent Mehlsens Besøg med Fore
drag om Brandfare. Vintermødet, der paa Grund af Sne
stormen maatte udsættes til 8. Marts, med Forstander 
Rasmus Nielsen, Vivild, og Frimenighedspræst Jørgen 
Jensen, Trængstrup, som Talere. Skuespillet var i Aar 
Demuths »Jord«.

Af en eller anden Grund blev det ikke til saa mange 
Udflugter i Vinter, maaske paa Grund af den Influenza, 
der i Marts Maaned hærgede paa Skolen lige saa vel som 
alle andre Steder i Landet. Den var ganske vist ikke sær
lig langvarig, men bevirkede, at vi til sidst fik mere 
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travlt for at indhente det forsømte. Før Jul var der Op
træk til en Skarlagensfeberepidemi; heldigvis kunde vi 
give tidligere Juleferie og derved begrænse Antallet af

Snespærring paa Vintermødedagen.

Tilfælde til ialt 4. Det er de eneste Tilfælde af den Slags 
smitsomme Sygdomme, vi har haft i de sidste otte Aar, 
saa det maa vel siges at være billigt sluppet. Men det 
blev da kun Tyregaarden i Skæring, Naturhistorisk Mu
seum med Specialudstillingen »Vort daglige Brød« og 
Den gamle By, vi fik besøgt i Vinter.

Sommeren opfordrer mere til Udflugter. Da nøjedes 
vi ikke med Naturhistorisk Museum og Den gamle By, 
men var ogsaa i Aarhus Raadhus, i Domkirken og paa 
Fællesforeningens Fabrikker i Viby. De sædvanlige Cykel
ture i Omegnen fik vi ogsaa gennemført — altsaa vi, 
der havde brugelige Cykler; de andre maatte nøjes med 
en større eller mindre Del af Turen eller betale til Rute
bil, Trambus eller lignende. Mod Syd kom vi til Minde- 
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parken, Jelshøj og Moesgaard-Skovene, mod Nord til 
Hjortshøj, Vorre, Løgten og en anden Gang Rosenholm 
og Todbjerg, hvor vi nød stor Gæstfrihed i Bodil Søren
sens Hjem. Mod Øst kom vi via Aarhus-Knebel til Tre
høje, Molskroen og Kalø. Molsturen kan vist aldrig er
klæres for mislykket. Begyndelsen var vel bedst i Aar: 
en herlig Sejltur og dejlig Forfriskning i Slagter Kruses 
Have i Tved. De gaaende blev endda kørt til Gildet i 
Gaardejer Ridder manns Høstvogn! Men Mols Bakker er 
kønne ogsaa i Graavejr, og det er da ogsaa noget af en 
Oplevelse at sidde oppe paa Trehøje i en skybrudlignende 
Tordenbyge med udbredte Regnfrakker over Hovedet og 
mærke Fugtigheden først dér, hvor man sidder. Det var 
dem uden Cykler, der tog det paa den Maade. Vi andre 
stod i Ly dels i Provstegaarden, dels under nogle Træer, 
der meget snart svigtede som Beskyttere mod Regnen. 
De vaade tørrede paa Vejen hjem, og Humøret havde 
heldigvis ingen Skade taget. Nej, jeg tror, der skal meget 
mere til, før en Molstur skal kaldes mislykket!

Sommerens længste Tur gik til Gymnastikstævnet i 
Ry pr. Tog fra Aarhus. Det bedste ved Dagen var den 
fremragende Opførelse af »Det gamle Spil om Enhver« 
i Ry Højskoles Have. Den Aften glemmer Pigerne og vi 
andre vist aldrig.

Flinke Lærere.
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Bjørn, Torben, Aase, Ingvar.

Der har været mange Besøg og Møder paa Skolen i 
Sommer. Jeg nævner: Djurslands nordlige Hovedkreds og 
Højskoleforeningens Ungdomskreds fra Aarhus gæstede 
os 16. Juni; Foredrag af Højskolelærer Dahlerup-Peter- 
sen, Testrup. Svenska föreningen för Aarhus och omnejd 
hjalp os som sædvanlig med Set. Hans Festen. Ved Elev
mødet talte Højskolelærer Fink, Uldum. Skuespillet var 
J. Nølkes: Den bedste Gave. Ved Efteraarsmødet var der 
Foredrag af Højskoleforstander Hans Lund og Frimenig-

Der trænes.
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Skuespillerne.

hedspræst Tage Rydal, der om Aftenen ogsaa læste op; 
det var Shakespeares »Trold kan tæmmes«. Næste Dag 
læste Rydal »Guds grønne Enge« for Pigerne. 1. Septem
ber havde vi Vallekildemøde med Uffe Grosen som Taler; 
om Aftenen var der Oplæsning af Højskolelærer Vald. 
Nielsen og Musik af Musiklærerinde Agnes Tavsen, som 
vi ogsaa tidligere i Sommer havde den Glæde at høre 
spille.

Jeep-Besøg.
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En Dag kom der en Jeep til Skolen. Det var den øst
rigske Dr. Josef Simon, som havde Tjeneste i den ame
rikanske Hær. Kedeligt nok, at han ikke kom et Par 
Dage før, saa vi kunde have bedt ham hjælpe os med

Lærerkredsen.

at fejre Frihedsdagen, da vi var samlet for at mindes 
den ved Sang, Tale og Oplæsning. En anden Dag ind
fandt sig to fremmede Foredragsholdere paa een Gang: 
Konsulent Frk. Foldager og Konsulent Mehlsen. Blandt 
de besøgende har ogsaa været Udlændinge: Folkeskole
lærer Sagevik fra Norge, der fulgte med Lærer Christen
sen hjem fra Sløjdkurus i Askov, og Forstanderpar, 
Lærerinder og Elever fra Grebbestad Folkehøjskole i 
Sverige, hvis Besøg desværre var alt for kort.

I Lærerkredsen er der sket enkelte Forandringer. 
Ellen Larsen hjalp os i Vinter med at overtage en Del 
af Lærer Aggers Timer, da han maatte afbryde paa 
Grund af Sygdom. Lykkeligvis fik vi ogsaa en god Hjælp 
i Lærer Grøndahl fra Aarhus, der cyklede herud og tog 
en Del Eftermiddagstimer. Efter Vinterskolen brød Lærer 
Hansen og hans Kone op herfra, og fra 1. Maj flyttede 
Frk. Skov fra Egaa. Vi skylder dem alle tre Tak for deres 
gode og samvittighedsfulde Arbejde paa Efterskolen, og 
vi haaber, at de hvex- især maa blive tilfredse med den 
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nye Gerning, de er gaaet ind til. Lærer Hansen er blevet 
Lærer i Holbæk; hans Adresse er: Sindbæks Skole, Hol
bæk. Frk. Skov er kommet til en Friskole i Vendsyssel: 
Fuglsang Friskole, Tranget. I Stedet for Gurdil Hansen 
fik vi til Husholdningslærerinde Gudrun Jensen, der lige
som sine Forgængere er uddannet paa »Ankerhus«. Til 
Sløjdlærer i St. for Hansen og til Lærerinde i Friskolen 
i St. for Frk. Skov fik vi Lærerparret Emil Christensen 
og Bodil Christensen. Friskolekredsen kendte i Forvejen 
Bodil Christensen, der var Lærerinde ved Friskolen et 
Par Aar, inden hun afløstes af Frk. Skov. Nu søgte hun 
tilbage til Pladsen, da den var ledig, og de, der kendte 
hende, vidste, at Friskolen fortsat kunde komme i gode 
Hænder, og glædede sig derfor over at kunne faa Bodil 
Christensen hertil. Vi paa Efterskolen har ogsaa allerede 
lært at sætte Pris paa Emil Christensen og Bodil Chri
stensen. Det er navnlig Lærer Christensen, som vi skal 
arbejde sammen med; han overtager om Vinteren bl. a.

Holger Sørensen.
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Sløjdundervisningen. Men vi byder dem begge velkom
men hertil og tror, at vi kan faa Glæde af det Samarbejde, 
som er indledet i Sommer.

Da dette skrives, er der et Par Maaneder, til vi skal 
fejre vort Jubilæum. Egentlig vilde vi gerne have haft 
alle gamle Elever med eller i hvert Fald saa mange som 
muligt, men saa skulde vi vel have rykket Festen frem 
til i Sommer. Vi har ment, at vi bedst kan holde Jubi
læumsfest paa selve 25 Aars Dagen for Indvielsen af Egaa 
Efterskole, d. v. s. 4. November. Programmet er endnu 
ikke fastlagt i alle Enkeltheder. Vi har faaet fhv. Under
visningsminister Jørgen Jørgensen til at tale om Efter
middagen ved et Møde, hvortil vi senere udsender Ind
bydelser. Senere paa Eftermiddagen vil vi samles med 
Skolens nærmeste Venner til en Middag i den store Skole
stue. Men om Aftenen skulde der blive Lejlighed ogsaa 
for tidligere Elever til at være med. Da bliver der Fore
drag af Statsskolekonsulent Johs. Novrup og Forevisning 
af en ny Film om Ungdomsarbejdet i Landsbyen, en Film, 
som Sekretær Ths. Christensen, Aarhus, har faaet Ideen 
til. Til dette Møde om Aftenen haaber vi, at mange vil 
indfinde sig, om de ikke har alt for besværligt ved at 
komme hertil.

Denne Beretning om Aaret, der gik, vil jeg saa slutte 
med en Tak til alle jer gamle Elever, der stadig støtter 
Skolen ved at være Medlemmer af Elevforeningen. Ikke 
mindst takker jeg de ældste iblandt jer, dem fra Ejnar 
Pedersens Tid, der er et godt Eksempel for alle de andre. 
Jeg haaber, at Elevforeningen stadig maa vokse sig større 
og større og fortsætte med at være en god Støtte i Skolens 
Arbejde. Vi takker jer for den Tid, da I var Elever her, 
og vi takker jer, fordi I holder Forbindelsen med jeres 
Skole vedlige. Gid vi til gensidig Glæde maa kunne fort
sætte Arbejdet ind i Fremtiden.

Vi sender vore bedste Hilsener til jer alle!

Karin og Tage Dgbkjær.
5. September 1946.



Egaa Efterskoles Historie 
i korte Træk.

1921: Forsommeren: en Bygning ved Sønderhøj er til 
Salg. Bidragstegning sættes i Gang for at skaffe 
Midler til Veje til at oprette en Efterskole.

23. Juni: Bidragsyderne holder Møde i Egaa For
samlingshus. Et 3 Mands Udvalg vælges og faar 
Bemyndigelse til at købe Bygningen. Udvalget 
og 3 andre Mænd danner foreløbig Bestyrelse.

27. Juni: Udvalget afslutter Handel med Gdr. Niels 
Petersen Sejr. Samme Dag (eller 15. Juni?) hol
der Ejnar Pedersen ved Egaa Strand sin første 
Tale i Egaa. Tilsagn foreligger fra Ejnar Peder
sen og Ingeborg Pedersen om at overtage og 
drive Skolen efter endt Istandsættelse.

4. November: Skolen modtager sit første Elevhold, 
19 Drenge og 11 Piger.

4. November: Egaa Efterskole indvies og begyn
der sit første Skoleaar. Paa en Generalforsam
ling vedtages »Vedtægter for Foreningen Egaa 
Efterskole«. Til Bestyrelse vælges: E. Thomsen, 
Bynksminde. P. Blaabjerg, Egaa. A. Bomholt, 
Egaa. V. J. Villadsen, Egaa. P. Holme Villadsen, 
Egaa. Chr. Johnsen, Egaa. N. J. Nielsen, Terp.

1923: 23. Juni: Første Elevmøde. Det besluttes at op
rette en Elevforening.

7. Juli: Meddelelse om Elevforeningens Oprettelse 
og Forslag til Vedtægter m. m. udsendes til 
gamle Elever sammen med et lille Skrift af 
Ejnar Pedersen: Af Kirkeklokkens Saga.
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1924: Mod Jul: Første egentlige Egaa-Bog udsendes; 
næste kommer først 1926.

1926: 24. Juni: en Fane, skænket af Elevforeningen, 
indvies.

1928: April: et Badehus opføres ved Egaa Strand.

Efteraaret: der opføres en Tilbygning til Skole
lokale og Spisestue.

1929: Der købes 1 Td. Land til Køkkenhave.

25. August: Indvielsesfest for den nye Tilbygning 
med Skolelokaler og Elevværelser. Centralvarme 
indlægges paa hele Skolen.

1930: Elevmødet flyttes for Fremtiden fra Set. Hans til 
2. Søndag i Juli.

13. Juli: Egaafondet oprettes.

1932: 24. Juli: den nye Gymnastiksalsbygning indvies.

1934: foretages en mindre Ombygning af Værelser over 
Privatlejligheden.

1937: foretages Omforandring i den store Skolestue.

1938: indføres Husholdningsundervisning paa Sommer
skolen.

1938: 4. Juni: Karin og Tage Dybkjær første Gang i 
Egaa for at forhandle om eventuel Overtagelse 
af Skolen.

29. September: det nye Forstanderpar flytter ind 
paa Skolen, som overtages fra 1. Oktober.

1940: der indlægges Centralvarme paa Gymnastiksals
bygningen.

1944: Foraaret: en Strandgrund købes.



95

1945: 10. Januar: Bestyrelsens Formand, Gdr. Anders 
Bomholt, afgaar ved Døden.

1. November: »Sønderhøjgaard« købes.

Billedet paa Egaa-Bogens Omslagsside og Tegningen 
af Egaanaalen paa første Side er tegnet af Kunstmaleren 
Troels Trier, Vallekilde.

Ideen til den kønne Egaanaal siges at være kommet 
fra Karn Peter Rasmussen, Lystrup, der var Elev 1922 
—23 og 1923—24. Han og Ejnar Pedersen fik saa Hjælp 
til at realisere Ideen hos Hammerschmidts Fabrik, Aar
hus, hvor Naalen stadig laves.

Billederne over Tavlen i Store Skolestue og Scenetæp
pet med Kæmpehøjen er malet af Maler H. Lund, Aar
hus (1934?).

Scenens Bagvægsbillede (Børglumkloster) er malet af 
Pastor Bramming-Hansen, Hjortshøj (1941).

Det store Flag, der kan ses vidt omkring, naar det 
vajer fra den høje Flagstang, er skænket af afdøde Fru 
Vanger, Buchtrups Annoncebureau, Aarhus.



Lidt Statistik.
Elevtal.

Mand
lige

Kvinde- 
lige

Mand
lige

Kvinde
lige

1921—22 .. .. . . 20 10 1930—31 ...... 51 __
1922 ... 10 1931 ... 45

1922—23 .. . . . 29 4 1931—32 . . . . . 60 —
1923 ... — 18 1932 .. . — 50

1923—24 .. .. .. 31 — 1932—33 .. .... 53 —
1924 ... — 23 1933 ... — 67

1924—25 ...... 36 — 1933—34 .. ... 55 —
1925 ... — 30 1934 .. — 58

1925—26 .. . . . 37 — 1934—35 .. ... 67 —
1926 ... — 23 1935 ... — 66

1926—27 .. . .. 37 — 1935—36 . . . . . 71 —
1927 .. — 23 1936 ... — 67

1927—28 .... . . 40 — 1936—37 .. . .. 52 —
1928 . . — 37 1937 ... — 63

1928—29 .. .. .. 44 — 1937—38 .. .... 49 •—
1929 .. — 51 1938 .. — 51

1929—30 ........ 60 —
1930 ........ — 46 Elevernes Alder

ved Kursusets Begyndelse

25 Aars Elevtal ialt: 2633 (1311 mandlige, 1322 kvindelige).

13 14 15 16 17 18 Aar 
og derov«

1938—39 ... . . 48 — 0 10 24 10 4 0
1939 ... . . — 54 1 8 24 19 2 0

1939—40 ... 51 — 0 19 19 12 1 0
1940 ... — 66 0 12 33 17 4 0

1940—41 . . . .. 57 — 0 13 24 16 4 0
1941 ... — 66 0 15 25 19 7 0

1941—42 .. . .. 74 — 0 14 27 27 6 0
1942 ... — 79 0 14 34 26 5 0

1942—43 ... .. 71 — 1 13 34 22 1 0
1943 ... — 79 2 13 33 23 8 0

1943—44 .. . . . 72 — 0 18 37 16 1 0
1944 ... — 78 0 10 43 22 3 0

1944—45 .. . . . 71 ■— 0 9 42 18 2 0
1945 ... — 78 0 11 41 21 5 0

1945—46 . . . . . 75 — 0 12 27 26 10 0
1946 .. . — 80 1 5 43 25 6 0
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Elevernes Hjemsted og deres Forældres Erhverv
(kun sidste to Aargange).

Sommer Vinter Sommer
1946 1945-46 1945

Vinter
1944-4:

Fra Hovedstaden........................ 1
- Købstæder (Forstæder ikke 

medregnet) ..................... 0
- Stationsbyer, Smaabyer, 

Landet ............................. 79

0 0 0

13 2

74 75 69

Børn af:
Gaardejere, Forpag- uden-

tere o. 1.................. for 39 48 45 43
Husmænd ................ Hoved- 9 11 9 6
Landarbejdere........ stad 7 4 6 4
Haandværkere, og

Handlende, Lære- Køb-
re, Præster m. m. stæder 24 11 15 16
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Elevernes Hjemsted efter Amter 
(kun sidste otte Aargange).

bD

'; ! Ö C! CJ Ch •r"- Ö 4 1 < i K*r3^ Andre Amter o «
S

1938—39: 23 14 5 3 1 1 Hjørring, 1 Bornholm 48
1939: 30 11 4 — 2 1 Hjørring, 2 Ringkøbing, 

1 København, 1 Holbæk, 
1 Svendborg, 1 Færøerne

54

1939—40: 25 14 5 — 1 1 Assens, 1 Ringkøbing, 
1 Holbæk, 1 København, 
2 Tønder

51

1940: 26 23 8 5 3 1 Aalborg 66
1940—41: 25 23 6 — 1 1 Maribo, 1 Frederiksborg 57

1941: 19 23 6 5 1 4 Thisted, 1 Aalborg,
3 København, 1 Svendborg, 
1 Hjørring, 2 Tønder

66

1941—42: 28 31 9 3 — 1 Ribe, 2 Odense 74
1942: 31 25 15 3 3 1 København, 1 Holbæk 79

1942—43: 35 21 8 3 2 1 Assens, 1 Ringkøbing 71
1943: 29 31 9 3 1 2 Ringkøbing, 1 Holbæk,

1 Aalborg, 1 Thisted,
1 Præstø

79

1943—44: 27 30 6 3 — 1 Roskilde, 2 /Valborg, 
1 Hjørring, 2 Tønder

72

1944: 31 29 15 1 1 1 Aalborg 78,
1944—45: 39 21 5 1 1 2 Hjørring, 1 Præstø,

1 Holbæk
71

1945: 38 36 4 — — — 78
1945—46: 21 25 18 5 ■— 1 Maribo, 1 Ringkøbing, 

1 Thisted, 1 Holbæk, 
1 Bornholm, 1 Norge

75

1946: 36 28 12 1 — 1 Ringkøbing, 2 København 80

Ialt: 463 385 135 36 17 63 1099



Egaa Efterskoles første Elevhold
efter første trykte Fortegnelse med samtidige Adresser.

Vinteren 1921—22.

1. Ernst Ibsen, Adr.: Enke Mathilde Ibsen, Stensbæk
hus, Hørmested, Sindal.

2. Jakob Saaby Jørgensen, Adr.: Herskabskusk Jør
gensen, Rosenholm, Hornslet.

3. Søren Asger Sørensen, Adr.: Søren Emil Sørensen, 
Astrupgaard, Hadsten.

4. Niels Peter Sommer, Adr.: Gmd. P. Sommer, Lis- 
bjerggaard, Lystrup.

5. Jørgen Frandsen, Adr.: Gmd., Sogneraadsfmd. Fr. 
Frandsen, Onsild.

6. Jens Øster, Adr.: Gmd. J. L. Øster, Torup, Trane
bjerg, Samsø.

7. Svend Andersen, Adr.: Gmd. Otto Andersen, Krad- 
bjerg, Løgten.

8. Svend Svendsen, Adr.: Landpost Svendsen, Onsild, 
Onsild.

9. Ejnar Hansen, Adr.: Hmd. Peter Hansen, Ørbæk, 
Fyn-

10. Helge Kristiansen, Adr.: Lærerinde Frk. Faarvang, 
Terpvejen, Viby.

11. Jens Kristiansen, Adr.: Hmd. Kristiansen, Nythaab, 
Taars.

12. Jes Thomsen, Adr.: Gmd. Thomsen, Bynksminde, 
Hjortshøj.

13. Søren Nielsen, Adr.: Gmd. P. Selling Nielsen, 
Egaa M., Hjortshøj.
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14. Harald Hjortshøj, Adr.: Gnid. Martin Hjortshøj, 
Lystrup.

15. Aage Helge, Adr.: Enke Laura Helge, Egaa, 
Hjortshøj.

16. Holger Hansen, Adr.: Gmd. Hansen, Lindagergaard, 
Lille Skensved, Sjælland.

17. Aksel Nielsen, Adr.: Enke Niels Nielsen, Egaa, 
Hjortshøj.

18. Hans P. Henriksen, Adr.: Gmd. Andreas Henriksen, 
Skæring, Hjortshøj.

19. Henning Jessen, Adr.: Gmd. Niels Jessen, Peters- 
lund, Løgten.

20. Viggo Bomholt, Adr.: Gmd. Anders Bomholt, Egaa, 
Hjortshøj.

21. Henriette Bak, Adr.: Lærer Bak, Torsted, Støvring.
22. Inge Pedersen, Adr.: Forstander Ejnar Pedersen, 

Egaa, Hjortshøj.
23. Magda Hansen, Adr.: Handelsmd. Hansen, Elsted, 

Lystrup.
24. Hilma Jakobsen, Adr.: Gmd. Martin Jakobsen, 

Vithen, Hinnerup.
25. Kirstine Holme Villadsen, Adr.: Gmd. P. Holme Vil

ladsen, Egaa, Hjortshøj.
26. Johanne Villadsen, Adr.: Sogneraadsfmd. J. Villad

sen, Egaa, Hjortshøj.
27. Gudrun Nielsen, Adr.: Café Jomsborg, Aarhus.
28. Anna Støve Nielsen, Adr.: Tømrer Martin Nielsen, 

Egaa, Hjortshøj.
29. Asta Bomholt Snog, Adr.: Gmd. Jørgen Snog, Tod- 

bjerg, Hjortshøj.
30. Inga Baltzersen, Adr.: Gmd. A. Baltzersen, Lisbjerg 

Terp, Lystrup.

Sommeren 1922.

31. Karen Jensen, Adr.: Teglværksejer David Jensen, 
Vraa.

32. Bertha Elisabeth S. Thomsen, Adr.: Gmd. Karl Thom
sen, Stenaagaard, Hjortshøj.
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33. Marie Jensen, Adr.: Fisker Anton Jensen, Asaa.
34. Ingeborg Jacobsen, Adr.: Gmd. Albert Jacobsen, 

Vrejlev, Vraa.
35. Syrene Mortensen, Adr.: Smed Mortensen, Skæring, 

Hjortshøj.
36. Helga Andersen, Adr.: Gmd. Anton Andersen, 

Skæring, Hjortshøj.
37. Hilda Horup, Adr.: Gmd. Søren Horup, Kankbølle, 

Hjortshøj.
38. Petra Hansen, Adr.: Gmd. Hans Nielsen Hansen, 

Grøttrup, Hjortshøj.
39. Sigrun Bak, Adr.: Sogneraadsfmd. J. Bak, Skjød, 

Hadsten.
40. Frida Kathinka Sørensen, Adr.: Gmd. Peter Søren

sen, Lystrup M., Lystrup.



Aabent Brev til gamle Egaaelever.

Aaret 1946 minder os om, at det netop 4. November
. er 25 Aar siden, at Egaa Efterskole aabnede sine 

Døre for sit allerførste Elevhold, ca. 30 unge Piger og 
Drenge, mens Sommerskolen Aaret efter startede med 
10 Pigeelever.

Fra denne beskedne Begyndelse voksede Skolen sig 
efterhaanden stor, saa at vi »gamle« fra Ingeborg og 
Ejnar Pedersens Tid ialt er en Flok paa ca. 1600 i Tal, 
og det ny Forstanderpar kan glæde sig ved øget Tilslut
ning.

Mens vi »gamle« var i Egaa, sang vi ofte om »de fæl
les Minder, som vi eje, og som skulde lyse paa vore Frem
tids Veje«. Tiden gaar, og vi gaar med. Nu er det altsaa 
25 Aar siden, de første Elever fandt hverandre i Egaa.

Vi er sikkert mange, der nu og da tænker som saa: 
Hvor vilde det dog være en Oplevelse at gense hverandre 
endnu en Gang og hilse paa vort gamle Forstanderpar 
efter saa lang Tids Forløb, hvori vort Folk har været ude 
for store Rystelser. Vi mener ikke, det er absolut nød
vendigt, at Tid og Forhold gør, at vi helt taber hverandre 
af Syne.

Derfor tillader vi os at foreslaa følgende: Vi møder 
alle, som har Lyst og Mulighed, til Elevmødet 1947 eller 
1948 og tales nærmere ved.

Dette til velvillig Overvejelse.
Nogle gamle Kammerater.
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Ovenstaaende Forslag tiltrædes og anbefales. Vel 
mødt i Egaa 1947 eller 1948, kære gamle Elever.

Ingeborg og Ejnar Pedersen.

Indmeldelse som sædvanlig forud for Elevmødet til 
Skolen.

Sommeren 1948 har Elevforeningen 25 Aars Jubi
læum. Det vil glæde os, om mange af de ældre Elever 
vil følge ovenstaaende Opfordring til at møde talrigt 
baade 1947 og 1948 — og videre frem i Tiden!

Karin og Tage Dybkjær.



Elevmødet 1946.

tørdag Aften den 13. Juli gik paa et vist Tidspunkt en 
stadig Strøm af Cykler mod Egaa — nu begynder 

flere jo at være lidt bedre kørende —, det var atter Tiden 
for Elevmødet, og hvordan der er Humør og Stemning 
ved Gensynet med de gamle Kammerater, kender vist 
alle. Der var god Tilslutning, selv om vi har haft større 
Møder, og Vejret var fint hele Tiden, ja, maaske har 
enkelte, der har haft langt at cykle Natten mellem Søn
dag og Mandag, faaet en Tordenbyge, inden de naaede 
Vejs Ende.

Kl. halvotte spillede Orkestret op til Dans i Gymna
stiksalen. Det var tre unge Musikere, og de gjorde deres 
til, at Aftenen blev vellykket; de spillede godt, og deres 
Musik var til at danse efter. Temperaturen i Salen var 
høj, saa flere nød af og til Samværet i det fri. Hen paa 
Aftenen havde Lærerinderne en Stund Kommandoen ude 
paa Sønderhøj, hvor nogle af Eleverne viste deres Danse
evner i nogle morsomme Danse, og hele Flokken — eller 
knap nok — slog sig løs i enkelte Sanglege. Ved Midnats
tid sluttede vi den første Dag med en Aftensang og bød 
hinanden: God Nat. Efterskolen kunde denne Gang byde 
Drengene Logi paa egen Grund — den nyerhvervede 
Gaard.

Efter Morgenmad og Flaghejsning Søndag Morgen 
samledes vi i Kirken til Gudstjeneste, og inden Middag 
fik vi Generalforsamlingen til Side. Om Eftermiddagen 
holdt Højskolelærer Ernst Fink, Uldum, Foredrag, og 
Eleverne havde deres Gymnastikopvisning. I Friskolen 
var der ogsaa en lille Sammenkomst med Ingeborg og 
Ejnar Pedersen og deres gamle Elever, der var mødt op. 
Det var jo først og fremmest beregnet for 10 Aars Jubi
larerne; men alle, der kan komme, er rigtig velkomne
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til disse »private« Sammenkomster — Plads har vi 
nok af.

Søndag Aften var Kaffebordene i Gymnastiksalen 
fyldt til sidste Plads. Eleverne optraadte paa »de skraa 
Brædder« — endda med stor Sikkerhed. Det var en For
nøjelse at se, hvor godt de var hjemme i Rollerne, og 
hvor frit de slog sig løst i Spillet. Dybkjær læste en Del 
Hilsener fra Kammerater, der var forhindret i at være 
til Stede. Og saa var det Afskedens Time igen, og hver 
drog til sit — i større eller mindre Flokke — med et: 
Kom igen til næste Aar! sagde vi Farvel til højre og 
venstre.

Fra Elevmødet sendte vi en telegrafisk Hilsen til Jør
gen Nielsen (Fynbo). Han mistede i Foraaret sin Kone. 
Hun havde ikke kunnet holde til den omflakkende og 
usikre Tilværelse, som Arbejdet i Modstandsbevægelsen 
førte med sig, og en gammel Tuberkulose brød ud paany 
og medførte hendes Død. Jørgen havde faaet samme Syg
dom og laa nu paa Spangsbjerg Sanatorium og havde 
det meget daarligt.

Generalforsamling.
Generalforsamlingen Søndag Formiddag ved Elev

mødet havde ikke stor Tilslutning. Vi blev desværre lidt 
forsinket, og saa havde en Tur til Stranden fristet for 
meget.

Det hele gik ogsaa meget roligt og stilfærdigt. Beret
ning og Regnskab godkendtes uden Diskussion. Til Be
styrelsen genvalgtes Herdis Bomholt og nyvalgtes Kjeld 
Sørensen og Henning Madsen. Suppleanter blev Else Jen
sen og Frede Larsen. Evald Pedersen genvalgtes til Re
visor. Under Eventuelt drøftedes Jubilæumsskriftet, og 
Bestyrelsen fik Bemyndigelse til at forhøje Medlems
bidraget med 50 Øre, hvis det blev nødvendigt. Og saa 
kunde Dirigenten, Arne Brandstrup, hæve Generalfor
samlingen.

Frede Bak.



Forskelligt.
Vintermøde afholdes Søndag den 9. Februar.
Elevmøde Lørdag-Søndag den 12.—13. Juli.
Efteraarsmøde Søndag den 24. August.
Vallekildemøde Søndag den 7. September.

★

Egaanaale å 1,75 Kr. kan faas paa Skolen eller ved 
Indsendelse af 2 Kr. til Girokonto Nr. 39268, Egaa Efter
skole, Hjortshøj.

*
Bidrag til Egaa-Bogen 1947 bedes sendt til Bestyrel

sen eller Skolen inden 15. September. Tidligere Elever 
eller Lærere, der har noget interessant at fortælle eller 
Lyst til at sende en Hilsen, opfordres til at skrive til 
Egaa-Bogen!

★

Adresseforandringer og eventuelle Udmeldelser af 
Elevforeningen skal meddeles skriftligt til: Egaa Efter
skoles Elevforening, Bynksminde, Hjortshøj.

Vi opfordrer dog gamle Elever til ikke at svigte Efter
skolens Elevforening, selv om I maaske har været paa 
andre Skoler. For en ringe Betaling kan I baade faa den 
aarlige Hilsen gennem Egaa-Bogen og være med til at 
støtte Elevforeningen.

Hvis Adressen, som benyttes ved Tilsendelse af Egaa- 
Bogen, ikke er helt nøjagtig, bedes en Rettelse — af Hen
syn til Postvæsenet — sendt til Elevforeningen, Bynks
minde, Hjortshøj.
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Skoleplan med udførlige Oplysninger om Undervis
ning og Understøttelse kan faas ved Henvendelse til 
Skolen.

★

Til gamle Egaapiger: Da I var paa Skole, kom der 
altid henimod Afslutningen en hel Del Pladstilbud. Vi 
selv har ogsaa mange Gange haft tidligere Elever blandt 
vore Hjælpere og har heldigvis altid faaet den fornødne 
Hjælp. Men i den sidste Tid er Pladstilbudene blevet saa 
mangfoldige, at det faar os til at rette en Henvendelse 
til jer: Hvis nogen af jer kunde tænke jer at hjælpe os 
her paa Skolen, beder vi jer ringe eller skrive hertil og 
spørge, om vi har Brug for jer. Det vil glæde os stadig 
at have tidligere Elever blandt vore Medarbejdere.

Venlig Hilsen!
Karin og Tage Dybkjær.



Elevforeningens Regnskab 1945—46.
Indtægt:

Kassebeholdning pr. 6. Juli 1945 ..........................  2788,39 Kr.
Billetsalg ved Elevmødet .......................................... 1316,00 -
Solgt Egaanaale....................................................  357,00 -
1042 Medlemsbidrag ................................................... 2084,00 -
Porto refunderet ......................................................... 516,50 -
Billetsalg ved Vinterfesten ....................................... 416,00 -
Gaver til Foreningen ................................................. 15,00 -
Indvundne Renter....................................................... 42,77 -

Ialt til Balance .... 7535,66 Kr.

Udgift:
Elevmødet: 

Indbydelseskort ......................... 107,04 Kr.
Bespisning........................................ 922,00 -
Musik ................................................. 164,00 -
Foredrag og Befordring................ 65,00 -
Adgangstegn .................................... 13,16 -

------------------ 1271,20 Kr.
Egaa-Bogen: 

Trykning og Klicheer.............. 1574,75 Kr.
Konvolutter og Blanketter............ 101,20 -
Frimærker........................................... 487,80 -

------------------ 2163,75 Kr.
Vinterfesten: 

Musik ........................................... 122,00 Kr.
Kaffe .................................................. 132,80 -
Andel i Leje af Parykker............ 18,55 -

------------------ 273,35 Kr.
Elevunderstøttelser ..................................................... 200,00 -
Køb af Egaanaale ....................................................... 491,25 -
Kranse, Blomster m. m.............................................. 71,00 -
Gebyr til Girokontoret .............................................. 0,49 -

Ialt .... 4471,04 Kr. 
Kassebeholdning pr. 13. Juli 1946 ........................  3064,62 -

Til Balance .... 7535,66 Kr.
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Foreningens Formue pr. 13. Juli 1946: 
Girokontoen ..................................................... 55,71 Kr.
Landbosparekassen............................................... 2735,31 -
Kontant ................................................................... 273,60 -

Ialt .... 3064,62 Kr.

Bynksminde, den 13. Juli 1946. 
Jes Thomsen..

Regnskabet revideret og fundet rigtigt.

Egaa, den 13. Juli 1946.

A. Willemoes. Frede Bak.

Egaaf ondets Regnskab 1945—46.
Indtægt: 

Kassebeholdning 6. Juli 1945 ................................... 285,38 Kr.
Renter i Landbosparekassen ................................... 9,50 -
Kupons pr. 11. December 45 og 11. Juni 46 .... 40,00 -

Ialt .... 334,88 Kr.

Udgift: 
Kassebeholdning 13. Juli 1946 ................................ 334,88 Kr.

Balance .... 334,88 Kr.

Kassebeholdningen: 
Landbosparekassen ......................................... 302,18 Kr.
Kontant ................................................................... 32,70 -

Ialt .... 334,88 Kr.

+ Obligation, stor 1000 Kr. 4 pCt.

Bynksminde, den 13. Juli 1946.
Jes Thomsen.

Revideret og fundet rigtigt.

Egaa, den 13. Juli 1946.

A. Willemoes. Frede Bak.



Efterskolens Bestyrelse.
Gaardejer Tage Bomholt, Elsted, Lystrup (Formand).
Gaardejer J. Bomholt Hansen, Egaa, Risskov.
Gaardejer N. Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Gaardejer E. Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Gaardejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Aarhus.
Gaardejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.
Gaardejer Marius Jensen, Bækgaarden, Egaa.

Elevforeningens Bestyrelse.
Landmand Frede Bak, Rodskov, Løgten (Formand).
Landmand Tage Brandstrup, Elsted, Lystrup.
Lærerinde Sigrid Bak, Rodskov, Løgten.
Frk. Herdis Bomholt, Egaa, Risskov.
Frk. Kirsten Holm, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Kontorist Henning Madsen, Egaa, Hjortshøj.
Landmand Keld Baastrup Sørensen, Elev, Lystrup.

Suppleanter:
Gartner Frede Larsen, Egaa, Hjortshøj.
Frk. Else Jensen, Sønderborg, Hjortshøj.
For Elevholdet 1945—46: Keld Baastrup Sørensen, Elev. 

— 1946: Birthe Aabo Rasmussen, Egaa,
Risskov.

¥

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



Elevfortegnelse.
Vinteren 19^5—46.

1. Alfred Albrektsen, Søften Mk., Hinnerup.
2. Aage Andersen, Gram, Stilling.
3. Frode Lundgaard Andersen, Bjedstrupgd., Alken.
4. Ingemann Andersen, »Solbakken«, Egaa Mk., 

Risskov.
5. Jens Søndergaard Andersen, Todbjerg, Hjortshøj.
6. Kresten Skovbjerg Andersen, Hadbjerg, Hadsten.
7. Tage Andersen, Egaa Mk., Hjortshøj.
8. Aksel Bach, Kousted Mk., Bjerregrav.
9. Henning Boye, Bendstrup, Hjortshøj.

10. Andreas Bredkjær, Randlev, Nd. Randlev.
11. Jørgen Bruus, Følle Overgaard, Rønde.
12. Jørgen Christensen, Røgen, Sporup.
13. Ragner Dueholm Christensen, Tvorup Vang, Thisted.
14. Kresten Jacobsen Due, Solvang, Højbjerg.
15. Jens Peter Foged, Todbjerg Østergaard, Hjortshøj.
16. Erik Julius Funch, St. Myregaard, Tejn, Bornholm.
17. Torkild Hansen, Hovedgaard.
18. Svend Sørensen Helbo, Dejret, Knebel.
19. Erik Jørgensen Høgh, Holme, Ebeltoft.
20. Edvard Meller Jacobsen, Selling, Hadsten.
21. Arne Jensen, Brandstrupgd., Ry.
22. Frits Jensen, Fruering, Stilling.
23. Harding Møller Jensen, Grundfør, Hinnerup.
24. Henning Jensen, Godthaab, Trige, Aarhus.
25. Jens Peter Jensen, Fiirgaarde, Ry.
26. Niels Ogstrup Jensen, Mejlby, Hjortshøj.
27. Peder Hvidkjær Jensen, Røgen Hedegaard, Toustrup.
28. Per Brandt Jensen, Godthaab, Beder.
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29. Ove Hald Johansen, Slagterforretningen, Rønde.
30. Helge Kiil, Feldballe.
31. Rasmus Severin Kristensen, Norring, Hinnerup.
32. Jørgen Kromann, Vammen, Viborg.
33. Bent Ørum Larsen, Gram, Stilling.
34. Sigfred Laursen, Halling, Randers.
35. Kåre Lyngstad, Kjerknesvågen, Norge.
36. Per Lysthauge, Tandskovgaard, Skægkær.
37. Helles Madsen, Søften, Hinnerup.
38. Jørgen Rasmussen Mahler, Vejlby, Risskov.
39. Thomas Kjeld Mathiasen, Tinning, Hinnerup.
40. Frode Engmark Mogensen, Smedegade 59, Horsens.
41. Kristian Møller, Skrødstrup, Mariager.
42. Villy Frank Møller, Boulstrup.
43. Anders Nielsen, Skansehøj, Ry.
44. Asger Rud Nielsen, Toftegaard, Jyderup.
45. Erik Toftgaard Nielsen, Nygaard, Rønde.
46. Johannes Vagn H. Nielsen, Haarby Skole, 

Skanderborg.
47. Jørgen Sønderholm Nielsen, »Sønderholm«, Adslev, 

Hørning.
48. Karl Ove Nielsen, Stilling.
49. Niels Vagn Nielsen, Skjød, Hadsten.
50. Peder Friis Nørgaard, Godthaab, Lystrup.
51. Henry E. Pedersen, Hemstok, Skanderborg.
52. Kaj Pedersen, Ajstrup, Malling.
53. Knud Erik Pedersen, Birkehøj, Skjød, Hadsten.
54. Niels Mikkelsen Pedersen, Haarvejen, Hinnerup.
55. Niels Ogstrup Pedersen, Damgaarden, Falling.
56. Tage Hansen Pedersen, Skjoldelev Nedergd., 

Hinnerup.
57. Anders Jørgen Pind, Pindsminde, Volk Mølle.
58. Erik Lofthus Rahbek, Stenkildevej 8, Viby J.
59. Søren Rasmussen, Linaa, Løgten.
60. Søren Martin Rasmussen, Stallinghus, Harlev.
61. Frederik Rehmeier, Foldby Mk., Hinnerup.
62. Johan Laurits Schøler, Vitved, Skanderborg.
63. Niels Sehested, Najbjerg, Timring, Vildbjerg.



113

64. Aage Sørensen, Trælgaarden, Mørke.
65. Anders Sørensen, Elsted, Lystrup.
66. Ejner Sørensen, Hadrup Nedergd., Hundslund.
67. Ernst Sørensen, Sjelle, Skovby Østj.
68. Kjeld Baastrup Sørensen, Elev, Lystrup.
69. Svend Aage Sørensen, Moselund, Elev, Lystrup.
70. Tage Preben Sørensen, Dovergaard, Ry.
71. Alfred Schjøth Svendsen, Bjarup Mosebrug, Laven.
72. Poul Dalsgaard Svendsen, Langballe, Maarslet.
73. Tom Thomsen, Marienhoff, Ryomgaard.
74. Anders Holme Villadsen, Højgaard, Vorre, Løgten.
75. Poul Wedege-Mathiassen, Lundumgd., Sdr. Ørslev, 

Falster.

Sommeren 19t6.

1. Else Agger, Bøvlingbjerg.
2. Edith Andersen, Balle, Løgten.
3. Esther Andersen, »Bækkelund«, Jaungyde, Ry.
4. J. Edith Andersen, »Nøjsomhed«, Brabrand.
5. Inger Bakkestrøm, Skjoldelev, Hinnerup.
6. Agnes Balle, Helgenæs, Knebel.
7. Sonja Berthelsen, Skæring, Hjortshøj.
8. Kirsten Elkjær Boie, Hørning, Volk Mølle.
9. Ulla Bojesen, Hjortekær, Klampenborg.

10. Betty K. Christensen, Trige, Aarhus.
11. Grethe Knudsby Christensen, Kongsgaard, Knebel.
12. Anna Margrethe Espensen, Skæring, Hjortshøj.
13. Anna Marie Bomholt Hansen, Egaa, Risskov.
14. Annie Hansen, Assedrup.
15. Birgit Gammelgaard Hansen, Oustrupgd., Toustrup.
16. Elin J. Hansen, Sindinggaard, Ulstrup.
17. Edith Helbo, »Jebjerggaard«, Langaa.
18. Inger Doris Holst, Egens, Rønde.
19. Inger Høgh, Halling Brugsf., Randers.
20. Aase Wiberg Jensen, Tirstrup Østj.
21. Anna Jensen, Røgen, Sporup.
22. Anna Jensen, »Lauritsdal«, Søften, Hinnerup.
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23. Anne Marie Jensen, »Fuglsang«, Rohde, Galten.
24. Gunvor Møller Jensen, »Bendstrupgaard«, Hjortshøj.
25. Margit Filt Jensen, »Rishøjgaard«, Ormslev.
26. Mary Jensen, Højvang, Hinnerup.
27. Ragnhild M. Jensen, Foldby Mk., Hinnerup.
28. Tove Jensen, Tirstrup Østj.
29. Lis Jepsen, Blaagaardsgade 43, København N.
30. Marie Johnsen, Røgen, Toustrup.
31. Anne Jørgensen, Hjortshøj.
32. Edith Hjortshøj Jørgensen, Eskerod, Løgten.
33. Anna Lisa Kristensen, »Birkelund«, Ølsted, Aarhus.
34. Ruth Kristoffersen, Lindaa, Løgten.
35. Kirsten Kruse, Tved, Knebel.
36. Margith Laursen, Foerlev, Skanderborg.
37. Annie Levinsen, Ølsted, Aarhus.
38. Kirsten Olesen Loft, Langballe, Maarslet.
39. Anna Marie Madsen, Haldum Mk., Hinnerup.
40. Bodil Kirk Meyer, Trige, Aarhus.
41. Edel Mikkelsen, Rosenholmvej, Hornslet.
42. Eva Møller, Skovby Bageri, Skovby Østj.
43. Inga Schon Møller, Korsvej, Laasby.
44. Tove Møller, Fillerup Brugsf., Odder.
45. Annelise M. Nielsen, Villendrup, Randers.
46. Elin Nielsen, Skæring Strand, Hjortshøj.
47. Elna Nielsen, Søften, Hinnerup.
48. Gerda Bak Nielsen, Lyngby, Sporup.
49. Inger Aagaard Nielsen, Fulden, Beder.
50. Ketty Sølvbjerg Nielsen, Stautrup St.
51. Kirstine Nielsen, Skjørring, Galten.
52. Madga Nielsen, Tirstrup Østj.
53. Margit Marie Nielsen, Skjørring, Galten.
54. Margit Overgaard, Ølsted, Aarhus.
55. Anna Margrethe Pedersen, Vithen Prgd., Hinnerup.
56. Else Gisselmann Pedersen, Fastrup, Aarhus.
57. Ingrid Pedersen, Stevnshøjgaard, 0. Tørslev.
58. Karen Margrethe Pedersen, Blegind, Hørning.
59. Ellen Poulsen, Ødum, Aarhus.
60. Rigmor Poulsen, Kolt Mk., Hasselager.
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61. Birthe Aabo Rasmussen, Egaa, Risskov.
62. Elin Fogh Rasmussen, Fulden, Beder.
63. Elise W. Riddermann, »Splinderborg«, Knebel.
64. Anna Langballe Riis, Kattrup, Hasselager.
65. Grethe J. Ryberg, Hørning Møllegaard, Hørning.
66. Gerda Schon, Sdr. Homaa, Trustrup.
67. Ruth Schiøler, Vitved, Skanderborg.
68. Ellen M. Sejersen, »Lille Lethenborg«, Fregerslev, 

Hørning.
69. Anna Bülow Skovborg, Mejlby, Hjortshøj.
70. Anna Taarsted Sørensen, Skivholme, Skovby Østj.
71. Asta K. Sørensen, Kankbølle, Hjortshøj.
72. Bodil Sørensen, Todbjerg Mosegd., Hjortshøj.
73. Ellen Sørensen, Skæring, Hjortshøj.
74. Ely M. Sørensen, Norring, Hinnerup.
75. Karen Margr. Sørensen, Tved, Knebel.
76. Ketty Loftager Sørensen, Hjortshøj.
77. Margit Sørensen, Lading Mk., Mundelstrup.
78. Sigrid Sørensen, Skj ørring, Galten.
79. Anna Margrethe Thygesen, Norring, Hinnerup.
80. Gurli Vorgaard, Hundslund.




