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København V.

Skyerne graane, og Løvet falder,
Fuglene synge ej mer,
Vinteren truer, og Natten kalder,
Blomsterne sukke: det sner!
Og dog bære Blus vi med Glæde!

Vinteren kommer, og Sneen falder,
Blomsterne visne i Muld;
Isen optøs ej af Graad for Balder,
Taarerne stivne af Kuld.
Og dog bære Blus vi med Glæde!
Solhverven kommer, og Bladet vendes,
Dagene længes paa ny,
Solskinnet voxer, og Vintren endes,
Lærkerne synge i Sky.
Derfor bære Blus vi med Glæde!

Aarene skifte af Gru for Ælde,
Skjaldene give dem Ret,
Fuglene alle hvert Aar maa fælde,
Ellers de fløj ej saa let.
Derfor bære Blus vi med Glæde!

Fuglene flyve som Vind paa Vinger
Let over vildene Hav,
Skjaldene flyve, som Rimet klinger,
Glat over Slægternes Grav.
Derfor bære Blus vi med Glæde!
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Hjærterne
Drages til
Lyset dog
Flygtende
Derfor bære

vakle, naar højt de banke,
Fuglenes Spor,
sejrer, den mørke Tanke
synker i Jord;
Blus vi med Glæde!

Salmerne klinge, og Klokker kime,
Spotte med Sneen ved Jul,
Vinteren maa sig med Vaaren rime,
Smelte for Solen i Skjul.
Derfor bære Blus vi med Glæde!
Troende Hjærter i Vinterløbet
Føde den liflige Vaar,
Trykke den til sig i Barnesvøbet
Med et lyksaligt N y t a ar.
Derfor bære Blus vi med Glæde!

Betlehems=Barnet i Krybberummet,
Det er den evige Vaar;
Troende Hjærter det har förnummet:
J u l gjør lyksaligt Nytaar.
Derfor bære Blus vi med Glæde!
N. F. S. Grundtvig: Efteraaret (1847).

Vore bedste Hilsener med Ønsket om en glædelig
Jul og et godt Nytaar.
Karin og Tage Dybkjær.

Dog bære Blus vi med Glæde!
or hundrede Aar siden skrev Grundtvig Efteraars?
sangen »Skyerne graane, og Løvet falder«. Indled?
ningen er mørk Efteraarsstemning. Dagene bliver korte
og mørke; Fuglesangen høres ikke mere; Blomsterne
visner; Kulden kvæler alt i sin Favn. Men alligevel er
det ikke Fortvivlelse og Modløshed, der er Grundtonen
i Digtet. Der kommer straks fra Begyndelsen et trodsigt
»og dog bære Blus vi med Glæde«. At bære Blus er en
gammel Skik, der brugtes ved Æresbevisninger, Fester
o. lign.; f. Eks. kunde man bære Blus ved et kongeligt
Lig. Men hvorfor bærer vi Blus med Glæde i Efter?
aarets mørke Tid, naar alt sygner hen? Jo, for vi ved,
at »Solhverven kommer og Bladet vendes, Dagene læn?
ges paa ny«. Lyset skal sejre over Mørket, Vaaren skal
sejre over Vinteren, ja, Livet skal sejre over Døden. Med
Betlehemsbarnet i Krybberummet kom Lyset til Jord.
Med det kom Frelsen til den fortabte Menneskeslægt.

F

Troende Hjærter det har förnummet:
Jul gjør lyksaligt Nytaar.
Derfor bære Blus vi med Glæde!

Grundtvig var maaske bleven inspireret til den lyse
Grundtone i Efteraarsdigtet bl. a. af den Opmuntring,
han havde faaet sidst i 1847, da det saa ud til, at hans
Tanke om en Højskole i Sorø kunde føres ud i Livet.
Men ogsaa naar Sorg og Ulykke bankede paa Døren,
kunde han bevare Haab og Fortrøstning til Gud. Med
1948 kommer vi ind i Hundredaaret for store og betyd?
ningsfulde Begivenheder i Danmarks Historie. Den 20.
Januar 1848 døde Kong Kristian den Ottende, Dagen
efter udraabtes Frederik den Syvende til Danmarks
Konge. Man ventede, at han vilde give en ny Forfat?
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ning, men der skulde først gaa et Par Maaneder, og
der skulde først finde blodige Revolutioner Sted i andre
Lande, før Frederik den Syvende i de meget bevægede
Martsdage 1848 gav endeligt Løfte om en Forfatning.
Netop i de samme Dage var Oprøret brudt ud i Hol«
sten. Nu var det tydeligt, at det slesvigske Spørgsmaal
ikke lod sig løse uden Sværdslag. Oprøret maatte slaas
ned. Det første Slag, der endte med en Sejr for Dan«
skerne, stod ved Bov den niende April 1848. I glad
Stemning over Udfaldet skrev Grundtvig Sangen om
Kong Vermund den Gamle, som han ledsagede med
en lille Efterskrift: »Det slaar nu lykkeligvis lige til, at
gamle Vermund alt (jeg mener den glædelige niende
April) har hørt Lyden af Skræp første Gang, saa vi tør
vente, den høres ogsaa snart anden Gang!« Men det gik
anderledes anden Gang. Ved Paaskedagens Kamp 23.
April led vi et stort Nederlag. Et Par Maaneder senere
skrev Grundtvig den alvorsprægede Sang: »Fæderneland,
ved den bølgende Strand«. Danmark, vor Moder, sidder
bleg, i Sorgen indhyllet, og Fremtiden tegner sig sort.
Men ogsaa i denne Sang møder vi det fortrøstningsfulde
»dog«: »Dog for dig er det bedste tilbage«. Og i Slut«
ningen af Sangen er den sorgindhyllede Skikkelse blevet
en Mø med letrødmende Kinder. Hvordan er det gaaet
til? Omkvædet giver Svaret: end lever den gamle af
Dage. Uden at kende Udfaldet af Krigen følte Grundt«
vig sig tryg; thi Danmarks Skæbne laa i Guds Haand.
I 1848 kæmpede Danskerne for Livet mod Tyskerne.
I samme Aar valgte de Folkets Mænd, der skulde sam«
les for at vedtage Danmarks Riges Grundlov. Hundred«
aarsminderne vil vælde ind over os i det nye Aar.
Men Minderne stiller os ikke over for Spørgsmaal,
som blev løst og gjort færdige een Gang for alle.
Tværtimod. De trænger sig paa igen. Det er fejlagtigt
at tro, at vort Folkestyre, een Gang vundet, besiddes
sikkert alle Dage. Det skal saa at sige vindes og værnes
af hverjny Slægt; vi har jo set, hvordan det kan blive
udsat for snigende Angreb.
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Det slesvigske Spørgsmaal kan heller ikke lade os
være ligegyldige i Dag. Om end det kommer paa en am
den Maade i Dag end for hundrede Aar siden — det kræ*
ver, at man tager Stilling til det. De ledende i vort Styre
har det største Ansvar, men hver enkelt af os har Med*
ansvar for, at det rette vælges.
Det var bevægede Tider for hundrede Aar siden.
Mange blev vakte til Danskhed, som »Aanden fra 48«
viser. Men ogsaa i vore Tider kaldes der paa alle vaagne
Danske. Økonomisk set er der mørk Efteraarsstemning
over Landet, politisk set er der ogsaa skummelt i Verden.
Krigen er hørt op, men Freden kan ikke rigtig vinde
Fodfæste. Det kan blive vanskelige Tider at komme
igennem. Der vil blive Brug for alle gode Kræfter. Frem*
for alt maa vi ikke give os hen i Modløshed, der altid
er med til at svække.
Som vi i Efteraaret ser hen mod Solhvervet og om
Vinteren ser hen mod Vaaren, saadan ser vi i vanskelige
Tider ogsaa frem med Fortrøstning til Fremtiden og
henter deraf Styrke til Dagens Gerning, og saadan ser
vi i. Dødens Dale frem mod Livet.
Derfor bære Blus vi med Glæde!
Oktober 1947.

Tage Dy bk) ær.

Ved et Kongeskifte.
Ved Kong Christian VIII’s Død 1848 skrev N. F. S.
Grundtvig et Digt til Sørgefesten paa Rødding Høj
skole. Foran Digtets 100 Aars Dag og i Mindet om vor
afdøde Konge Christian X aftrykkes her nogle Vers.

Danmark! paa din Vinterdag
Sænk dit Hoved, sørg og klag!
KongeHyset er udslukket,
Konge^Øjet fast tillukket,
Konge=Hjærtet, ak, det brast!

Kristian var en Drot som faa,
Ham paa Hjærte Folket laa,
Derfor ved Kong Kristians Baare
Fælder hele Danmark Taare,
Hyller sig i Sørgeflor!
Hør, o Gud, vort Hjærtes Bøn
For Kong Kristian og hans Søn!
Frederik sin Fader ligne!
Begges Kongedaad velsigne
Du til varigt Folkeheld!
Konge=Lys og Folke=Dyd,
Folke=Frihed, Konge=Fryd,
Lad dem skabe gyldne Vange,
Avle klare Jubelsange
For vort sjældne Kongeheld!
N. F. S. Grundtvig. Februar 1848.

... saa lydt fra Danskens Fædreland
maa tone Takkesange!
er var engang en ung Mand. Maaske skulde man
kalde ham et ungt Menneske, for han var ikke mere
end seksten Aar. Hans Hjem laa ude paa Landet. Det
var en lille Gaard. Jorden var god, nem at arbejde i,
baade fordi det var den allerbedste Muld, og fordi hans
Forældre mange Aar igennem havde holdt Gaarden i
god Skik.
Egnen var ualmindelig køn, Banke ved Banke med
blødt bølgende Linjer; ind imellem var der smaa og større
Dale og een meget lang Dal, der slyngede sig mellem
Bakkerne vel over en Mil. Dernede løb Aaen, undertiden
helt ind mod Brinkerne, undertiden med mærkeligt for
mede Engstykker paa begge Sider.
Gaarden selv laa højt oppe, med Udsigt vidt omkring;
kun mod Øst standsedes Blikket af en endnu større
Banke. Men gik man de faa Skridt derop, saa man ogsaa
milevidt: frodige Marker, velholdte Gaarde, mod Syd og
Øst og Nord afvekslende med smaa Løvskove, mod Vest
med mørke Naaletræsplantager; thi derude begyndte den
magre Egn, og i tørre Blæstdage kunde alt derude være
een Taage af Sandflugt. Men om det var Morgen eller
Aften, Solskin eller Regn, altid var der kønt.
Paa Gaarden gik Livet sin jævne Gang, Forældrene
passede selv Bedriften med Hjælp af den unge Søn —
Jørgen hed han — og hans mindre Søskende. De var ikke
rige Folk; men flittigt og stræbsomt havde de arbejdet
sig frem til at have det godt; ingen paa Gaarden savnede
nogen Sinde Føde eller Klæder, og der var ogsaa inden
for visse Grænser Raad til Fornøjelsesture og anden Ad
spredelse. Ganske vist maatte de ikke mindst lige i Tiden
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tage haardt fat, for Tiderne var blevet noget vanskelige,
og Moderens livsfarlige Sygdom for faa Aar siden havde
taget en betydelig Slump Penge. Men hun var omsider
efter lang Tids ængstelig Venten blevet helt rask, og alle
Børnene var baade sunde og velbegavede til Arbejde. Saa
hele Familien var glade og vel til Mode, og alt gik en
rask og munter Gang, baade Søgn og Hellig.
Nej, ikke hele Familien. Jørgen var i den senere Tid
blevet saa mærkelig. Han var sjældent fornøjet. Ja, han
passede sine Ting fra tidlig Morgen til Dagen var forbi,
undertiden til sent om Aftenen. Men det var ikke med
ham som med de andre. Han var begyndt at lægge Mærke
til nogle Mennesker inde i den nærliggende By, dei- havde
det nemmere end han og hans Familie. Disse Mennesker
havde ikke slet saa haardt Arbejde, havde ogsaa mere
Frihed og levede endda i rigere Kaar. De behøvede slet
ingen Fornøjelser at nægte sig; til og med kunde de under
tiden tage helt fri paa en almindelig Arbejdsdag.
Ved at rette Opmærksomheden mod dem var Jørgen
kommet til at se alle de besværlige Sider ved sin egen
Tilværelse og næsten kun dem: Alting skulde passes
hver evige Dag, Dagens Gerning kunde tit være baade
lang og streng; endda maatte de undvære megen Luksus,
ellers kunde det ikke gaa rundt for dem. Skulde det
bestandige Slid da blive ved uden nogen Sinde at gøre
dem velhavende?
Det ærgrede og pinte Jørgen. Naar de andre spøgte
og lo, var han tavs. Talte de til ham for at drage ham
med ind i Munterheden, vendte han sig vrissende fra
dem. De begreb det ikke, for de syntes, han havde det
lige saa godt som de andre i Hjemmet, og at de alle
havde det godt.
Det havde de ogsaa. Det havde Jørgen ogsaa. Jørgen
var blot kommet for Skade at glemme det over sine kræ
vende Tanker. Han tænkte ikke paa, at de hverken mang
lede Føde eller Klæder, et godt Arbejde i en dejlig Egn
eller et lykkeligt Hjem. End ikke hans Moders længsels
fuldt ventede Helbredelse stod i hans Tanker.
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Der var mere end rigeligt at glæde sig over hver Dag;
men Jørgen havde glemt at øse af Glædens Kilder. Deraf
kom hans Utaknemlighed og voksende Ulyst ved hele
Livet derhjemme. Fortrædelig og vranten gik han om
kring i flere Aar, til han blev hen mod de tyve, spildte
derved den kostbare Ungdomstid for sig selv og voldte
sine Forældre Sorg.
Her slipper vi saa hans Historie.
*
Fra flere Sider fortæller man os om Norge, som det
ser ud nu.
Nordmændene led meget mere end vi under Krigen.
De var ved dens Ophør udhungrede — saa udsultede, at
vi maa føle Skam ved det. En hel norsk Egn, Finmarken,
ødelagde Tyskerne fuldstændig under deres Tilbagetog.
Og det værste: de savner flere end vi.
Men nu, da de under forholdsvis trange Kaar skal
bygge det nedbrudte op, tager de fat med Flid og Humør.
Det Ord har de paa sig. Om det ene er de enige: enhver
gaar med frisk Mod i Gang, at alting kan komme i Orden.
Hvorfor skulde de ikke det? Nu kan de faa Føde og
Klæder, om ikke i Overmaal, saa dog i taaleligt Omfang.
Først og sidst: Nu kan de arbejde for sig selv, nu kan
de dagligt glæde sig over Livet i deres Hjem og Land,
for nu er Norge frit og deres eget igen.
De maa mangle en Del; de maa spare og arbejde dyg
tigt. Men de har ikke glemt Glædens Kilder, som springer
for deres Fod. De øser dagligt af dem. Deraf kommer
Taknemligheden, og deraf igen deres jævne, muntre og
virksomme Liv.
Det er nok ikke Norge, der minder om Jørgen, som
aabenlyst ødelagde sin Ungdom. Det er snarere os i Dan
mark.
Det skal indrømmes, at vi er blevet fattige. Meget kan
vi slet ikke faa. Rationering og Restriktioner besværlig
gør Dagliglivet. Boligspørgsmaalet er alvorligt. Og vi har
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foran os Aar, hvor vi skal bestille noget, endda helst
strække Arbejdsdagen saa langt som forsvarligt, og allige
vel bliver vi næppe foreløbig rige.
Men det er ogsaa, som forser vi os paa det besværlige.
Vi stirrer vedholdende paa det, vi ikke har. En vil have
mere Kaffe, en anden flere Cigaretter, en tredie vil have
Bil. Hvorfor kan vi ikke faa det og det? Det er ogsaa den
tossede Regering! Vi kan ikke være tjent med det!
Hvis det saa endda var Utilfredshed udsprunget af
lidenskabelig Lyst til at skelne Ret fra Uret baade i Be
sættelsestiden og nu. Men det er det jo ikke saanær altid.
Vi vilde blot personligt have det behageligere!
Saa strejker vi eller sætter Arbejdstempoet ned og gør
en Masse Vrøvl.
Vi har glemt saa meget. Vi glemmer, at vi dog har
Føde, Klæder, dagligt Arbejde og de allerfleste en god
Bolig, saare mange tilmed paa yndige Steder. Vi glemmer,
at det overhovedet var os umuligt at undgaa en byrde
fuld Efterkrigstid; fem Aars Plyndring og Ødelæggelse
gaar ikke sporløst hen; vi havde kun to Muligheder: en
fattig Tid under tysk Tyranni og Grusomhed, eller en
fattig Tid som nu. Vi husker for lidt af Jublen ved Kri
gens Ophør. Ja, vi glemmer for tit det vigtigste: at vi fik
givet Danmark igen som vort frie Land.
Glædens Kilder ligger foran os og rinder uudtømme
lige. Der er slet ikke andet for, end at vi alle, unge og
gamle, øser deraf og hjælper hinanden dertil. Thi deraf
springer Taknemligheden, og den er igen Drivfjederen til
det eneste, som er et befriet Folk værdigt: et haardt, men
flittigt og muntert Arbejde paa at gøre alting saa godt
som muligt i Danmark, og det saa langt mod Syd, som de
regner sig til vort Folk.
Men de Dage og Aar, som gaar hen i Fortrædelighed,
er uværdige og mere end spildte.

Holger Sørensen.

Ungdommen og Fremtiden.
eg spurgte en dag en kendt højskolemand om, hvad
det var, vi især skulde lære vore unge, for at de kunde
stå rustet til at tage et arbejde og en gerning op i frem
tidens Danmark.
Han svarede omgående: tro og angst.
Ja, vi unge må lære at tro, ikke blot i kristen for
stand, men vi må også lære at tro på fremtiden, på
sandheden, på kærligheden, på kammerater, på medmen
nesker, — ja, der kan nævnes meget, meget mere, som
det er nødvendigt at tro på. Det er ikke alene ønskeligt,
men det er livsnødvendigt, om vi ikke skal komme til
at opleve et åndeligt 9. april, som vi oplevede et politisk,
militært og nationalt. Grunden til dette var en »hvadkan-det-ny tte «-politik og en »det-går-nok«-politik. Begge
dele er lige farlige. Det ene er uden tro, det andet er
uden angst, og ingen af delene kan undværes.
Hvis den nye generation skal bære det, vi forstår ved
udtrykket »dansk«, — det demokratiske, folkelige og ånde
lige liv, som vi lever det her i Danmark —, hvis ung
dommen skal løfte den arv og bære den ind i fremtiden,
så må den have tro; og troen må være så sikker og fast,
at den også kan holde mod vold og fysisk overmagt, når
den slipper sine onde kræfter ud mod os.
Vi skal lære at tro på, at det nytter noget, når vi af
et ærligt sind gør vor pligt i hverdagens arbejde. Vi skal
lære at tro på os selv, at vi har en betydning, tro, at
livet har sat sat en plads af til »mig«, som kun »jeg« kan
udfylde.
Men intet sted kommer vi uden om angsten. Vi op
dager, at angsten kommer og banker på. Angst for vor
egen utilstrækkelighed, for, at vi ikke kan indfri de for
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ventninger, som tiden nærer til os, at vi ikke har kræfter
til at løfte den arv, slægten efterlod os at bære videre.
Kaj Munk kendte denne angst. I sit skuespil »Niels
Ebbesen« lader han efterhånden angsten knuge Niels
Ebbesen så hårdt, at han må ud i kamp for sin tro. Og
det mærkelige er, at hans tro først bliver fast og sikker,
da han vender tilbage fra Randers, hvor han har dræbt
»den kullede Greve«, og den fattige kvinde giver ham
sine sidste brød. Da først får han vished for, at den
bedrift, han har øvet, er både rigtig og sand. Da bliver
hans tro en realitet, men det var angst, der blev grund
laget under den.
— Man skal også have sin tro, når den kan komme
til at koste noget, ja, selv om den skal koste livet.
Det havde de kristne i Roms katakombre, eller når
de blev kastet for de vilde dyr ved de store folkefester
i datidens romerrige. Det havde også mange af dem, der
gik ind i kampen mod nazismen. Det havde Kaj Munk
og Christian U. Hansen, og begge måtte betale prisen der
for, den dag de faldt for de tyske kugler. Men de nåede
at give en arv videre til os unge, der i dag står med livet
foran os. De har givet os ansvaret for fremtiden, — og
nu gælder det så, om vi vil vedgå arv og gæld.
Vi står nu overfor at skulle bygge en verden op efter
krigens ødelæggelser, — et møjsommeligt og trættende
arbejde. Også vi her i Danmark må være med i dette
arbejde, også vi må bære vor del af de byrder, der natur
nødvendigt følger med. Men det er, som om vi døjer med
at gøre os det klart. Vi står i dag med et land, der har
fødevare-produktionsapparatet i bedst orden i denne ver
densdel, og vi har den højeste levestandard. For mig at
se må det være en forpligtelse til at yde så meget mere
til genopbygningen.
Vi står overfor at skulle bygge det op, som krigen
har ødelagt, og det vil tage adskillige år. Derfor er det
ligetil at tage det med i denne forbindelse, for det bliver
jo den opvoksende slægt, som må lægge kræfterne i og
tage det hårde nap; og det bliver måske først det næste
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slægtled, der kommer til at høste frugten af arbejdet.
Men det skal vi ikke være kede af, det er altid rigere at
bygge op, end blot at vedligeholde. Og enten vi nu vil
eller ej, så kommer vi alle med i det arbejde, alle som
een.
Og her har vi brug for både angst og tro. Angst for
ikke at gør det godt nok må virke som en spore til at
yde vort bedste, hver på sin plads og efter evne. Men vi
må også have troen på, at det kan nytte, at der er en
mening i det hele.
Nordahl Grieg, den norske digter, der satte livet til
under et bombetogt ind over Tyskland, advarede længe
før freden mod et af fredens spøgelser: trætheden.
Bli fremfor alt ikke trette —
som mennesker biir efter kriger —
når grumset og griskheden kommer
i følge med modløsheden ...

Nordahl Grieg vidste, at efter en krig, hvor alle kræf
ter har været sat ind, vil der komme en periode, hvor
trætheden melder sig. Og med træthed følger, at man
lettere lader sig irritere af modgang. Det har bl. a. vist
sig i den bølge af strejker, der har rullet — og ruller —
over verden. Det er, som om vi ovenpå anstrengelserne
holder week-end, som om vi føler trang til at lade det
hele passe sig selv og blot hvile. Derfor skrev Nordahl
Grieg: — bli fremfor alt ikke trette...
Chr. U. Hansen skrev to timer før sin henrettelse til
sine forældre, at de i hans sted skulde tage et forældre
løst tysk barn til sig efter krigen. Han lægger hermed
et ansvar ike blot på dem, men på os alle; et ansvar ikke
blot for os selv og vore nærmeste, men for alle vore
medmennesker, enten de så er tyskere, kinesere, jøder, —
eller sønderjyder.
Henrik Ibsen viser i skikkelsen Per Gynt et menne
ske, der går udenom vanskelighederne og i stedet plejer
sin magelighed, — og resultatet er, at han bliver en
karakterløs og interesseløs person. Han holder af Solvejg,
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men han vil ikke binde sig til hende i et ægteskab, fordi
han da må ofre sin frihed, og han går uden om, hver
gang det trækker op til en afgørelse. Men til sidst bliver
han klar over, at nu er det »enten-eller«, og
»— udenom, sa’ Bøjgen. Nej! Denne gang
Tværs igennem, var vejen aldrig så lang!«
og så opdager han, at Solvejg’s offervillige kærlighed
hjælper ham, så han igen formår at leve et menneske
værdigt liv.
Vi er undertiden for slemme til at sige »udenom« her
i Danmark, men vi har også set, at vi kan sige »Tværs
igennem«, bl. a. d. 29. august.
Vi kommer til at stå overfor store valg i den kom
mende tid, større måske end nogensinde før. Vi er alle
rede blevet stillet overfor et fra Sønderjylland,
— udenom, siger mageligheden. Nej! Denne gang
Tværs igennem, er vejen aldrig så lang!
Kan vi nå dertil, så har vi lov til at tro på, at der stadig
er grokraft i det danske folk.

Med hilsen og ønske om alt godt i fremtiden.
Anders Willemoes.

Vil du med til Norge?
orstander Tage Dybkjær har bedt mig skrive et lille
Stykke med denne Overskrift. Artiklen skulde have
et dobbelt Formaal: dels fortælle nogle Indtryk fra mine
Rejser til Norge i denne Sommer og dels at indbyde tid
ligere Egaa-Elever til at deltage i en Tur derop til næste
Sommer.
I Sommeren 1930 havde jeg første Gang en Ungdoms
flok med til Norge paa en uforglemmelig Rejse, og siden
har jeg Tid efter anden foretaget Ture derop med rejse
lystne og interesserede unge — vel ialt en halv Snes
Gange eller lidt mere, og lige saa mange til har jeg været
der alene paa Besøg eller Foredragsrejse.
Turene med de unge har været noget af det festligste,
jeg har været med til, og jeg har aldrig oplevet, at nogen
er vendt skuffet hjem. Det at komme til Norge første
Gang er for alle en stor Oplevelse, fordi Landet er saa
forskelligt fra vort eget, og det at se et Klippeland er
noget helt andet end at læse om det. Deltagerne i Rejserne
synes straks, naar de ser Norge dukke op af Havet, furet
og vejrbidt, at det er et betagende Syn. De taler om de
høje Fjælde ved Larvik og Oslo. De vil ikke rigtig tro mig,
naar jeg siger, at de paa Tilbageturen vil synes, at de
samme Fjælde er smaa og lave. Men paa Hjemvejen giver
de mig Ret. De er smaa ved Siden af Hardangervidden
og Jotunheimen. Jeg plejer at tage Flokken med op til
Højfjældet, de skal op over Skovgrænsen, de skal nyde
Udsigten til den evige Sne, helst helt op til den.
Der kan gøres en billigere Rejse til det sydligste
Norge; men skal man opleve det egentlige Norge, skal
man op i Landet og op paa Højfjældet. Paa en Tur i Som
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mer var vi oppe paa Gaustatoppen, 1883 m over Havet.
Derfra skal der i klart Vejr kunne ses over en Syvende
del af Norge, et Omraade større end hele Danmark. Dette
Udsyn over det vældige Klippeland glemmes ikke. Man
ser ned i Dalen ved Rjukan med enkelte grønne Marker
og nogle faa Huse. Ellers er det Sten og Sten, saa langt
Øjet rækker, et Syn, ingen Slettebo gør sig nogen Fore
stilling om.
Kører man op gennem Landet i Tog eller Rutebil, er
de store Naaleskove isprængt lyse Birke det, man først
lægger Mærke til ved Siden af Granitten. Træer synes at
kunne gro overalt, selv i de mindste Klipperevner. Først
i 800—1000 Meters Højde hører Trævæksten op.
Vejene gaar gennem Dalene langs Søer og Elve. Her
og dér findes Vandfald, som navnlig ved Foraarstid syder
og bruser med vældig Styrke. Undertiden indsnævres Da
len, saa Vejen gaar med afgrundsdybe Kløfter til den ene
Side og lodrette Klipper til den anden. Til Tider fører
Vejen ind gennem mørke Tunneler, og til Tider bliver
Dalen bredere med større og mindre Landbrug. Næsten
alle Husene er opført af Træ, og Bygningsstilen er en an
den end herhjemme.
Vi plejer at besøge en Bondegaard. Alle unge fra Lan
det betragter med Interesse Stabburet (Forraadskamret),
der er en Bygning for sig — rejst paa Sten eller Pæle,
saa Gulvet er hævet over Jorden, ofte har det fine Ud
skæringer. De diskuterer Broen op til Laden, ad hvilken
Hø og Korn køres ind i 1. Sals Højde og læsses ned paa
Gulvet.
Ved Sommertid er Køerne paa Sæteren, hvor Budejen
passer dem. »Kjærringa og Jenta er paa Sæteren,« sagde
en Bonde, vi besøgte i Sommer. Det varede noget, før det
gik op for Tilhørerne, at det var Konen og Pigen, han
mente.
Kommer vi op til Fjældbygderne, kan Landbruget
synes os primitivt. Der er Kornmarker paa 100 Kvadrat
meter, der er Mennesker, som endnu høster Kornet ved
at skære det af med Segl.
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Næsten alt er anderledes end hjemme. Vi gaar og drager Sammenligninger. Det er nu godt at se noget, som er
helt forskelligt fra det sædvanlige. Godt at komme ud af
de daglige Vaner. Vi prøver at spise Morgenmad Kl. 9,
Middag Kl. 14 og Aftensmad Kl. 20. Til at begynde med
kan der være nogle, som synes, at Nordmændene er nogle
sære Mennesker, fordi de ikke spiser paa samme Tid som
vi. Senere kan de begynde at spekulere over, om det maaske er os selv, der er »unormale«.
Flere Gange har vi paa Ungdomsrejserne til Norge haft
Aftensammenkomster med norsk Ungdom, f. Eks. 17. Maj
i Bondeungdomslaget i Oslo og senere i Vidar Ungdoms
lag i Heddal. Det sidste Sted var vi først Bygden rundt,
saa den 700 Aar gamle Stavkirke og flere karakteristiske
Gaarde, bl. a. var vi inde i en Storstue, der var malet i
Slutningen af det 18. Aarhundrede — Loftet og alle Væg
gene fyldt med Billeder med Motiver fra Bibelen og norsk
Folkeliv. I over 150 Aar har de holdt sig, uden at der
er gjort noget ved dem, saa Ole Hansson har været en
dygtig Maler. En af samme Gaards Træbygninger har
staaet i 6—700 Aar. Om Aftenen var vi til stor Fest i
Ungdomshuset med et alsidigt Program. Lærer Sverre
Groven læste op, der var Felespil, og der blev danset

Norsk Stavkirke fra ca. 1250.
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Norsk Ungdomsprocession.

gamle norske Danse, Springer og Ganger, og leget Folke
viselege. I det hele var det en Aften, der gav et godt Ind
blik i norsk Folkekultur.
17. Maj i Oslo er noget for sig. De 30,000 Børns Proces
sion forbi Slottet, hvor Kongen og Kongefamilien hilser
Børnene fra Altanen, findes vist intet Sidestykke til i
noget andet Land. Om Eftermiddagen var der Ungdoms
procession ad Carl Johansgaden og stort Stævne paa Plad
sen foran Raadhuset. Om Aftenen var der Fest overalt,

Unge norske Piger i Folkedragt.
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baade ude og inde. Vi var Gæster i Bondeungdomslaget
og oplevede en fin Aften med et omfattende Program.
Jeg ser meget gerne, at de unge, jeg fører til Norge,
ikke blot faar Indtryk af den storslaaede Natur med
Fjorde og Fjælde, Skove og Vandfald, men ogsaa faar et
Indtryk af Folkelivet og faar Lejlighed til at møde norsk
Ungdom.
*
Naar Dybkjær nu har bedt mig arrangere en Tur for
tidligere Egaa-Elever og -Lærere, saa gør jeg det meget
gerne. Jeg har altid været glad for at komme paa Sko
len, og jeg tror, mange gamle Elever vil interessere sig
for en Norgestur, der specielt gælder dem.
Allerede i Aarene før Krigen havde en Del nordjydske
Efterskoler aarlige Rejser for tidligere Elever til Norge
og Sverige, og en Del af dem har genoptaget Traditionen,
der blev afbrudt før Krigen. Det er jo saadan et Slags
Fortsættelseskursus, hvor gamle Venner og Kammerater
kan mødes i Sommerferien og opleve en Horisontudvi
delse. Selv om det er dyrere end at holde Sommerferie
indenlands, tror jeg ikke, nogen fortryder det. Det er den
Slags Oplevelser, som aldrig glemmes.
Det er ved at blive almindeligt med Sommerferie og
saa for unge paa Landet. Det gælder blot om at finde en
Tid, hvor de kan undværes. Jeg tror, Tiden lige før Hø
sten er bedst. Derfor vil Egaa-Rejsen til Norge finde Sted
omkring 14.—23. Juli. Der sejles fra Grenaa eller Frede
rikshavn og overnattes i Larvik eller Oslo. Vi skal gerne
have Tid til at se nogle Glimt af Oslo; men ellers er det
Meningen at fortsætte op gennem Landet til Valdres, hvor
vi skal bo paa Valdres Folkehøjskole ved Leira, fire km
før Fagernes. Højskolestyrer N. Asheim har lovet at
holde et dagligt Foredrag for os, for at vi kan komme lidt
ind i norske Forhold, og iøvrigt skal Dagene bruges til
Ture og Udflugter. Vi skal besøge en Bondegaard, vi skal
til Sæters, vi skal se Valdres Folkemuseum o. s. v., og vi
skal have en længere Biltur op til Jotunheimen. Naar vi
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ikke op til Sneen pr. Bil, maa vi se at tage det sidste
Stykke til Fods.
Vi venter ogsaa at faa en Aften med norsk Ungdom.
Rejsen kan ikke planlægges i alle Enkeltheder paa
nærværende Tidspunkt. Men de, som er interesseret i En
keltheder og de praktiske Oplysninger (Pris, Pas og
Pengeveksling m. m.), kan sende mig et Kort og udbede
sig nærmere Oplysninger tilsendt. Det vil de da faa, og
der vil blive fastsat en bestemt Indmeldelsesfrist. Er der
til den Tid for faa, der har meldt sig, vil der blive Ad
gang for andre end Egaa-Elever. Men jeg synes, det vilde
være rart, om det blev en Egaa-Tur. Skulde Egaa-Eleverne
have Venner eller Slægtninge, der gerne vil med, er der
Mulighed for, at det kan ordnes. Deltagerne skal helst
være fyldt 16 Aar, og det gør ikke noget, de er en god
Del ældre.
De, som kan tænke sig at komme med, bedes sende
mig Navn og Adresse, naar de har læst Egaa-Bogen, saa
jeg kan danne mig et Skøn over, hvor stor Interessen er.
Alle nødvendige Oplysninger vil blive sendt, før Indmel
delsen skal sendes mig.
Vil du med til Norge, er du velkommen!
Frederiksgade 34—36, Aarhus.

Jens Marinus Jensen.

Paa Studierejse.
ed Elevmødet Sommeren 1945 opfordrede daværende Læ
rer Harald Grønborg alle sine Tilhørere til at rejse en
Tur til Sverige, efter at han havde talt om sit ufrivillige Op
hold derovre under Besættelsen.
Vi troede vel alle, at efter Fredsslutningen vilde alle Græn
ser være aabne og Rejsemulighederne som før Krigen. Efter
Foredraget talte jeg med ham om Vævning i Sverige, og han
mente, at jeg let kunde faa Plads paa en Vævestue og paa den
Maade baade se og prøve noget nyt uden direkte Udgifter til
Undervisning.
Jeg betænkte mig en Maaneds Tid og fik ham saa til at
skrive til en Væveskole, der havde en stor Vævestue ved Siden
af. Jeg betænkte mig nok for længe, for da Svaret kom, var
det som Elev paa Skolen, der var Plads, og det blev for dyrt,
naar det skulde vare hele Vinteren; derfor opgav jeg det ind
til videre.
Siden har det spøgt i Fantasien, og i Sommer tænkte jeg
igen paa at benytte September-Oktober til at se noget nyt.
Fru Bienda Schüllerquist fra Karlstad, som var paa Skolen
i Sommer, satte sig i Forbindelse med den Væveskole, som jeg
havde været i Forbindelse med før. Den laa nemlig i Karlstads
Naboby, Kristinehamn. Denne Gang fik jeg Tilbud om et 6
Ugers Kursus, der begyndte den 10. September, og jeg søgte
straks om Valuta og fik efter en Uges Ventetid — Afslag. Endnu
en Gang maatte Rejsen opgives. Nogen Tid efter kom der et
Brev fra Sverige med Skoleplaner fra forskellige Væveskoler,
bl. a. fra Malmö. Jeg fik Brevet og læste Skoleplanerne igen
nem, men uden særlig Interesse, naar jeg ingen Valuta kunde
faa og derfor var afskaaret fra at udnytte Mulighederne.
Men nu var der andre Veje at gaa, idet Fru Dybkjær fandt
paa, at jeg maaske kunde faa Lov at bo hos hendes Fader i
Malmö, og derved vilde det kunne lade sig gøre. Da han gav
Tilladelsen, blev jeg indmeldt til ca. en Maaneds Undervisning
paa Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Vävskola i Malmö.
Det var Eventyrlandet, der nu skulde aabne sine Porte, det
Land, som jeg havde hørt saa meget om især i den Tid, jeg
har været paa Egaa Efterskole. Det var Landet, hvor meget
var bedre end i Danmark, fordi det ikke direkte havde været
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berørt af Krigen og derfor havde udviklet sig trods den. I den
Tid, der gik inden Afrejsen den 21. September, gik jeg og vid
ste ikke rigtig, om jeg drømte eller var vaagen, saa fantastisk
forekom det mig, fordi der efterhaanden havde stillet sig saa
mange Hindringer i Vejen.
Om Morgenen den 21. September begyndte Rejsen, for
Resten ikke videre lovende, for jeg fik at vide, at min Cykel
slet ikke kunde ventes til København den Dag, og min Kuffert
kunde risikere at blive forsinket, saa jeg ikke fik den i rette
Tid. Resultatet blev da, at min Cykel blev hjemme, og jeg tog
hele min Dagage med i Toget, da jeg alligevel selv skulde sørge
for, at den kom ned til Havnen fra Københavns Hovedbanegaard. Vejret var taaget, men op paa Dagen klarede det op.
Selve Rejsen til København gik planmæssigt, og da jeg var
kommet vel ned til Havnen, var der en lille Dreng, der tilbød
at hjælpe mig med Bagagen. Da jeg sagde, at det var unødven
digt nu, sagde han, at han manglede 1 Krone til Biografen.
Mens jeg ventede paa at komme igennem Tolden, blev de
ventende til en lang Kø, og nu begyndte jeg at mærke noget
nyt, for Sproget var ikke ene Dansk mere. Det var ogsaa en
svensk Baad, der sejlede mig over Øresund til Malmö. Paa Baa
den fik jeg Lejlighed til at høre mere Svensk og vænne mig
til den Tanke, at det vilde blive det, jeg fik at høre den næste
Maaned.
Paa den svenske Toldstation skyndte jeg mig at aabne min
Kuffert, og Toldkontrolløren spurgte paa Svensk: »Er det Klæ
der?« Jeg opfattede det, som han spurgte: »Er der klaget?« og
svarede: »Nej!« Men han havde allerede set, at det ikke pas
sede, for han mærkede den, og jeg lukkede den igen.
Den næste, jeg talte med, var en Mand, der uddelte Ratio
neringskort. Jeg sagde, at jeg skulde opholde mig en Maaned
i Landet, og han gav mig Anvisning paa, hvorledes jeg skulde
forholde mig, men jeg forstod ingenting. I Forvejen havde jeg
faaet at vide, at Rationeringsmærkerne skulde hentes paa et
Kontor i Byen, og derfor tænkte jeg, at det ordnede sig nok.
Inden jeg rejste fra Egaa, havde Torben sagt, at jeg ikke kunde
forstaa Spor af, hvad de sagde derovre, og Bjørn havde sagt,
at de ikke kunde forstaa, hvad jeg sagde. Det første, der kunde
pege i den Retning, viste sig altsaa meget hurtigt.
Uden for Toldstationen stod Fru Dybkjærs Fader, Civilinge
niør A. Jerdén, og hän kørte mig til sit Hjem, hvor jeg fik
Aftensmad og blev indkvarteret i et hyggeligt Værelse.
Næste Morgen gik jeg en Tur rundt om den største »Damm«
i Pildammsparken. Senere fik jeg Orden paa den nødvendige
Tilmeldelse og rigtig Besked om Rationeringskort. Kl. 10
skulde jeg møde i Væveskolen paa Gustaf Adolfs Torv. Her
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var det svært for mig at gøre mig forstaaelig for de andre Ele
ver, og Lærerinden var der ikke endnu; men da der kom en
Elev, som havde været i Danmark et Aar, blev den Vanske
lighed klaret.
En lidt komisk Episode blev udspillet Dagen efter. Her
siger de nemlig Adjö i Stedet for Farvel, og jeg sagde natur
ligvis Farvel den første Dag; men den næste Dag tænkte jeg,
at nu maatte jeg vist hellere sige Adjö som de andre, og da
jeg gik, sagde jeg: »Adjö« til en af Eleverne, men saa sagde
hun: »Farvel,« og da lo vi begge to. Efterhaanden er vi blevet
mere vant til at høre paa hinanden.
Det har været mærkeligt at se Vævene blive sat op til
Haandklæder, brede Løbere, Duge og Møbelstoffer. Paa Væve
skolen er der Væve, der kan væves Gobelinvævning paa, lige
som der er en Væv, hvorpaa der kan væves mere indviklet
Mønstervævning, det, der kaldes Damask. I den Tid, jeg har
været i Egaa, har det været nødvendigt at regne og spekulere
for at faa Garnet til at naa saa langt som muligt, og desuden
har vi maattet tage, hvad vi kunde faa, uden at kunne tage
Hensyn til, om det egnede sig for Begyndere eller ej. Ved at
være her og se, hvad der væves, og ved at væve noget selv
faar jeg mere Tro paa, at der engang kan blive andre Materi
aler til Raadighed foruden dem, vi har haft i begrænset Mæng
de. Der er dog det ved det, at selv om der var Garn nok, vilde
det være begrænset, hvad der kan naas i Løbet af 4 Sommermaaneder, naar der er saa mange, der skal prøve at væve.
De første Dage travede jeg rundt i Byen og saa det hele i
Eventyrglans. Malmö har mange smukke Bygninger, mange
velholdte Parker og Anlæg med Blomster og Springvand. Des
uden har Butikkerne saa mange Ting, som vi daarligt eller
slet ikke kan faa. Bilerne er mest af ny Dato, og Cyklerne staar
ubevogtede. Alt dette i Forening skabte en eventyrlig Stem
ning af Fred og Lyksalighed. Jeg fik Lov at laane en Cykel,
men de første Dage forsøgte jeg ikke at cykle. Om Fredagen
vilde jeg prøve at cykle rundt om Pildammsparken, for nu
havde jeg efterhaanden gaaet saa meget rundt, at jeg var no
genlunde kendt i en Del af Byen. Efter at jeg havde kørt uden
om Parken, vovede jeg at køre helt op til Gustaf Adolfs Torv
og tilbage igen. Da Turen ikke havde Vanskeligheder, mente
jeg, at nu kunde jeg cykle til Skole. Jeg kørte derop KL 9, men
paa Vejen tilbage Kl. 12 blev jeg brat afbrudt af mine Drømme
om at cykle for at komme hurtigere frem og tilbage, især i
Pausen midt paa Dagen. Da jeg omtrent var kommet hjem og
skulde passere et Vejkryds, kom en Motorcyklist, som kørte
lige paa mig, inden jeg naaede at komme over Gaden. Heldig
vis skete der ikke noget alvorligt ved Sammenstødet, men Cyk
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lens Forhjul forandrede Facon. Lige straks mærkede jeg intet
til, at jeg havde slaaet mig ved at komme saa brat af Cyklen;
men inden jeg havde faaet Cyklen slæbt længere end ind paa
Fortovet, blev der et stort Antal Mennesker samlet, og mens
jeg stod der, var jeg lige ved at besvime og ønskede, at de
vilde skynde sig at gaa deres Vej. Endelig kunde jeg komme
af Sted, og det første Stykke gik jeg rent mekanisk; men mens
jeg gik, klaredes Hjernen igen, og senere har jeg ikke mærket
noget. Cyklen maatte hentes senere. Den første Tid derefter
syntes jeg, at det var et Under, hver Gang jeg kom lykkeligt
over en Gade, og mine Ture indskrænkede sig til Pildammsparken og den daglige Skolegang.
Søndagen derefter var jeg til Gudstjeneste i den nærmeste
Kirke. Det var lidt underligt, naar jeg hverken kendte Gangen
i det eller Salmerne. Jeg fik det Indtryk, at der var megen
Vekselsang mellem Præst og Menighed, men det skyldes maaske, at det var noget nyt for mig. Noget fælles er der nok i
den danske og den svenske Salmebog foruden de direkte Over
sættelser af f. Eks. »Kirken den er et gammelt Hus« og »Kimer,
I Klokker«.
Samme Søndag var jeg paa Besøg i Lund, hvor jeg saa Dom
kirken, dei- sammen med Universitetet dominerer denne By,
der ikke er ret stor, men meget gammel. Den første Seværdig
hed, jeg blev gjort opmærksom paa, da jeg kom ind i Dom
kirken, var Joakim Skovgaards Billede af Opstandelsen, der er
malet i Korrundingen. Hvor meget Danmark og Sverige ken
der til hinandens betydelige Mænd og Kvinder, er ikke let at
udrede, men en Del værdifuldt trænger i hvert Fald over
Grænserne i begge Retninger.
Jeg har set meget interessant her i Byen. Den største Kirke,
Skt. Petri, er bygget i den Tid, da Hansastæderne havde deres
Storhedstid, og de rige Købmænd i Malmö har ofret Formuer
paa dens Udsmykning. Den gamle Bydel, der ligger inden for
Voldgravene, og Slottet Malmöhus er det eneste, der viser, at
Byen er flere Aarhundreder gammel. Den øvrige By er ny og
moderne, da den er bygget fortrinsvis i dette Aarhundrede.
Malmöhus ligger paa Slotsholmen, omgivet af Voldgrave.
Det er restaureret og omdannet dels til Museum og dels til Ud
stillingslokale. Desuden er der opført en Museumsbygning, og
nu har Slotsholmen alt, hvad Malmö har samlet af Museums
genstande. Museet er delt i saa mange Afdelinger, at jeg mange
Gange troede, at der ikke var mere, og alligevel stadig fandt
nye Værelser. Jeg synes, at der er en Uendelighed af Værelser;
men hvis jeg kom der mange Gange, maatte jeg vel engang
kunne faa et Overblik over Rummenes Antal. Af de forskellige
Afdelinger vil jeg nævne den naturhistoriske Afdeling, Haand-

27
værkerafdelingen, hvor der var indrettet Værksteder, Afdelin
gen med Dragter og Haan darbej der og Malerisamlingen. Det
kan ikke ses ved at gaa igennem det hverken én eller to Gange,
der er Stof til mange Besøg, og saadan maa det være med et
godt Museum, det bliver man ikke saa let færdig med.
Naar jeg skal nævne noget af det, jeg har set, maa jeg ikke
forbigaa, at jeg en Aften kom med i det nye Teater og saa
»Carmen«. I Almindelighed regnes Operaer ikke for noget, som
man kan have noget ud af at høre. Grunden dertil er vel, at
de sjældent opføres uden paa Det kongelige Teater, hvor kun
en lille Del af Befolkningen faar Lejlighed til at overvære dem.
At høre dem i Radio er i hvert Fald noget andet end at se
dem opført, for der er en stor Del af det, der maa ses tillige
med, at det høres.
Jeg tror, at det er af Betydning, at man ser, hvad andre
Landes Befolkning holder af, og hvad de ønsker at bevare for
Eftertiden. Derved kan vi lære at faa Ærbødighed for andres
Værdier.
Hermed sendes Hilsen til alle gamle Elever med Ønsket
om en glædelig Jul og et godt Nytaar!
Ellen Larsen.

En Hilsen.
i skal have Valg til Folketinget, og Interessen derfor sti
ger, efter som Dagen nærmer sig, og sikkert er det jo og
saa, at det er en Lykke for Landet, at vi har Frihed, saa at et
frit Valg kan afholdes. Mange mener, at Valget kunde og burde
have været undgaaet nu. Men en Lykke er det, at vi kan holde
et frit Valg, hvor enhver Borger over 25 Aar er med til at
danne Landets Regering for den kommende Tid. Fingerede
Valg har vi set i andre Lande, og de fører vist aldrig til no
get godt.
Dette at skulle vælge er dog noget, man stilles overfor
længe før 25 Aars Alderen. Livet igennem og ikke mindst i
Ungdomsaarene staar man Gang paa Gang overfor at skulle
vælge, og meget afhænger af, om man vælger rigtigt. Vi skal
vælge Kammerater, Livsstilling og Livsledsager. Betydningen
af her at vælge rigtigt vil enhver kunne forstaa. Men i mange
andre Forhold maa der vælges. Unge i vore Dage har mere
Fritid, end unge for en Menneskealder siden havde, og det for
pligter med denne Fritid. Vælger man at bruge den til Dygtig
gørelse i sit Fag, til Erhvervelse af almene eller specielle
Kundskaber, da vælger man ret. —• En Del af Fritiden maa
selvfølgelig ogsaa bruges til gode Fornøjelser. Det hører Ung
dommen til og kan være med til at gøre Livet rigere. — Men
vælger man at bruge Fritiden til værdiløs Underholdning og
Lediggang, da var længere Arbejdstid og mindre Fritid at fore
trække. — Det er ikke altid let at vælge det rigtige. Ofte op
træder det daarlige i gyldne Klæder og det gode i saare be
skedent Klædebon. Saa maa man bruge sin Forstand og sin
Arv fra Hjemmet. Mange unge vilde sikkert finde Hjælpen,
hvis de, naar de stod over for Problemerne, gav sig Tid til at
tænke: Hvordan vilde min Mor eller Far have stillet sig til
dette? Den unge Slægt skal dog ikke nøjes med at modtage en
Arv, men maa ogsaa føre den videre. — Ikke mindst i en Op
bygningstid som den, vi gennemlever, er det af største Betyd
ning at have Ungdommen med for Vognen. Thi, som Hostrup
skrev i en anden Opbygningstid: »Til Raad er Gubben en her
lig Gæst, men unge Øjne, de se dog bedst.«
Mit Juleønske til Egaa-Bogens Læsere skal da være dette,
at vi ved fælles Hjælp kan være med til at arbejde mod det
Maal, som Julen minder os saa stærkt om: Fred paa Jord og
i Mennesker Velbehag.
Bodil og E. Christensen og Børn.

V

Tale ved 25-Aars Festen.
nglænderen Mr. Tornton, der i sin Tid blev kaldt
Englands Morten Eskesen, var paa Besøg i Dan
mark og blev engang ved en festlig Lejlighed grebet af
Feststemningen og vilde gerne holde en Tale, men vidste
ikke, om han kunde. Han begyndte derfor med at sige:
»Jeg er i en forfærdelig Pine,« hvad der vakte stor Mun
terhed i det glade Lag.
Ogsaa jeg har været lidt i »Pine« i Anledning af Festen
her i Dag, thi alle, der kender mig, ved, at holder jeg Tale,
kan det hænde, at Nerverne slaar Klik, og Talen gaar i
Stykker, og er jeg fuldstændig tavs, kan det let blive misforstaaet.
Jeg vover altsaa et Forsøg, men forudskikker den Be
mærkning, at en klog Kone ofte har kritiseret mine Taler,
fordi hun hævdede, at jeg ikke forstod at sondre mellem
Sag og Person, saa der i mine Taler løb lovlig meget med
af, hvad der vedkommer Privatlivet. Denne Kritik følte
jeg selv noget berettiget og vil maaske føle den ikke
mindst efter Talen nu.
Nuvel, desuagtet tager jeg mig Frihed til i Dag over
for gamle Elever og Venner at tale ud fra personlige Op
levelser.
Her i Egaa blev bl. a. vor Opgave at bygge meget, og
ved et lykkeligt Samvirke med gode og forstaaende Na
boer og Skolens Venner lykkedes ikke blot Byggeriet,
men ogsaa selve Skolevirket, og derfor kunde min Tale
i Dag have været særdeles kort, idet den først og frem
mest skulde udtrykke:
En dybtfølt Tak fra mig, min Kone og Familie til
denne Egns Beboere og til alle Skolens Venner nær og
fjern rundt om i Landet.

E
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Hjertelig Tak for godt Møde i svunden Tid. Jeg har
den lyse Tro, at de Baand, som her vi knytted’, kan hver
ken Tid, Alder eller Afstand helt løse. Derfor inderlig
Tak!
I min Barndom byggede jeg allerede meget. Det første
Byggeri var Luftkasteller — sikkert en Arv fra min Mor.
Min Far var derimod en agtet og solid gammeldags Byg
mester paa Jorden. Hans yngste Søn opførte sit første
Hus ikke just paa Jorden, men i Jorden paa Tislum Hede,
Hørmested Sogn i Vendsyssel. Et stort Hul blev gravet
i Siden af en lyngklædt Skraaning ud til en lille »Sig«
eller Eng. Paa Hullet blev lagt Tag af Træstumper fra
Fars Arbejdsplads. Disse blev beklædt med Hedetørv, og
Huset var færdigt. Døre og Vinduer var Luksus for Hyrde
drengen. Et Hul mod Øst var Dør, hvor man efter gam
mel oldnordisk Skik maatte krumme Ryg og løfte Knæene
højt for at komme ind og ud. Denne min første Bolig var
fri for moderne Indretninger, men til Gengæld var den
fri for alle Gældsforpligtelser.

Jeg synger med Blicher.
Skøn var for mig min blomsterløse Vang,
min Barndoms Hede var en Edens Have.

Dog, Egnen var langtfra blomsterløs, og her var et
Fugleliv med den herligste Lærkesang, Vibeskrig m. m.,
mens Horsegommen leverede Bas.
Men Hus og Omgivelser er jo ret beset kun en Ramme,
mens det er Livet indendørs, det kommer an paa. Vel sneg
enkelte Kryb sig i Smug ind i Huset, men det var ogsaa
— særlig paa Uvejrsdage — et kært Tilholdssted for Eg
nens Hyrder af begge Køn.
De svandt, de svandt, de glade Barndomsdage . . .
Hyrdedrengen blev Ungersvend just paa en Tid, da
der ligesom aabnede sig Udsyn til en helt anden Verden
end den, hvori Egnens Beboere færdedes, navnlig var aandeligt Liv lidet udviklet.
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Men nu fandt den grundtvigske Højskole og kirkelige
Bevægelse enkelte Tilholdssteder i Sognet. To af mine
ældre Brødre kom hjem fra Stenum-Vraa Højskole, hvor
Forstander Jørgen Terkildsen havde talt og sunget med
og for dem, saa det huskedes livsvarigt.
Og nu lød der helt andre Toner end de vanlige over
Tislum Hede. F. Eks.:
Dagen er oppe, Glæden tændt.
Mismodets Skyborg stormet og brændt.
Over de glødende Fjælde
Lyskongens Hærskare tjælde.
Oppe, oppe Fugl i Lund,
oppe, oppe Barnemund,
oppe mit Haab med Solen.

Et Par Søstre kom hjem fra Vallekilde med Triers
Sangbog; ogsaa det blev en Berigelse for Hjemlivet.
Og det er egentlig denne jævne, stilfærdige Veksel
virkning mellem Hjem og Skole, som jeg gerne vilde sige
noget om.
I min tidlige Ungdom blev jeg Elev hos Holger Beg
trup, og til ham betroede jeg min Sag, da Ungdomstidens
gærende Kræfter rørte sig, og man var i Tvivl om, hvad
man egentlig duede til. Begtrup gav mig følgende Raad:
»Tag din Beslutning med Hensyn til Livsstilling i en
Stund, naar du føler dig rigtig inderlig glad,« og saa blev
jeg Friskolelærer paa Fyn, tilmed længe før, jeg egentlig
selv ønskede det. Begtrup sendte mig til Vormark Fri
skole paa Østfyn, hvor Lærerparret Knud Larsen og hans
højtbegavede Kone, Professordatteren Hanne Bredsdorff,
holdt Friskole.
Begtrup sendte mig dertil som »Prøveklud«, for, som
han sagde, jeg skulde navnlig lære to Ting: Hvorledes der
kan holdes Friskole, og hvorledes der selv under de mest
jævne, for ikke at sige fattige, økonomiske Kaar dog kan
leves et hjertens lykkeligt Familie- og Hjemliv som Fri
skolelærer.
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Knud Larsen havde været Lærer paa C. Koids Skole
i Dalum og havde, da jeg mødte, været Lærer dér paa
Stedet i vist over 20 Aar med en Aarsløn paa knap 500
Kr., som han tilmed selv skulde rundt i Kredsen at hente.
For at hjælpe paa det lille Budget bandt Knud Bøger
ind, og tilmed lavede han saa at sige alle de Skiver, som
Svendborg Amts Skytteforening, brugte.
Alligevel var det en Oplevelse for mig at være i dette
Hjem og denne Skole. Under Morgenandagten med Skole
børnene sad den gamle, krumbøjede Hanne Bredsdorff
med det dybtfurede Ansigt i en flettet Lænestol med sin
Knud bagved lænet til Stolen, og saa lænede hun sig til
bage og rettede paa sin krumme Ryg, rettede derpaa Blik
ket skraat opad og saa ud ad den øverste Rude i de smaa
Vinduer, og saa sang hun for ganske uden Bog, ligemeget
hvilken Sang der blev foreslaaet, mens en lykkelig Glæde
lyste ud af hendes Øjne. Hun var i Sandhed paa sin rette
Plads. Ja, jeg maatte mindes den engelske Admirals Ord,
da han midt i Kugleregnen udbrød: »Ingen andre Steder
i Verden vilde jeg hellere være end netop her.«
Dristigt var det af disse Mennesker, at de faa Dage
efter min Ankomst lukkede mig ind i et Sideværelse med
en lille Flok smaa Fynboer, der just begyndte deres Skole
gang, og dér begyndte jeg mit Skoleværk. Unægtelig var
jeg lidt betænkelig ved Situationen, undrede mig over, at
man lod mig være helt ene med Børnene. Dog, efterhaanden opdagede jeg, at helt uden Forbindelse med Sag
kundskab var vi ikke. En Dør stod paa Klem, og tæt uden
for stod Køkkendøren ogsaa nu og da paa Klem, og der
inde færdedes Professordatteren, men hun var saa hjer
tensgod, at hun virkelig ved Lejlighed udtalte sin Glæde
over min Færden med Børnene og da navnlig over Sangen.
Nu vender jeg mig til Hjemlivet:
Der var ingen Brønd ved Skolen. Vand maatte derfor
hver Morgen hentes en lille km borte, nede i en Dal. Det
lod sig endda høre i Sommertiden, men i Vintervejr, naar
Vejbanen op ad Bakken var islagt, var det ikke saa lige
en Sag at klare Turen med en fyldt Vandspand i hver
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Haand. Og dog var Forholdet mellem Ægtefællerne dette,
at de, naar de lagde sig til Ro om Aftenen, hver især
var opfyldt af det inderlige Ønske, at den ene maatte
vaagne før den anden for netop at tage Tørnen med Span
dene, før Manden eller Konen fik Øjnene op, og enkelte
Gange listede Professordatteren sig til at tage Turen for
sin kære Knud. Jeg fik Indtryk af, at det var ægte og
praktisk Kærlighed i dette Ægteskab.
Ved en Lejlighed kom Begtrup paa Besøg; han var
Ven med Familien og talte godt med baade Knud og
Hanne. Engang kom jeg med dem paa en Vandring; jeg
blandede mig selvfølgelig ikke i Samtalen. Pludselig
kaldte Begtrup paa mig, jeg skulde høre et Visdomsord,
mon ikke det var af C. Kold, det husker jeg ikke, derimod
husker jeg Ordene. De lød: »Hvordan vi end holder Skole,
aldrig faar vi Børnene videre i virkelig ægte Kundskab og
Udvikling, end deres Forældre er med.« Det blev sagt som
en af de absolutte Sandheder den Gang om ved Aarhundredskiftet.
Det giver Forældrene en Del at tænke paa. Og det giver
saa god Mening i, hvad en mere kendt Friskolemand har
udtalt i nyere Tid. Han sagde: »Det er ikke først og frem
mest for Børnenes Skyld, vi holder Friskole, men nok saa
meget for Forældrenes.«
Mange vil ikke forstaa denne Tale, men lad os saa
spørge: Hvordan staar det egentlig til i vor Tid med de
danske Hjem? Vel har vi haft Krigs-Diktaturet over os —
dog kun smaat i Forhold til, hvad andre Folk maatte lide.
Ved Krigens Komme stod vi med vore verdensberømte
Ungdomsskoler og verdensberømte Landbrug, og egentlig
havde vi det alle ret godt — for godt, maaske — og Dø
dens snigende Kræfter vandt frem paa vor Livsenergis
eller Livsviljens Bekostning, og den stadig standende
haarde Kamp mellem Stormagterne: Liv og Død, slipper
ingen udenom. Enten er vore Levedage i Hjem eller Skole
viet Livets Tjeneste, eller de er paa Dødens Side. Her tæn
kes ikke just paa Døden paa Sygeseng, nej, mere paa de
farl'ge, snigende Dødskræfter, der Dag for Dag næsten
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umærkbart let faar Raaderum i vor Tilværelse, fordi vi
paa vor Post paa Livets Side ikke har været rigtig vaagne,
ikke opmærksomme nok.
Mon ikke det er den rette Forklaring til, at vort Folk
med al sin berømte Oplysning dog maatte se saa mange
Tusinde Landsmænd falde for Tyskernes Fristelser? Saa
mange, at der er Pladsmangel i Fængslerne.
Det er en Skamplet paa vort Folk, og det er paa Tide,
at vi rigtig ser Faren i Øjnene, Faren ved, at de nævnte
Stridskræfter i Dødens Arme har listet sig ind i saa mange
Hjem, har løsnet Familiebaand og Samfundsbaand og har
billedlig talt gjort Luften køligere i mange Hjem til stor
Skade for den opvoksende Slægt. Og selvfølgelig mærkes
Følgerne i Nutidens Skole — ogsaa udenfor København.
Ofte har vi sunget om og stolet paa, at det er Kvinden,
der er Livet i Huset. Har hun da svigtet? I saa Fald min
der jeg om et gammelt Digt, hvori Kvindens Opgave næv
nes saaledes:
Kvinde, du som har saa stort et Kald . . .
Du skal tilgi’, du skal favne,
saa hvert Barn hos dig kan havne,
hver Gang Verden bli’r for kold.

Og nu vender jeg Tanken mod vort Broderland Sverige
og ønsker for dette Lands Repræsentant her, Fru Dybkjær, at det fortsat maa lykkes for hende at værne og
vedligeholde Arneilden her paa Stedet; thi Efterskolen
har forlængst opdaget, at der er intet andet, der som Var
men fra Arneilden har Evne til at faa Ungdommen til næ
sten som Blomsten at lukke sig op, saa deres sunde og
sande Modtagelighed kommer frem, og naar saa Elevens
Trang mødes med Lærerens Evne, saa kan der holdes
Skole.
Hr. og Fru Dybkjær, til Lykke med den gode Start,
og gid Skolens Arneild ogsaa i Fremtiden maa give Lys
og Varme til mange unge og ældre med, som aandelig talt
sidder i Hel- eller Halvmørke og fryser.

35
Saa bli’r det muligt, at mange, mange flere af vore
Landsmænd af egen Erfaring maa synge med Hostrup:
Naar Somrens Sang er sungen,
og Kulden knuger Støvet,
og Tonen dør paa Tungen,
af Stormen overdøvet,
mit Hjem, du rige, varme,
i dine Moderarme
jeg lever op paany.

Og alt, hvad Blæsten skræmmed,
og Frostens Magt mon kue,
det skærmes huldt i Hjemmet
og tør ved Arnens Lue.
Hvert Lysglimt bli’r til Glæde,
hvert Suk la’r ud sig græde,
hvert Haab faar Luft i Sang.

Ejnar Pedersen.

Et Skoleaar er gaaet.
aar jeg skal fortælle lidt om, hvad der skete i Skoleaaret
1946—47, maa jeg naturligvis begynde med den største
Begivenhed, der indledede Skoleaaret: 25 Aars Jubilæet 4. No
vember 1946. Det er bare saa vanskeligt at give jer af de tid
ligere Elever og andre, som ikke var med ved Festen, og som
gerne vil høre om den, et fuldtro Billede af denne for os saa
festlige Dag. Jeg vilde ønske, at alle Skolens Venner og tidli
gere Elever havde været med. Men det lod sig jo af gode
Grunde ikke gøre. Jeg slaar fast med det samme: Jubilæums
dagen blev en overmaade festlig Dag, hvor vi ikke blot min
dedes og takkede dem, der har skabt Egaa Efterskole og baaret
den frem gennem de første Aar, men hvor vi ogsaa hentede for
nyet Tro paa, at der herudfra kan gøres et nyttigt Arbejde for
dansk Ungdom, og hentede fornyede Kræfter til at bære den
ansvarsfulde Gerning, som Skolen er Rammen om, videre gen
nem Fremtiden. Jeg siger ogsaa paa Skolens og egne Vegne en
hjertelig Tak for alle Hilsener og Gaver, som blev sendt os fra
vidt forskellig Side den Dag. Hvert eneste godt Ord, hver ene
ste Hilsen — ogsaa de mindste af dem — var med til at gøre
Dagen uforglemmelig for os.

N

Slagtemad — til Jubilæum og Vinterskolens Begyndelse.
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Forberedelserne til Dagen var mange og store. Det er en
travl Tid for Skolens mange Hjælpere, naar Skolen skal gøres
saa skinnende fin som aldrig før baade ude og inde, og naar
der skal slagtes og bages og koges til mange Mennesker. Men
da kan vi opleve, at den kommende Fest kaster en særlig Glans
over Arbejdet. Det gaar med et velgørende Humør, og det er
Lysten, der driver Værket. Resultatet indfriede ogsaa vore
største Forventninger. Da Dagen oprandt, syntes vi, at alt var
forberedt saa godt, som ønskes kunde. Om det saa var Vejret,
saa fik vi ogsaa dér Hjælp til den rette Feststemning. Jeg
kunde næsten fristes til at tro, at det lod sig smitte af vore
lyse Forventninger til Dagen. Den oprandt i hvert Fald med
det herligste, stille, lune Solskinsvejr. Det var Efteraar, men
det viste sig fra sin blideste og smukkeste Side.
Om Formiddagen strømmede det ind med Blomster i Kurve,
Blomster i Krukker og Blomster i Buketter — saa mange, at vi
med dem kunde pynte Bordene i Gymnastiksalen og om Afte
nen danne den skønneste Blomsteropstilling omkring Taler
stolen og paa Scenen. Mange sagde, at de sjældent havde set
noget saa kønt. Fra Familien Anders Bornholt fik Skolen et Ur,
der blev hængt op i Skoleentreen. Forstander Jens Marinus
Jensen skænkede Skolen et Dannebrogsflag; vi har savnet et
saadant, siden vi købte Gaarden og dermed fik én Flagstang til.
Gennem Grd. Rasmus Brandstrup Andersen, Lisbjerg Terp, fik
vi en kontant Pengegave paa 200 Kr. fra Landstingsmand Niels
Rasmussens og Hustrus Legat, Lisbjerg Terp. Vi havde tænkt
at bruge Pengene til nye Lamper i Gymnastiksalen, men da de
under de nuværende Forhold er vanskelige at skaffe, har vi

Midt i Jubilæumshilsener.
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i Stedet brugt dem til at installere en særlig Skoleradio-Højt
taler i den store Skolestue. Skoleradioen har begyndt paa saa
gode og interessante Skoleudsendelser, at vi meget gerne vil
have Lejlighed til at følge en eller flere Serier. Fra Elevfor
eningen modtog Skolen et smukt Maleri af Troels Trier.
Først paa Eftermiddagen, før den egentlige Jubilæumsfest,
samledes Efterskolens Bestyrelse og Elevforeningens Besty
relse ved de afdøde Bestyrelsesmedlemmers Grave paa Egaa
Kirkegaard med disses Slægtninge og Familierne Ejnar Peder
sen og Dybkjær. Der blev holdt korte Mindetaler og nedlagt
Kranse paa Anders Bornholts, Kr. Johnsens, Villads Villadsens.
Edv. Thomsens og P. Holmes Grave.
Selve Festens Forløb vil jeg referere ved at tage et Par Ud
drag af »Aarhus Amtstidende«s og »Aarhuus Stiftstidende«s
Referater:
»Ved 14-Tiden samledes de 250 Deltagere i Skolens smukt
pyntede Gymnastiksal. Forstander Dybkjær bød Velkommen
til Bidragyderne fra 1921, til Skolens første Elevhold, til det
gamle Forstanderpar, til Repræsentanterne for Lærerne og
Eleverne og til Repræsentanterne for Landbosparekassen og
Andelsbanken og til Skolens Venner paa Egaaegnen.
Fhv. Undervisningsminister Jørgen Jørgensen var om
Eftermiddagen Hovedtaler. Han indledede med at bringe Sko
len en Hilsen og erklærede, at han forstod den Tilfredsstil
lelse, det var at deltage i et Arbejde, der gror, og at Egaaegnens Befolkning med Glæde maa se tilbage paa Tiden, der
er gaaet. Til de gamle Elever sagde han, at de danner Læbælte
om Skolen, og at en Skole ikke har noget bedre og tryggere til

Festdækkede Borde.
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at værne sig end de gamle Elever. Jørgen Jørgensen havde en
Hilsen med fra Statsminister Knud Kristensen, der har haft
Børn paa Egaa Efterskole.
Her i Danmark er vi saa lykkelige at kunne give Ungdom
men noget at leve for og bygge paa, sagde Jørgen Jørgensen.
Der er ganske vist en Tendens til at kaste det gamle over Bord,
men vi skal være varsomme med at kaste Værdier bort, der
har staaet deres Prøve.
Problemet er at knytte Forbindelsen mellem Tiden
før 19M over de rige folkelige Oplevelser, vi havde i
Besættelsesaarene, til i Dag. At bygge disse Oplevelser
ind i det, vi hidtil havde levet paa og derved skabe et
Grundlag for vor fortsatte Gerning.
Det er de unge, der gaar ud af Skolen i 14 Aars Alderen,
vi skal vende vor Opmærksomhed imod. Gives der en Form,
hvorunder vi kan faa Kontakt med dem?
Der har været talt om at udvide den undervisningsplig
tige Alder, og bl. a. er man i Sverige og England inde paa
den Tanke. Personligt tror jeg ikke, at Problemet løses paa
den Maade.
De fleste Børn er undervisningstrætte, naar de har gaaet
i Skole 7—8 Aar, og jeg tror ikke, det vil være til Gavn for
dem at fortsætte.
I 14 Aars Alderen har man godt af at komme til at opøve
et Haandelag. Det er min Opfattelse, at skal det danske Folk
opdrages til praktisk og nyttigt Arbejde, er det fornuftigt at
holde op i Børnealderen paa det Tidspunkt, hvor det sker nu.
Men de unge 14—18 aarige skal i Kontakt med de aandelige Værdier. Hvordan gør vi det muligt for dem? Jørgen
Jørgensen omtalte den Aftenskoleundervisning, de unge faar
ved Siden af deres faglige Uddannelse og mente, at denne
burde gives om Dagen, og fortsatte derefter:
De Titusinder af unge, der ikke gaar ind til en Ud
dannelse, er ulykkeligt stillede og udgør et Problem
af stor Rækkevidde for Samfundsudviklingen. Men
Efterskolerne har givet en Rettesnor, hvorefter der kan
gives disse unge en Undervisning paa et folkeligt
Grundlag. Efterskolerne har udfra grundtvigske Syns
punkter formaaet at skabe en Skoleform, der gør det
muligt at hjælpe dem.
Vi har lige gennemlevet en Tid, hvor meget af det, der
prægede Tiden efter 1864, er kommet igen, men uden det
ydmyge Islæt. Denne Overvurdering af egen Indsats er til
Skade, fordi vi nu ikke møder den ny Tid med den rigtige
Indstilling.
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Vi har ogsaa en Angst for Fremtiden, fordi vi i Krigsaarene saa ind i menneskelige Sind, der viste en Afgrund af
Ondskab. Fremtiden vender sig imod os, synes vi, med mørke
Perspektiver. Men vi vil ikke her i Danmark se paa, at det
gaar den Vej, men sætte alle Kræfter ind paa, at det positive
og gode sejrer.
Verden over tales der om, at Ungdommen skal opdrages
til Demokrati; og Demokrati bygger paa høje Idealer. Ansvars
følelse, Menneskelighed og Næstekærlighed, det samme, som
Kristendommen bygger paa. Ting, der ikke kan læres Ung
dommen ved at sætte dem ind som Fag paa en Undervis
ningsplan.
Det er Begreber, som skal være levende, noget, som
de unge kan finde hos de ældre. Vi ældre maa leve
saadan, som vi ønsker, de unge skal blive. Det er vi
ældres Ansvar, at de aandelige Værdier bliver givet til
den nye Slægt.

Jørgen Jørgensen sluttede med at ønske Egaa Efterskole
Held til fortsat lykkeligt Arbejde for den danske Skole og det
danske Folk.
Efter Kaffebordet gav Forstander Dybkjær en Oversigt
over Egaa Efterskoles Tilblivelse og Vækst og sagde bl. a.: I
1921 var der paa Stedet her Mænd, der følte, at Egnen trængte
til en Efterskole, og afdøde Gdr. Anders Bornholt satte sig i
Bevægelse for at faa Tanken realiseret. Jeg vil i Dag sige Tak
til alle, som har været med til at føre Tanken frem til Virke
lighed.
Naar Efterskolen ret hurtigt blev kendt og samlede mange
Elever, skyldtes det først og fremmest det dygtige Forstanderpar, Ejnar og Ingeborg Pedersen. Tak til dem for deres gode
Gerning her i 17 Aar. Tak til alle Skolens Lærerkræfter gennem
Tiderne, særlig til afdøde Pastor Højmark, som har betydet
saa meget for Egaa Efterskole. Tak til Kommunen og Kom
munens Lærere og til Nabokommunerne og til Randers Amts
Skoleraad for god økonomisk Støtte. Tak til Forældrene, fordi
de sendte deres Børn til Skolen. Vi mindes gamle Elever og
særlig dem, der faldt i Frihedskampen (Forsamlingen rejste
sig). Tak til fhv. Undervisningsminister Jørgen Jørgensen for
hans Indsats i Ungdomsskolelovgivningen og Tak til Stats
konsulent Novrup for hans Velvilje.
Formanden for Elevforeningen, Frede Bak, ønskede paa
gamle Egaa-Elevers Vegne Skolen til Lykke. Han rettede en
Tak til dem, der havde oprettet Skolen, adresseret til Anders
Bornholts Familie, og til de to Forstanderpar og til Skolens
Lærere for deres Gerning.
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To Forstanderpar.

Formanden for Bestyrelsen, Tage Bornholt, takkede for
Hyldesten til hans Far og for den Interesse, Skolens Rejsere
viste Ungdommen. To af de Mænd lever endnu, P. Blaabjerg
og N. Nielsen. Tage Bomholt takkede ligeledes de afdøde, hvis
Navne paahørtes staaende. Han rettede endelig en Tak til
Ingeborg og Ejnar Pedersen og til Karin og Tage Dybkjær for
deres gode Arbejde. Derefter tog forskellige Festtalere Ordet.
Gaardejer Søren Høgh, Karlby, takkede paa Forældrenes
Vegne. Fhv. Forstander Ejnar Pedersen, Aarhus, takkede Eg
nens Beboere for alt godt i de svundne Aar og fremhævede
Vekselvirkningen mellem Hjem og Skole. Skatteraadsformand
N. P. Nielsen, Mejlby, lykønskede fra Amtsraadet, og Lærer
Nielsen, Skæring, fra den stedlige Lærerkreds. Endvidere talte
den først indskrevne Elev Ernst Ibsen, Folketingsmand Laurids
Pedersen, Todbjerg, Smedemester Mortensen, Skæring, Ejnar
Pedersens Datter, Fru Konsulent Astrup, Aalborg, Lærer
Kvist, Egaa, og en af Skolens tidligere Lærere, Jacoby Søren
sen. Stærkt Bifald vakte det, da fhv. Forstander Ejnar Peder
sen med Ordene: »Fri os fra det Onde« bad Jørgen Jørgen
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sen sige Regering og Rigsdag, at man ingen Flyveplads ønsker
i Egaa.
Ved en Middag, hvori deltog 125, bragte Sogneraadsmedlem Børge Dam Hasle-Skejby-Lisbjerg Sogneraads Lykønsk
ning. Saa samledes en stor Skare paany i Gymnastiksalen til
Foredrag af Statskonsulent Johs. Novrup, som ønskede til
Lykke fra Ministeriet. Det havde været en Oplevelse, sagde
han, at se, hvordan en Skole, der har sine Rødder fæstnet i
lokal Jord, henter sine Kræfter derfra.
Han skildrede derefter Oplevelser fra to Rejser gennem
det ødelagte Europa, foretaget med Røde Kors Konvojer, og
konstaterede som sit Indtryk, at Hadet har rejst sig i vældige
Bølger ogsaa i det tyske Folk, og at man bevæger sig i en
Gengældelsens Ring, der ikke er til at komme ud af.
Det kan ikke nytte, at man spørger, hvem der har Skylden,
om den er mere skyldig eller hin mindre skyldig. Vi maa sætte
ind med andre Kræfter, Genopbygningskræfter, Forsonings
kræfter, kald dem, hvad De vil. Det er den eneste Maade, vi
kan komme ud af den onde Cirkel paa. Stemninger rejser
Antistemninger, Had avler Modhad, og intet positivt kan byg
ges herpaa. Der maa gennem de unges Opdragelse skabes
Sind, som er hævet over Hadets onde Cirkel.
Derefter viste Sekretær Ths. Christensen sin nye Film
»Landsbyen og dens Ungdom«.
Efter Filmen sluttede Forstander Dybkjær Dagen med at
læse de Telegramhilsener, der var indløbet«.
Ja, saadan har Aviserne refereret vor festlige Jubilæums
dag. Jeg selv skal ikke føje andet til, end at den Dag vil jeg
bestandig mindes ikke blot som et festligt og højtidsfuldt
Minde om Skolens Oprettelse, men ogsaa som en Opmuntring
og Ansporing til altid at yde det bedst mulige i Arbejdet med
de unge, som vi er saa lykkelige at se flokkes paa vor Skole.
Dagen efter havde vi Aabningsmøde, og dermed var vi
fra Festen kommet ind i Hverdagens Gerning igen. Nu maa
jeg prøve at fatte mig i Korthed og kan derfor kun referere
i Dagbogsstil, hvad vi oplevede uden for de daglige Skole
timer. I November havde vi baade Udflugt og Teatertur. Vi
besøgte Den gamle By og Naturhistorisk Museum. Første
Stykke paa Jydsk Skolescene var Holbergs »Jean de France«.
De øvrige tre, som vi saa efter Jul, var John Patricks »Seks
Kammerater«, Hostrups »En Spurv i Tranedans« og Kjeld
Abelis »Silkeborg«. Ved en af Teaterturene saa vi ogsaa Dom
kirken. Af Besøg paa Skolen skal nævnes: Lærer Kvist fore
viste Filmen »Landsbyen og dens Ungdom«, Konsulent Hart
vig Larsen fortalte om landbrugsfaglig Ungdomsuddannelse,
og Konsulent Mehlsen lagde de unge paa Sinde at være paa
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Vagt over for al mulig Slags Brandfare. Han gjorde os den
Fornøjelse at besøge os baade Vinter og Sommer og udsatte
hver Gang fine Bogpræmier for de bedste Stile. I Forsam
lingshuset har vi overværet Foredrag af Pastor Isager, Biblio
tekskonsulent J. Banke og Forstander Rasmus Nielsen. Ved
Forældrebesøget 2. Februar talte Lærerne Christensen og
Willemoes, og ved Vintermødet var det Højskolelærerinde
Frk. A. Frost og en af vore tidligere Lærere, Halfdan Rosen
dahl, der førte Ordet. Elevernes Bidrag til Underholdningen
var C. Gandrups »Falske Nøgler«.
Den 29. November havde vi en saa stor Glæde, at Dagen af
enkelte i Egaa er blevet sammenlignet med Befrielsesdagen
1945. Den Dag blev det os meddelt, at Projektet om en Luft
havn i Egaa ikke vilde blive gennemført! Ubeskrivelig Glæde
i Egaa. Skuffelse og forbitret Harme hos Planens Tilhængere
i Aarhus Men Historien om Aarhus Bys Lufthavnsplaner i
Egaa er højst mærkværdig: godt og vel et halvt Aar senere
erklærede Sagkundskab og Bystyre i Aarhus, at den Lufthavn
i Egaa, man havde været saa ivrig efter at faa, slet ikke

Jens Marinus Jensen.

44
alligevel vilde have kunnet opfylde de Krav, som Aarhus
maatte stille til en Lufthavn, saa man maatte egentlig være
lykkelig over, at man ikke fik begyndt paa den.
Hvordan vi oplevede den strenge Vinter? Jo, den var kold
ogsaa hos os, og vi havde for lidt Brændsel ligesom de fleste
andre. Da vi 20. Februar fik at vide, at nu kunde vi ikke regne
med at faa flere Tørv eller andet Brændsel, bestemte vi os til
at lukke for Varmen alle andre Steder end paa Hovedbyg
ningen. Alligevel frygtede vi, at vi skulde blive nødt til at
holde op før Tiden. Da kom en tidligere Elev, Ove Hansen
fra 1937—38, som en frelsende Engel med et Læs Brunkul.
Ved meget stor Sparsommelighed kom vi igennem. Nogle Dage
efter lykkedes det os at faa 20 Tdr. Kartofler hjem, og nogle
Dage før havde vi faaet en Søn. Tre store Begivenheder paa
een Uge!
Heldigvis havde vi Vand i Hovedbygningen hele Frost
perioden igennem. Men Frosten gjorde det endeligt af med
vore i Forvejen daarlige Toiletter, saa vi nu maatte gøre Alvor
af en gammel Plan om at faa dem flyttet til et mere frostsikkert Sted. Cykelkælderen under Gymnastiksalen var udset
til at blive »eksproprieret« til Toiletrum. Men hvor skulde
saa de Cykler anbringes, som derved blev hjemløse? Ikke
længe efter, at jeg havde faaet en glimrende Idé, forelagde
jeg den for vore raske Drenge paa Vinterholdet: vi kunde for
søge at grave ud under Gymnastiksalen og indrette en ny,
større Cykelkælder dér. Til min store Glæde gik Drengene
straks med paa Planen. Haandværkerne godkendte den, og 10.
Februar, Dagen efter Vinterfesten, blev der slaaet Hul paa

»Grubearbejde« — til ny Cykelkælder under Gymnastiksalen.
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Der køres ud —

Muren. Den frivillige Hjælp blev organiseret saadan, at Elev
holdet blev delt i 6 Hold å 13, der arbejdede een Gang om
Ugen i Middagspausen og Fritimen derefter. Der gik snart Kon
kurrence i Foretagendet. Hvert Hold prøvede at slaa Rekor
den med flere og flere udkørte Læs Jord. Allerede 25. Februar
var vi halvvejs. Saa gik det lidt besværligere, fordi der var
længere at køre med Trillebøren og mere fast Jord, men 21.
Marts holdt vi »Afgravningsbal«, »Gravøl« eller hvad de nu
kaldte det. Ca. 400 Læs Jord ä ca. % m3 var kørt væk. Vi
blev saaledes færdige i god Tid med Udgravningen, men
alligevel kneb det for Haandværkerne at blive færdige til 3.

— og læsses af.
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Maj. En Overgang saa det ud til, at vi skulde begynde Som
merskolen uden brugelige Toiletter. Helt færdige blev de først
et Par Uger ind i Maj Maaned.
Nu nærer vi stor Taknemmelighed til Vinterholdet 1946—
47. Ikke blot fordi de med saa godt Humør hjalp os igennem
den frygtelige kolde Periode, men ogsaa, og navnlig, fordi
de hjalp os til at faa 9 nye, frostfrie Toiletter og en ny, stor,
fortrinlig Cykelstald med Plads til 80 Cykler. Forhaabentlig
mærkede de ogsaa, at det var oprigtigt ment, naar jeg takkede
dem ved Afslutningsmødet, som vi forøvrigt var nødt til at
holde i den store Skolestue, fordi vi stadig ikke kunde fyre
paa Gymnastiksalsbygningen. Opvisningen ved Afslutningen
foregik saaledes i en kold Sal. Gymnastikken var frivillig, men
alligevel deltog 32 Vikinger i den.
Vinteren var forbi.
Foraaret mærkede vi ikke meget til.
Det var allerede Sommer, da Pigerne kom.
10. April kunde Isforholdene omsider tillade Kalundborgruten at genoptage Sejladsen. En Maaned senere begyndte vi at

Frede skal med til Malmö, 6 Uger gammel.
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bade — mens Paaskeliljerne blomstrede i Haven. Saa pludse
lig og voldsom kom Sommeren med lutter Solskinsdage hele
Maj Maaned igennem, ja, næsten hele Sommeren igennem.
Derfor havde vi ogsaa fint Vejr til alle vore Besøg og Ud
flugter, næsten da, og hvis det endelig regnede lidt — som
Grundlovsdag — var vi mest kede af, at det ikke blev til mere.
Jeg skal kort nævne af Besøg og Udflugter i Sommer: Alle
rede 15. Maj kom en Flok unge Englændere fra Young Far
mers’ Club i Yorkshire for gennem et flygtigt Indtryk at faa
Kendskab til, hvad en Efterskole er. Set. Hans Aften var
Svenska föreningen för Aarhus och omnejd som sædvanlig
herude til Dans om Midsommerstangen. Mellem Forældre
besøget og Elevmødet havde vi baade et V. U. Havemøde med
Fru Grete Mølbak Frederiksen som Taler, et Besøg af Husmænd fra Vejleegnen og et Besøg af vor tidligere Lærer Alfred
Nielsen med Kone og en Klasse Skolebørn. Ved Elevmødet
var det Pastor Ejnar Farstrup, Californien, der havde baade
Gudstjeneste om Formiddagen og Foredrag om Eftermiddagen.
Der indtraf for Resten det mærkelige ved Elevmødet, at den

Fru Kvist spiller —
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— og her er Øvelsen.

usædvanlige lille Høhøst nær havde gjort det umuligt at finde
Logi til Deltagerne! Senere kom Skjoldelev Husmandsforening
og Vestbirk Efterskole paa Besøg, og sidst i August kom Kon
sulent Frk. Tang og holdt Foredrag. I Juli tog den svenske
Adjunkt Erik Schiillerquist en Del Svensktimer, og en Dag
gæstedes Skolen af den franske Rektor Mademoiselle Arripe
fra Douai. Ved Efteraarsmødet den sidste Søndag, mens vi
havde Eleverne, talte Forstander K. Møller, Hammerum, og
Fru Pastor Seidelin, Knebel.
Udflugterne havde nogenlunde de samme Maal, som tid
ligere Hold har haft. Mindeparken, Rømerhaven, Jelshøj,

Saa marcherer Egaapigerne ind paa Aarhus Stadion.
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Moesgaard, F. D. B. i Viby, Raadhuset, Domkirken, Hornslet,
Rosenholm, Todbjerg, Naturhistorisk Museum, Den gamle By,
Kalø, Knebel Runddysse, Trehøje, Fuglsølejren, Ryes Skanser,
Skødshoved og til sidst Sejlturen til Aarhus — ja, hvor er det
dejlige Ture, vi kan gøre i Skolens nærmeste Opland. Saa har
vi endda ogsaa været paa Aarhus Theater til en Skolefore
stilling, til Møde i Testrup, hvor vi hørte Forstander Damgaard Nielsen, Pastor Farstrup og Seminarielærer Troelsen,
til Grundlovsmøde i Hjortshøj, hvor vi bl. a. hørte Pastor
Thranæs, der læste sit nye Skuespil »Sankelmark«, som nu
har haft en god Premiere i Odense, og til den store AmtsGymnastikopvisning paa Aarhus Stadion. Saa Sommeren kan
nok siges at have været tilstrækkelig rig paa afvekslende Op
levelser.
I Lærerkredsen har der heldigvis ikke været store For
andringer. Men til Vinterskolen 1947—48 faar vi to nye
Lærere, da Lærer Olsen har faaet en Stilling som Friskole
lærer og Willemoes tager til Askov for at fortsætte sin Ud
dannelse. I Stedet faar vi Lærer Ross Sørensen, der i Sommer

Her er hele Familien.
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har været Lejrleder i Fuglsø, og som forøvrigt er en Bror til
Valgmenighedspræst Holger Sørensen, og Lærer Jørgen Carl
sen, der er Idrætsinstruktør i Randers Amt. Den 30. Sep
tember blev Gunhild Jørgensen gift med Lærer Willy Clau
sen, Genner, men vi haaber, at hun endnu ikke er »tabt« for
Skolen; vi har et lille Haab om, at hun kommer til Egaa
igen til næste Sommer.
Det blev en lang Beretning i Aar. Naar jeg saadan sidder
og gennemlever Tankerne, glemmer jeg let Besværligheder
og Genvordigheder. Men selv om der ogsaa er nogle af dem,
saa gælder det som Helhed, at Skolearbejdet er præget af
Arbejdsglæde og et rigt Liv, som jeg synes, vi tilsammen har
levet i vort Skolefællesskab. Skolen har passeret de første 25
Aar, og i Øjeblikket tegner Fremtiden lys; vi har baade Vin
terskolen og Sommerskolen fuldt optaget. Med Tak til alle, der
i 1046—47 har deltaget i Skolens Liv og Arbejde, slutter jeg
Beretningen om det 26. Skoleaar.

Oktober 1947.

Tage Dybkjær.

Elevforeningen gennem 25 Aar.
aar vor Elevforening nu Set. Hansdag 1948 holder
25 Aars Jubilæum, kan det vel være paa sin Plads
at se lidt tilbage paa de svundne 25 Aar, og som en af
dem, der har haft med Foreningen at gøre næsten gen
nem alle de 25 Aar, skal jeg her forsøge at berette lidt
om de første Aar og enkelte Ting fra Foreningens
Historie.
Tanken om at oprette en Elevforening blev fremsat
af Vinterholdet 1922—23, og inden dette Hold skiltes,
blev der nedsat et Udvalg bestaaende af Søren Nielsen,
Søften, Tage Bornholt, Egaa, og Helga Hjortshøj, Lystrup.
Dette Udvalg skulde saa indbyde til det første Elevmøde
samt udarbejde Planer til Dannelse af en Elevforening,
ligeledes skulde de udarbejde Forslag til Love for den
kommende Forening. — Set. Hansaften og Set. Hans Dag
1923 holdtes saa Egaa Efterskoles første Elevmøde. Det
var festlige Dage, vi der oplevede, vi kendte jo alle hinan
den, der var ikke særlig mange Deltagere, idet der jo paa
daværende Tidspunkt kun havde været tre Elevhold, men
saa meget mere gjorde enhver sit til at festliggøre Mødet.
Jeg husker, hvor Ingeborg og Ejnar Pedersen glædede
sig over at se de gamle Piger og Drenge, og disse glædede
sig mindst lige saa meget over den Velkomst og Gæstfri
hed, de mødte paa Skolen. Selve Elevmødets Forløb i
Enkeltheder har jeg glemt, men to Ting husker jeg tyde
ligt, nemlig Udflugten til Mols og saa Generalforsamlin
gen, hvor det med fuld Tilslutning vedtoges at stifte en
Elevforening og hvert Aar afholde Elevmøde, saa Forbin
delsen mellem gamle Elever og Skolen stadig kunde
vedligeholdes. Der blev lavet Love for Foreningen, og til

N
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den første Bestyrelse valgtes: Søren Nielsen, Søften, Helga
Hjortshøj, Lystrup, Jes Thomsen, Skæring, Tage Born
holt, Egaa, og Ernst Ibsen, Hørmested.
Set. Hansdag om Morgenen kørte to store Lastbiler
op foran Skolen, paa dem blev hele Flokken læsset, og
saa gik Turen under Sang og Latter til Femmøller Bade
hotel, hvor vi samledes ved Kaffebordene. Her blev sun
get og talt, og mange var de gode Ønsker, der udtaltes
for den nye Elevforening og Egaa Efterskole. Derefter
legede hele Flokken i Bakkerne og ved Stranden, og ved
Middagstid rullede vi mod Egaa igen. Det var naturlig
vis ikke Lyntogsfart, de Biler kørte med, hvilket ses af
følgende: Mellem Skødstrup og Skæring fløj en Straahat,
tilhørende Arne Seeker, af, men han var ikke raadvild,
han balancerede hen til Bagsmækken, kravlede af i Far
ten, løb hen og fandt sin Hat, og snart efter havde han
fanget os igen og indtaget sin Plads, uden at Chaufføren
vidste det mindste om det. Han blev naturligvis modtaget
med vild Jubel, da han med Hatten i Haanden igen entre
de Bilen.
Om Eftermiddagen var der saa Foredrag, og Dagen
sluttede med festligt Samvær paa Sønderhøj, hvor der
blev leget, talt og sunget. — Som dette første Elevmøde
blev ogsaa de følgende Aars Møder festlige og gode. Jeg
husker et Aar, hvor Udflugten gik til Ørnereden, der gik
Tiden med Leg og Sang, og jeg husker Spadsereturen til
Silistria i Flok og Følge med Ingeborg og Ejnar Pedersen
som de gladeste glade mellem vi unge og med Erling i
Spidsen truttende paa sit Horn. — En af de store Dage
i Elevforeningens Historie var den Dag, vi indviede vor
egen store smukke Silkefane med Egaamærket som Fanespyd. Der blev den Dag udtalt Ønsket om, at den Fane
altid maatte vaje over en sund og vaagen dansk Ung
dom. Den har siden vaj et, naar Egaaelever gav deres
Gymnastikopvisninger, og hvor ellers Egaaelever samles,
sidst vajede den floromvunden ved Ingeborg Pedersens
Baare i Vraa Valgmenighedskirke. — De første mange
Aar holdtes Elevmødet som omtalt Set. Hans Aften og
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Set. Hansdag, og den store uforglemmelige Oplevelse, der
gik igen hvert Aar, var Set. Hansbaalet — Ilden som
Symbol paa det reneste og sundeste — Baaltalen og San
gen omkring Baalet, bl. a. naturligvis Midsommervisen,
et enkelt Aar har vi endog set Heksen flyve ad Bloks
bjerg til, og som Afslutning et flot Fyrværkeri. Men efter
haanden som Foreningen voksede, blev det uigennemfør
ligt at holde Elevmøde paa en Hverdag, og derfor blev
den anden Lørdag og Søndag i Juli udset til hvert Aar
at være Egaa Elevforenings faste Mødedage.
En anden stor Begivenhed i Skolens og dermed ogsaa
Elevforeningens Historie var Forstanderskiftet i 1938.
Ved denne Lejlighed blev der givet Ingeborg og Ejnar
Pedersen en Afskedsgave fra gamle Elever, og Ingeborg
og Ejnar Pedersen blev udnævnt til Elevforeningens
Æresmedlemmer, de eneste, Foreningen har. Samtidig fik
de overrakt Foreningens Emblem »Egaamærket« i Guld
som Tak og Hyldest fra Elevforeningen.
Elevforeningens Opgave har saa ellers gennem Aarene
været at udsende Egaabogen hvert Aar ved Juletid. Det
er en lille Budbringer fra Skolen og det Liv, der rører
sig der, til alle de mange gamle Elever rundt om i Lan
det, der stadig følger Skolen med Interesse. Det er glæde
ligt at se, at saa mange, selv af de allerældste, stadig har
Lyst til at faa Egaabogen og derved støtte Elevforeningen
og Skolen, og det er lige saa glædeligt, at Elevforeningen
er blevet saa stor og livskraftig, at den hvert Aar af sit
Overskud kan yde lidt økonomisk Hjælp til trængende
Elever. Jeg vil gerne bede gamle Elever om ogsaa at støtte
paa en anden Maade, nemlig ved at sende Stof til Egaa
bogen, det var morsomt, om der ogsaa ad denne Vej var
lidt Kontakt mellem os.
Og naar vi saa i 1948 fejrer 25 Aars Jubilæum, vil jeg
gerne opfordre saa mange som muligt af Pedersens
Elever til at komme til Stede, og især maa de tre første
Hold, som var med til at stifte Foreningen, sørge for at
møde talstærkt frem. Der er allerede nu lagt et festligt
Program for Dagen, idet en af vore gamle Kammerater
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fra Efterskolen, Frimenighedspræst Svend Fredslund An
dersen, Holstebro, har lovet at holde Foredrag, ligeledes
taler en tidligere Lærer ved Skolen, Førstelærer Alfred
Nielsen, Bjergby. Derforuden vil der blive Lejlighed til
fornøjeligt Samvær, specielt tilrettelagt for de gamle
Elever, som kender hinanden. Jeg tror, at I roligt kan
komme den Dag, der skal nok være nogen, vi alle kender.
Det har saa tit i de senere Aar været lidt skuffende at
komme til Elevmøde og saa ikke kende mere end nogle
faa Stykker. Derfor, vel mødt saa mange af de gamle
som muligt og hermed en Hilsen til alle Egaaelever.
Maren Elisabeth og Jes Thomsen,

Bynksminde.

Vedtægter
for

Egaa Efterskoles Elevforening.
(optrykt efter Egaabogen 1931).

§ 1. Foreningens Formaal er: a) at knytte og vedligeholde
Forbindelsen mellem Egaa Efterskole og dens Elever og
imellem disse indbyrdes; b) at støtte Egaa Efterskole
paa bedst mulig Maade, saa denne frie Ungdomsskole
kan vinde Indgang i stedse større Kredse og vedblivende
arbejde frit og uafhængigt.
§ 2. Medlem af Foreningen kan enhver blive, der som Lærer
(Lærerinde) eller Elev har opholdt sig paa Egaa Efter
skole. Medlemsbidraget er 2 Kr. aarlig. Det indbetales
ved Postopkrævning i December Maaned.
§ 3. Til at lede Foreningen vælges en Bestyrelse paa 7 Med
lemmer. Disse varetager Foreningens Anliggender i Samraad med Skolens Lærerkræfter, der uden Valg ind
træder i Bestyrelsen. Valget gælder fra Elevmøde til
Elevmøde. Genvalg kan finde Sted. Bestyrelsen vælger
selv Formand, Næstformand og Kasserer.
§ 4. Generalforsamling holdes ved hvert Elevmøde. Her fore
tages følgende: 1) Formanden giver en Oversigt over
Foreningens hele Virksomhed siden sidste Elevmøde,
2) Kassereren fremlægger det reviderede Regnskab, 3)
Der vælges Bestyrelse samt 2 Revisorer, 4) Eventuelle
fornødne Bestemmelser Foreningen vedrørende behand
les.
§ 5. Alle Beslutninger, saavel i Bestyrelsen som ved Gene
ralforsamlingen, afgøres ved almindelig Stemmeflerhed.
Ændringer i disse Vedtægter kan dog kun ske, saafremt
2/s af de paa en Generalforsamling afgivne Stemmer slut
ter sig dertil. Opløsning af Foreningen kan kun finde
Sted, naar det paa to Generalforsamlinger med mindst
eet Aars Mellemrum vedtages hver Gang med mindst 2/s
af de afgivne Stemmer.
Saaledes vedtaget af Generalforsamlingen 24. Juni 1924.

Forslag til Ændring af Vedtægter
for Egaa Efterskoles Elevforening.
§ 2 andet Stykke. »Medlemsbidraget er 2 Kr. aarlig« foreslaas ændret til: Medlemsbidraget, der for Tiden er
2,50 Kr., kan kun ændres af Generalforsamlingen, naar
2/s af de afgivne Stemmer godkender Ændringen. Det
opkræves ved Bestyrelsens Foranstaltning.
§ 3 foreslaas ændret til: Til at lede Foreningen vælges en
Bestyrelse paa 7 Medlemmer. Disse varetager Forenin
gens Anliggender i Samraad med Skolens Lærerkræfter,
der uden Valg indtræder i Bestyrelsen. Ved Afstem
ninger i denne kan dog højst 3 af Skolens Lærerkræfter
deltage. Valgene til Bestyrelsen gælder for to Aar ad
Gangen, saa at der ved Generalforsamlingen vælges skif
tevis 4 og 3 Bestyrelsesmedlemmer. Samtidig vælges
hvert Aar 2 Suppleanter og 2 Revisorer. Genvalg kan
finde Sted. Ved Valgene skal der saa vidt muligt tages
ligeligt Hensyn til Sommerhold og Vinterhold. Bestyrelsen
vælger selv Formand og Næstformand blandt sine Med
lemmer samt en Kasserer.
§ 4 Punkt 3) ændres til: De nødvendige Valg foretages.
S 5 efter første Punktum tilføjes: I Tilfælde af Stemmelighed
i Bestyrelsen er Formandens Stemme afgørende.
Der foreslaas en ny § 6: Hvis Foreningen opløses, skal der
af dens Midler oprettes et Legat, hvis Renter skal an
vendes til Hjælp for unge, der ønsker at komme paa
Efterskole. Om saadanne Ansøgere ikke findes, kan Ren
terne anvendes til Elever, der søger en Friskole eller en
Højskole. Det overdrages til Bestyrelsen for Foreningen
Egaa Efterskole eller — om den er opløst — til Hjortshøj-Egaa Kommunalbestyrelse at varetage Legatets In
teresser.

Mindeord.

Ingeborg Ib Pedersen
* 24/9 1879 i 26/6 1947.
an kan vist godt sige, at det Liv, der afsluttedes
med Ingeborg Pedersens Død, har været mere ind
holdsrigt og mere afvekslende end det, der bliver de fleste
Mennesker tildelt. — Der er langt fra Amerikas Prærier,
hvor hun tilbragte en Del af sin Barndom og Ungdom, til
en stille Plet paa en Kirkegaard i Vraa; men det er be
tegnende netop for Ingeborg Pedersen, at hun til sidst
kom til at hvile i den Jord, hvoraf hendes Slægt gennem
Tiderne har suget Næring og Kraft.
Mit første Indtryk af Fru Pedersen, da jeg for 11 Aar
siden traf hende første Gang i Egaa, kan vist udtrykkes
med Ordene: mild Myndighed, og da Drengene kom,
kunde man passende tilføje: Moderlighed. Til hende kom
de med alt, deres store og smaa Sorger og Glæder. Hun
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vidste Raad for alt og var ikke hemmet af Vanskeligheder
eller Fordomme, og Eleverne — som alle andre, hun kom
i Berøring med -— kom til at elske og beundre hende.
Overalt mærkede man Spor af hendes Færden, og hun —
ubegribeligt hvordan —■ fik Tid til alt, glemte ingen og
havde alligevel aldrig travlt. Smaatterierne fejede hun til
Side, og Kævl var et Ord, hvis Baggrund hun næppe
anede, — og bag hele hendes Færden mærkede man hen
des varme Hjerte og Glæde ved Livet.
Hun elskede Blomster, og det behøvede slet ikke at være
store, sjældne Drivhusplanter. En Grøftekant med røde
Valmuer og vild Gulerod kunde lige saa vel lægge Glæ
dens varme Smil over hendes Ansigt. Hun havde i Sand
hed Øjet opladt for alt stort og skønt herneden.
Da saa Sorgen og Modgangen kom, saa vi, hvordan
hun dog bevarede sin ranke Holdning. Saa fjern fra Sen
timentalitet og Forlorenhed. Hun var som det levende
gjorte Ideal i Paludan Müllers Sang om Fremtidsmaalet:
»Fromme, stærke Kvinder, det er Danmarks Maal.« —
Sit Liv levede hun ud fra Erkendelsen af, at det milde
altid var det stærkeste.
Sidste Gang, vi besøgte Ingeborg og Ejnar Pedersen,
var i Maj Maaned i Aar. Vi tænkte ikke paa, at det skulde
blive sidste Gang, vi skulde høre hendes Afskedshilsen til
Børnene. Den var altid ens og lød saadan: »Kan I saa
hilse Morfar og Mormor rigtig mange Gange fra Ingeborg
og Ejnar Pedersen — og saa komme igen en anden Gang!«
— Der blev ikke nogen anden Gang. Ingeborg Pedersen
fuldendte Løbet forinden. Maatte gaa gennem Dødens
Skygger — men til Livets Land med Glædens Kilder.
Tilbage har vi Mindet om en stærk og omsorgsfuld
Personlighed — for en Personlighed var hun — og et
godt og hjertevarmt Menneske, og det Minde vil vi be
vare i Ærbødighed og Troskab.
N. Helveg Povlsen.
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Et Ungdomsbillede,
o
»— en ung, blond Pige,
der gaar og nynner i Danmarks Hus.«

Da jeg i 1899 traf Ingeborg første Gang, havde hun
været 5 Aar i Amerika. Hun havde gaaet derovre sam
men med sin Far i en lille Præriehytte og mange Gange
længtes hjem til Danmark — mest efter Barndomsven
nen, Ejnar, som hun aldrig kunde glemme.
18 Aar gi. rejste hun til Danmark. Hun fik nu sit
Hjem hos sin gode Faster i Mygdal i Vendsyssel.
Den 11. Septbr. samme Aar blev hun konfirmeret i
Vrejlev Kirke af Pastor Kristensen.
Næste Sommer var hun Elev paa Frederiksborg Høj
skole. — En Dag sagde Begtrup til hende: »Hvor du end
færdes paa Jordkloden, vil man altid kunne se paa dig,
at du er en dansk Pige.«
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Efter sit Højskoleophold var hun en Tid hos Eske
Eskesens paa Børnehjemmet »Frihedslyst«, og dér vandt
hun sig Venner for Livstid.
Senere fik hun Plads paa Klevanggaard ved Brørup
hos de meget ejendommelige og aandeligt udviklede Men
nesker Anders Pedersen og Augusta (Gunni Buscks Dat
ter). Denne fine, aandfulde Kvinde og hendes Hjem fik
den allerstørste Betydning for Ingeborg og kom til at
præge hende for hele Livet. Det er jo Oplevelser og ikke
Kundskaber, der former vort Liv, og Ingeborg havde en
forunderlig Evne til at opleve — til at tage imod.
Livet paa Klevanggaard kunde ofte være strengt, hvad
Arbejdet angik; der blev krævet meget af de unge Hjæl
pere baade ude og inde. Men en stille Mørkningsstund
sammen med »Augustamor« — som hendes Kendings
navn var blandt Venner — opvejede mange drøje Ar
bejdstimer, naar hun paa sin levende Maade fortalte
Barndoms- og Ungdomsminder, fortalte om Grundtvigs
Besøg i hendes Hjem, om Søndagene i Vartov, eller hun
fortalte om Biblens Kvinder. Altid havde hun en opmærk
som og taknemmelig Tilhører i Ingeborg, som hun kaldte
sin store Datter.
I 1902 var Ingeborg hjemme hos sin Faster i Mygdal.
Ejnar Pedersen havde faaet Plads som Friskolelærer paa
Fyn, og nu vilde de gerne snart giftes. Men Ingeborg
maatte først tjene til sit Udstyr. Hun tog da Plads som
Høstpige og Malkepige paa den Gaard, hvor jeg under
viste Børnene. Hun havde den dybeste Respekt for alt
praktisk Arbejde. For hende var Arbejdet »Velsignelse og
Ære, ej Trællens usle Lod, men fri Mands Kald.« Der var
ikke noget Arbejde saa ringe, at det ikke fortjente at blive
gjort godt. Hun sagde tit: »Jeg kender ikke Forskel paa
fint og simpelt Arbejde. Hvad man tager sig paa, det gør
man færdig, min Ven, i Fald man vil kaldes en ærlig
Svend.« Hun havde en vidunderlig Evne til at gøre Ar
bejdet festligt baade for sig selv og andre.
Paa Klevanggaard havde hun lært Hegelunds Malkemetode, og — nu skulde andre ogsaa lære den! — Jeg
ser hende saa tydeligt for mig, den høje, ranke, friske,

61

unge Pige, naar hun færdedes mellem de to Rækker bro
gede Køer i sin lyseblaa Malkeuniform. Hvor den klædte
hende!
Der var virkelig Poesi over Arbejdet. Og saa sang hun
den ene dejlige Sang efter den anden. Tit nynnede hun
paa en Bryllupssang af Bjørnson. Det var maaske især
Ordene: »Hendes Medgift: — ja, le kun ej — to arbejds
vante Hænder!« der fandt Genklang i hendes Indre. Tan
ken om det lille Fremtidshjem ved Ejnars Side forskøn
nede Tilværelsen og kastede Glans over Hverdagene.
Hvor var hun en herlig Arbejdskammerat, saa straalende fuld af indre Glæde, saa al Surhed maatte vige i
hendes Nærhed.
Mange Gange kunde Høstarbejdet være drøjt nok, og
hun var ofte saa træt, naar hun om Aftenen kom hjem
fra Marken og ind paa vort fælles Værelse, saa hun
skyndte sig i Seng for at faa Kræfter til en ny Dag. Og
saa vilde hun gerne, jeg skulde læse højt for hende; men
tit endte det med, at Ingeborg faldt i Søvn paa det aller
mest spændende Sted!
En straalende Septembermorgen kørte hun og jeg den
flere Mil lange Vej til Vraa Højskole til Efteraarsmøde.
Da Solen stod op over en lyngklædt Bakketop, sang Inge
borg: »Se, nu stiger Solen —« og »Jeg kører frem gen
nem Straalefryd«. Hendes morgenfriske Søndagsstemning
maatte have Luft i Sang.
Jeg husker en anden Køretur sammen med hende —
mange Aar senere. Vi kom forbi en forsømt Herregaardsmark, hvor der nu var ved at skyde smaa Husmandshjem
frem. »Er det ikke et herligt Syn,« udbrød hun med
Varme i Stemmen, »de mange smaa, gode Hjem, der hver
for sig bliver et lille Rige, hvor Far, Mor og Børn hjæl
per hinanden.«
Det var, som hun lyste Velsignelse over de smaa
Hjems Fremtid.
Hun var dybt forankret i den vendsysselske Hjem
stavn og elskede at dvæle ved sine Barndomsminder fra
»Rammelhøj«. — Mit Barndomsparadis, kalder hun sit
Hjem i sine Breve. Hvor kunde hun glæde sig over den
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mindste Blomst! Havde man ikke haft Øje for Naturens
Skønhed før, skulde man nok faa det paa en lang Fod
tur sammen med Ingeborg.
Hun blev for os, hendes samtidige, et lysende Ung
domsideal. Det var, som intet ondt kunde trives i hendes
Nærhed. Letfærdig Flirt var et Begreb, der var hende
fremmed. Rank og helstøbt var hun i Tanke og Færd.
Jeg tror, hun hver Dag levede sit Liv for Guds Ansigt.
Hendes medfølende Sind og Trang til at hjælpe, hvor der
var Sygdom og Nød, gav sig mange smukke Udslag.
Et Par Træk, der er saa betegnende for Ingeborg, skal
tages med her:
Efter forrige Verdenskrig, da den spanske Syge rasede
overalt i vort Land, boede Ingeborg og Ejnar Pedersen en
Tid i Stigs-Bjergby. Paa Vallekilde Højskole laa næsten
alle Eleverne og mange af Skolens Hjælpere syge, saa det
kneb med at give de syge den nødvendige Pleje. Men
skønt Ingeborg havde Hjem og Børn, tog hun til Valle
kilde; hun følte, at det var dér, der trængtes mest til
hendes Hjælp. Og hun blev der og plejede de syge Dag
og Nat, saa længe der var Brug for hende. Der kom en
indre Fred og Ro over dem, naar hun sad ved deres
Sygeseng.
I Vinteren 1936 havde vi bestemt at mødes paa Snoghøj. Hun kom imidlertid ikke; men et Par Dage efter fik
jeg Brev fra hende: En Elev var blevet syg. »Havde det
været én af mine egne,« skrev hun, »saa var jeg maaske
rejst, men nu var det en lille, fremmed Dreng, der laa
syg langt borte fra Far og Mor - - i et fremmed Hjem,
saa du forstaar, jeg maatte blive hjemme.« Ja, jeg for
stod det. Saa alvorligt og ansvarsbevidst tog hun sin Ger
ning som Skolemoder i Egaa
).
*
Riis, Faarevejle, 28. Oktober 1947.

Marie Holmen Nygaard.
*) Efter Hjemkomsten fra Amerika kom min Ingeborg i Huset hos Pastor
Aug. Kristensen, Vrejlev, blev forberedt til og konfirmeret i Vrejlev
Klosterkirke paa Ejnars Fødselsdag den 11. Septbr. 1898, var siden
Elev paa Frederiksborg og Vraa Højskoler.
p p

63
Foranstaaende har to, der kendte Fru Ingeborg Peder
sen bedre end jeg, hver paa sin Vis givet et Billede af den
Kvinde, der fra 1921 til 1938 stod ved Ejnar Pedersens
Side, da de i Fællesskab byggede Egaa Efterskole op. I
Egaabogen 1946 skrev Tinne Hansen en Artikel i Anled
ning af Skolens 25 Aars Jubilæum, hvor der ogsaa blev
givet en træffende Karakteristik af Ingeborg Pedersen.
Det er ikke nødvendigt at føje mere til. Tager vi disse tre
Billeder under eet, staar Ingeborg Pedersen for os som
den milde, myndige, dygtige og omsorgsfulde Skolemor,
hun var. Hun var en uvurderlig Støtte for Ejnar Peder
sen, ofte ogsaa i afgørende Stunder. For Egaa Efterskole
var det en Lykke, at Ingeborg Pedersen fik sin Virkeplads
her, hvor saa mange kunde faa Glæde af at lære hende
at kende og faa Del i alt det, hun havde at give. Derved
er det blevet en meget stor Mængde, der føler sig i Tak
nemmelighedsgæld til hende ved hendes Død, og derfor
vil hendes Minde leve længe iblandt os.
*

Ogsaa blandt Skolens tidligere Elever- er der indtruffet
Dødsfald, som det er mig en Sorg at skulle give Medde
lelse om.
Hans Grosen, Skæring, døde den 3. Marts. Hans Kam
merater fra Vinteren 1939—40 husker ham sikkert tyde
ligt, skønt han ikke boede paa Skolen, da han var Elev
her. Allerede dengang var han fuld af Energi og lære
lysten, saa man tænkte, at han nok engang skulde blive
at finde blandt dem, som Kammerater maatte se op til.
Og han skuffede ikke i Forventningerne. Det hørte vi paa
Begravelsesdagen i Egaa Kirke, da Forstander Kr. Møller,
Hammerum, holdt en Mindetale over Hans Grosen, der
i Vinter var Elev paa Hammerum Landbrugsskole. For
stander Møller har været saa imødekommende at sende
mig følgende
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Mindeord over Hans Grosen.
Det kunde slet ikke undgaas, at man lagde Mærke til
Hans Grosen, straks han ankom til Skolen. Kraftig, vel
voksen, med et fast Blik, der røbede Føreregenskaber og
Vilje. Paa Hammerum Landbrugsskole manglede vi et
Par Gymnastiklærere i Vinteren 1946—47, og han meldte
sig som én af dem. Vi vidste ikke, at han flere Gange
havde haft Gigtfeber og ikke kunde taale at blive varm
eller kold, for saa skulde han ikke have haft Jobæt. Meget
hurtigt kom han paa en vældig god Fod med sit Hold.
Dér, hvor Hans Grosen sad i Klassen, sad der altid én
og lyttede, og ofte stillede han gode, fornuftige Spørgsmaal. Ikke mindst lyttede han i de Timer, der blev brugt
til menneskelige, folkelige og kristelige Spørgsmaal. Efter
saadanne Timer er det en Gang hændt, at han sagde til
mig: »Det, du dér sagde, er jeg ikke enig med dig i,« og
saa fik vi en god Samtale, der vist var til lige stor Glæde
for os begge to. Ærlig og redelig lige ud i Fingerspidserne,
det var han.
Der var Elever paa Skolen fra Hjem, der aandeligt
var ret forskellige. En af dem, der var anderledes indstil
let end Hans Grosen, fortalte ved den Mindefest, vi holdt
for ham paa Skolen, da han var død, at de tit havde sid
det sammen paa Hans Grosens Værelse til langt ud paa
Aftenen, og undertiden gik Bølgerne højt, men der var
ingen Tvivl om, at Hans Grosen troede paa Gud, sagde
han, selv om han var anderledes end en Del af dem, han
var sammen med. Hans Grosen øvede stor Indflydelse paa
sine Kammerater, men han var ogsaa en Natur, der kunde
modtage af andre.
Uhyre fornøjelig og drenget i god Forstand kunde han
være, naar han slog sig løs, men alligevel er det for os,
der havde ham som Elev og Kammerat, det alvorlige ved
ham, der staar klarest i vor Erindring. Hans Ansigt kunde
under et Foredrag godt spejle meget om Kampe, Tanker
og Brydninger, og jeg ved, at hans Breve hjem ogsaa har
gjort det. Var det en Modningsproces, Gud lod ham gen-
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nemgaa, og som vi mærkede og saa lidt af? Man synes jo
næsten, det maa have været saadan.
Et lille Tilløb til Gigtfeber var der lige før Jul, men
han kom tilbage sammen med de andre efter Ferien. Men
hen i Januar kom Sygdommen igen, tilsyneladende slet
ikke alvorligt, og han bad om at blive paa Skolen, hvor
min Kone passede ham — det vilde han hellere end paa
Sygehus. Men da det trak ud med Helbredelsen, turde vi
ikke længere tage Ansvaret, og han kom paa Sygehus i
Herning, hvor der ca. 8 Dage senere indtraadte en alvor
lig Forværring af Sygdommen, og ganske mod vor For
ventning gik det nu stærkt ned ad Bakke. Hans Forældre
var hos ham den sidste svære Tid. Den 4. Marts førtes
hans Baare fra Herning til hans Hjem og førtes da op
foran Skolens Dør, hvor vi sang et Par Salmer, og Fade
ren, Johs. Grosen, talte til Eleverne. Den 8. Marts begra
vedes Hans Grosen under meget stor Deltagelse fra hans
pragtfuldt smykkede Hjemsogns Kirke, Egaa.
Paa Hammerum Landbrugsskole vil vi med stor Glæde
tænke tilbage paa Hans Grosen. Vi tager hjertelig Del i
Hjemmets Sorg og forstaar lidt af, hvor svært det maa
have været at miste ham. Vi vil altid ære hans Minde.

K. Møller.

Der synes at være noget særligt uforsonligt over den
altid uforsonlige Død, naar den rammer dem, der staar
i deres fagreste Ungdom og spreder Forventninger om sig.
Det gælder ogsaa de andre tidligere Elever, som Døden
pludselig har revet bort. 10. Maj omkom Hans Jørgen
Jeppesen, Begtrup, ved et Vaadeskud. Hans Jørgen var
Elev 1942—43. At han var af den rigtige Slags unge, havde
vi paa Fornemmelsen allerede da, og det blev bekræftet,
da han i den sidste Del af Besættelsestiden gik med som
Frihedskæmper. Han gjorde det med fuldt Overlæg; det
kostede ham Overvejelser og Drøftelse med Forældrene,
men da Beslutningen var taget, gik han modigt med i Ar
bejdet. Han slap fra det med Livet i Behold, men indi-
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rekte kom det alligevel til at koste ham Livet. Det var et
Vaaben fra Frihedskæmpertiden, han en Aften pillede
ved paa sit Værelse; det gik af og dræbte ham.
Mærkeligt nok har en lignende Ulykke ramt en anden
fra samme Hold, Asger Due, der døde i Juni 1946, men
først i Aar har jeg hørt om dette Dødsfald. Ogsaa han
havde været Frihedskæmper og dræbtes af et Vaaben, som
han havde opbevaret hos sig. Deltagelsen i Frihedskam
pen har maaske ogsaa været medvirkende til den Sygdom,
som Fynboen Jørgen Nielsen (1931—32) bukkede under
for i Sommer. Han hører til de Elever fra Ejnar Pedersens
Tid, der blev ved at vise Skolen Interesse; han var en sik
ker Deltager i vore Elevmøder, indtil Sygdommen hindre
de ham. Vi vil savne ham her paa Skolen. Det er dybt tra
gisk, at først hans unge Hustru og dernæst han selv skulde
blive angrebet af Tuberkulose, som ikke lod sig standse,
før Døden kunde høste sit Bytte. — Ved et Ulykkes
tilfælde omkom Helge Jørgensen fra Tunø (1940—41)
Juleaftensdag 1946. Han var om Bord paa M/S »Robert
Mærsk« som Letmatros paa Vej til Haifa, da han om Nat
ten styrtede ned i Lasten. Hans Kiste blev ført hjem til
Tunø, hvor han blev begravet.
Ved Efterretningen om alle disse Dødsfald samler Med
følelsen sig om de unges Forældre. De har mistet deres
store Drenge, da de stod paa Tærskelen fra Ungdomstid
til Manddomsgerning, hvor Forventningerne og Løfterne
ret skulde indfries. Da blev Haabet pludselig knust og af
løst af knugende Sorg, en Sorg, som disse Drenges gamle
Skole i det stille tager Del i, og ogsaa deres Kammerater.
Der er ogsaa indtruffet Dødsfald i den Kreds af Men
nesker, som paa en eller anden Maade har fulgt Egaa
Efterskole og været den til Hjælp, uden at dens Elever
kender ret meget til dem. Forstander P. J. Skriver, Glams
bjerg, var vor gode Ven, som vi havde indbudt til Jubi
læumsmødet. Et Par Dage efter Jubilæet modtog vi et
smukt Brev fra ham. Han var sengeliggende og havde der
for ikke kunnet deltage. Inden Brevet naaede frem, var
han afgaaet ved Døden. Forstander Skriver var den, der
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paa den egentlig tilsynsførendes Vegne førte Tilsyn med
Landets Efterskoler; men naar han kom, var det slet ikke
som en streng og stiv Embedsmand, men tværtimod som
en god og venlig Raadgiver. Hans Betydning for Landets
Efterskoler — ligesom for Friskolerne — blev der udtalt
mange, men ingenlunde overdrevne Ord om ved hans Død.
De ældste blandt Efterskolens tidligere Elever vil sik
kert huske Jensine Blaabjerg, som nogle Aar boede lige
ved Siden af Skolen, og alle, der fik Egaabogen 1946, vil
gennem den Artikel, som hun og hendes Mand dér har
skrevet, have følt, at hun har hørt til Skolens nære Ven
ner og gode Støtter — mest i de første Aar, men Interes
sen bevarede hun, saa vi ogsaa i de sidste Aar vidste, at
hun i Tankerne fulgte med i Skolens Arbejde. Fru Blaa
bjerg døde 6. Oktober. Som ved Ingeborg Pedersens tænkte
jeg ogsaa ved Jensine Blaabjergs Død: godt at hun fik Lov
at være med ved Skolens 25 Aars Jubilæum. Men det er
vemodigt ogsaa for os, hver Gang en fra Skolens ældste
Vennekreds gaar bort.
Til sidst maa jeg nævne, at min Svigermor, Anna
Sandblad-Jerdén døde 21. Juni. Min Kone var netop da
i Malmö for at være sammen med Studenterkammerater
i Anledning af et 15 Aars Jubilæum. Hendes Mor, der
havde været syg i nogle Maaneder og nu laa paa Syge
huset, fik da et Tilbagefald, saa baade hun og Lægen bad
min Kone blive. Hun kom derved til at være til Stede ved
sin Moders Dødsleje. I en stille Morgenstund mod Som
merens længste og lyseste Dag sov min Svigermor stille
hen. Nogle Elevhold vil huske hende fra korte Besøg, hun
har aflagt her, men alle har set hendes Blomsterakvarel
ler i vore Stuer, som hun derigennem har sat sit Præg paa.
Hun havde kunstneriske Anlæg ogsaa i anden Henseende.
Et Par Børnebøger, som hun har skrevet, hører til de mest
læste i Sverige. Fra en af dem har jeg taget en kort For
tælling til Egaabogen i Aar.
Ved Begravelsen i Malmö var der en overordentlig
smuk Krans fra Elevforeningen, som jeg her benytter Lej
ligheden til at takke for. Blandt de Salmer, vi sang, var
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en, som min Svigermor selv havde ønsket sunget. Naar vi
aftrykker den her i Egaabogen, tænker vi paa hende, men
mindes ogsaa alle de andre døde, som der her har været
Mindeord over.
Tage Dybkjær.

Så tag nu mina händer.
å tag nu mina händer

S Och led Du mig,

Att saligt hem jag länder,
O Gud, till Dig.
Ditt barn i nåd ledsaga,
Min väg är svår:
Jag vill ett steg ej taga,
Där Du ej går.

Ja, låt mitt arma hjärta
En gång få ro,
Åt Dig i fröjd och smärta
Sig helt förtro!
Och låt ditt barn sig luta
Intill ditt bröst
Och sina ögon sluta
Och finna tröst!
Får jag ej strax förnimma
Ditt starka stöd,
Jag ser dock målet glimma
Ur natt och nöd.
Så tag då mina händer
Och led Du mig,
Att saligt hem jag länder
Till sist hos Dig!
Svenska psalmboken Nr. 331.

Egaabogen plejer at bringe en svensk Artikel. I Aar
er det en lille Historie af Karin Dybkjærs Mor, der
som andet Steds meddelt døde i Sommer.

Den lilla, villiga hästen.
Av Anna Sandblad-Jerdéns bok: »Den lilla guldfisken

och en del andra sagor «.

et var en gång fyra rika fröknar, som ägde en stor
gård. De hade många, många kor och hästar och
grisar och får och höns och en hund och en katt och en
Dyr
kanariefågel. Men av alla dessa 'djur 'tyckte alla fyra bäst syntes
om den »lilla, villiga hästen«. Han var varken så stor eller
så stark som de andra vagnshästarna, men han var den
mest udhol
'uthålligaste av allesammans. De fyra fröknarna ville dende
næppe
'knappast 'åka 'efter någon annan än »den lilla, villiga age efter,
køre med
hästen«.
De fyra fröknarna voro stora, tunga och feta. Och de
blevo tyngre för varje år, bara 'för att de aldrig ville gå fordi
men
'utan bara åka och åka 'jämt. Och när de skulle 'iväg till stadig
af Sted
kyrkan eller till staden eller på 'kalas eller prova det fina Gilde
slädföret, och kusken kom och bockade sig djupt för de
fyra fröknarna och 'frågade, vilken häst han skulle spän spurgte
na för, blev alltid svaret, att de ville ha »den lilla, villiga
hästen«.
De andra hästarna blevo snart lika feta och 'lata som dovne
de fyra fröknarna. Den »lilla, villiga hästen« 'hann aldrig naacde
med att bli för fet eller lat. 'Jämt var han i selen. Och stadig
backe upp och backe ner sprang han. Och år från år blev
han äldre og tröttare och lasset bara tyngre och tyngre.
De fyra fröknarna blevo ju fetare och fetare för varje år.
'Ibland vände »den lilla, villiga hästen« på huvudet En Gang
imellem
och tittade 'undrande med sina kloka ögon på fröknarna, spørgende
när de 'klevo upp i vagnen. Att de inte kunde 'börja för klatrede
begynde
stå, att »den lilla, villiga hästen« började bli för gammal
för ett så tungt lass?

D

70
Ganske vist
smaa stykker
Kærtegn
syntes
Dyrene

stejl
faldt
Dyrlægen

Græs

sidste
tykke

tik, maatte
vovede slet
ikke

»havde de
fortjent«

'Nog fick han 'sockerbitar och vänlisa ord och 'smekningar, och nog visste han, att de fyra fröknarna 'tyckte
bäst om honom av alla 'djuren på gården. Men just där
för, att han var dem kär, borde de väl ha visat en smula
barmhärtighet?
En dag orkade »den lilla, villiga hästen« inte mer. I
en lång,
'brant backe 'stupade
han omkull.
°
r
Aldrig mer fick han spännas för en vagn, sade 'djurdoktorn. Han skulle släppas på 'grönbete och ha det skönt
under sina 'återstående dagar.
Men de fyra 'tjocka, tunga fröknarna gräto strida
tårar, för att de aldrig mer 'fingo åka efter »den lilla,villiga
.
hästen«. Ja, de 'vågade 'inte 'alls åka efter någon annan
häst. Och därför fingo de sitta hemma.
Och det 'var 'rätt 'åt 'dem!

El ev mødet 1947.
ørdag Aften den 12. Juli mødtes gamle Elever for at være
_J med til Elevmøde og opfriske gamle Minder. For mange
er det maaske et helt Aar, siden de sidst har været paa Skolen
og faaet en rigtig Sludder med de gamle Kammerater. Især
de sidste Aargange mødte som sædvanligt talrigt op. — Dem,
der kom langvejs fra, startede med de medbragte Klemmer, og
derefter gik Dansen lystigt til Kl. 21. Her blev den afbrudt
af »Skærmydsler« oppe paa Scenen, opført af Lærer og Lærer
inder. Saa tog vi fat paa Dansen igen, og ind imellem var der
Forfriskning i Skolestuerne. Husk næste Aar at tage med, hvad
der forlanges af Spisegrejer! Nu saa I, hvor upraktisk det er,
naar Skolen ikke kan leje det nødvendige Service.
Dansen sluttede ved Midnat med en Aftensang, og derefter
gik man til Ro paa Hotel de Hø og Halm. Karlene paa Gaar
den ved Skolen og Pigerne i Niels Frandsens Lade.
Søndag Morgen Kl. 7,30 Morgenmad og derefter Gudstje
neste i Egaa Kirke ved Pastor Ejnar Farstrup, Californien. Kl.
10 Generalforsamling, som omtales andet Sted i Bogen.
Efter Middagsmad Kl. 12 var der frit Samvær. De fleste
gik Tur til Stranden, som især Sommerpigerne kender særlig
godt. Andre fik sig en hyggelig Sludder paa Skolen. 10 Aars
Jubilarerne samledes i Friskolen. Vi maatte desværre undvære
det gamle Forstanderpar, som ellers plejer at være her. Inge
borg Pedersen døde kort Tid før Elevmødet, og Ejnar Peder
sen havde ikke Helbred til at være med. Kl. 15 var der offent
ligt Møde med Pastor Farstrup som Taler. Derefter samledes
vi paa Sønderhøj, og Sommerpigerne viste, hvad Gunhild
havde lært dem i Sommerens Løb. Kl. 18 Aftensmad og Kl.
19,30 viste Pigerne Skuespillet Dr. Knock eller Medicinens
Triumf. Herefter Kaffebord og Oplæsning af Hilsener fra gamle
Elever og Lærere. Saa sluttede vi af med Aftensang, og hver
drog til sit, et Par fornøjelige Dage rigere.

I

Generalforsamling den 13. Juli i Forbindelse med Elev
mødet forløb meget stilfærdigt. Gynther Johansen valgtes
til Dirigent. Beretning og Regnskab godkendtes. Til Besty
relsen nyvalgtes Asger Bak, Rodskov, Jens Krause-Kjær, Ellen
Grosen og Gerda Sørensen. Suppleanter: Tage Brandstrup og
Birthe Aabo. Revisor: Ellen Larsen.
Under Eventuelt ønskede ingen Ordet, saa Dirigenten slut
tede Generalforsamlingen med »Jeg elsker de grønne Lunde«.

Jens Krause-Kjær.

Forskelligt.
Vintermøde afholdes Søndag den 22. Februar.
Elevmøde Lørdag-Søndag den 10.—11. Juli.
Efteraarsmøde Søndag den 29. August.
Vallekildemøde Søndag den 5. September.
★

Egaanaale å 1,75 Kr. kan faas paa Skolen eller ved Ind
sendelse af 2 Kr. til Girokonto Nr. 39268, Egaa Efterskole,
Hjortshøj.
★
Bidrag til Egaabogen 19^8 bedes sendt til Bestyrelsen 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 Egaabogen.

★
Adresseforandringer og eventuelle Udmeldelser skal med
deles skriftligt til: Egaa Efterskoles Elevforening, Bynksminde,
Hjortshøj.
Vi opfordrer dog gamle Elever til ikke at svigte Eftersko
lens Elevforening, selv om I maaske har været paa andre Sko
ler og derfor er med ogsaa i en anden Elevforening. For en
ringe Betaling kan I baade faa den aarlige Hilsen fra jeres
gamle Skole gennem Egaabogen og være med til at støtte Elev
foreningen og dens Arbejde for Skolen og dens Elever.
Hvis Adressen, som benyttes ved Tilsendelse af Egaabogen,
ikke er helt nøjagtig, bedes en Rettelse — af Hensyn til Post
væsenet — sendt til: Egaa Efterskoles Elevforening, Bynks
minde, Hjortshøj.
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Elevforeningens Regnskab 1946—47.
Indtægt:
Kassebeholdning 13. Juli 194(5 ................................. 3064,62 Kr.
Billetsalg ved Elevmødet............................................. 1078,50 Salg af Egaanaale ......................................................... 435,00 1094 Medlemsbidrag å 2,40 Kr................................. 2625,60 Porto refunderet ...........................................................
645,60 Solgt 3 Egaabøger .........................................................
7,50 Billetsalg ved Vinterfesten
.................................... 537,00 Indvundne Benter.........................................................
43,13 -

Balance .... 8436,95 Kr.
Udgift:
Elevmødet:
Adgangstegn ................................
12,60 Kr.
Skuespil...............................................
25,00 Musik ................................................... 122,00 Foredrag .............................................
60,00 Bespisning .........................................
690,00 ------------------- 909,60 Kr.
Elevunderstøttelse:
125,00 Kr.
Sommer .............................................
Vinter .................................................. 250,00 ■---------------- 375,00 Kr.
Jubilæet:
50,00 Kr.
Foredrag.............................................
50,00 Film .....................................................
14,00 Bil til Foredragsh.............................
Maleri .................................................. 300,00 14,40 — indrammet ............................
3,74 Annoncer .............................................
77,40 Blomster og Kranse .......................
---------------- 509,54 Kr.
Egaabogen:
49,40 Kr.
Blanketter .........................................
730,00 Frimærker.........................................
78,00 Konvolutter........................................
Indbydelseskort................................ 129,47 Trykning og Klichéer ................... 1967,04 ---------------- 2953,91 Kr.
Vinterfesten:
6,00 Kr.
Baltegn .........................................
125,00 Musik............................................
171,20 Kaffe ............................................

Køb af Egaanaale .........................................................
1O00 Kartotekskort .......................................................
Kranse til Malmö og Vraa ........................................
Fanespyd repareret ...................................................
Telefon og Porto ...........................................................
Kassebeholdning 9. Juli 1947

548,93 20,00 80,50 7,50 16,80 5723,48 Kr.
2713,47 -

Balance .... 8436,95 Kr.
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Foreningens Formue pr. 9. Juli 1947:
Giro....................................................................... 644,77 Kr.
Landbosparekassen................................................ 1716,10 Kontant....................................................................... 352,60 -

Ialt .... 2713,47 Kr.
Bynksminde, den 9. Juli 1947.

Jes Thomsen.
Regnskabet revideret og fundet rigtigt.
Egaa Bækgaard, den 11. Juli 1947.

Evald Petersen.

Egaafondets Regnskab 1946—47.
Kassebeholdning 13. Juli 1946 .................................
Renter i Landbosparekassen .....................................
Kupons pr. 11. December 46 og 11. Juni 47 ....

334,88 Kr.
9,25 40,00 -

Kassebeholdning 9. Juli 1947 ....

384,13 Kr.

Bynksminde, den 9. Juli 1947.
Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret og fundet rigtigt. Obligation med
Kupons forevist.
Egaa Bækgaard, den 11. Juli 1947.

Evald Petersen.

Efterskolens Bestyrelse:
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer

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

Elevforeningens Bestyrelse:
Gaardejer Jens Kranse Kjær (1936—37), Egaa, Hjortshøj
(Formand).
Landmand Asger Bak .(1946—47), Rodskov, Løgten.
Husassistent Ellen Grosen (1944), Egaa, Hjortshøj.
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Husassistent Herdis Bornholt Hansen (1941), Egaa, Risskov.
Kontorist Henning Madsen (1942—43), Egaa, Hjortshøj.
Husassistent Gerda Sørensen (1945), Egaa, Hjortshøj.
Landmand Keld Baastrup Sørensen (1945—46), Elev, Lystrup.
Suppleanter:
Landmand Tage Brandstrup Andersen (1941—42), Elsted,
Lystrup.
Husassistent Birthe Aabo Rasmussen (1946), Egaa, Risskov.
For Elevholdet 1946—47: Asger Bak, Rodskov, Løgten.
For Elevholdet 1947: Marie Ravn Pedersen, Karlby, Hornslet.
★

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

Elevfortegnelse.
Vinteren 7946—47.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Anders Chr. Andersen, Kolt, Hasselager.
Bent Olav Fredslund Andersen, Bredsten.
Knud Grosen Andersen, Geding, Mundelstrup.
Peter Andersen, Hundslund.
Niels Peter Bach, Selling, Hadsten.
Asger Bak, Rodskov, Løgten.
Jens Knud Bornholt, Hem, Skanderborg.
Ole Buhl, Hasselager.
Leo Christensen, Lyngby, Mundelstrup.
Knud Christiansen, Strands, Knebel.
Bent Damgaard, Svinballe, Hundslund.
Jørgen Elmstrøm, Rodskov, Løgten.
Holger Frandsen, Ærøsminde, Tranebjerg.
Gunnar Haning, Viborgvej 45, Aarhus.
Børge Hansen, Trige, Aarhus.
Knud Ejvind Hansen, Ødsted, Vejle.
Tyge Hansen, Engelsholm, Randers.
Aksel Helbo, Dejret, Knebel.
Peter Iversen, Vrold, Skanderborg.
Henning Jensen, Krogstrupgaarden, Odder.
Jens Rask Jensen, Røgen Brugsforening, Sporup.
Niels Jensen, »Skovly«, Hornslet.
Per Ørsted Jensen, Skejby, Aarhus.
Sigfred Jensen, Norring Vestergaard, Hinnerup.
Svend Jensen, Lillelund, Skæring, Hjortshøj.
Vagn Mejer Jensen, Fuglsang, Bugtrup, Kolind.
Carl Jessen, Mona, Stautrup.
Gynther Johansen, Dynt, Broager.
Knud Jørgensen, Pilegaarden, Hvidsten, Spentrup.
Harry Kejser, Gravlev, Hyllested.
Harry Kjær, Faarup, Mundelstrup.
Frode Knudsen, Aarslev, Brabrand.
Tage Knudsen, Balskov, Mørke.
Knud Kornerup-Bang, Langskov, Hadsten.
Henning Lindhof, Borum, Mundelstrup.
Flemming Hedelund Madsen, Grønnegyden, Søhus.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Niels Chr. Madsen, Halduni Mk., Hinnerup.
Søren Markussen, Grevegaarden, Vrinners.
Gunnar Mikkelsen, Solbjerg, Aarhus.
Jens Jørgen Mikkelsen, Skovagervej 2, Risskov.
Børge Moesmand, Rostved, Rønde.
Svend E. Mogensen, Haldum, Hadsten.
Søren Mogensen, Lille Benzon, Gjerrild.
Jens Elbæk Mortensen, Elbækgaard, Hinnerup.
Asger Møller, Skjoldelev Mk., Mundelstrup.
Regnar Møller, Borum, Mundelstrup.
Jens E. Mørup, Sabro, Mundelstrup.
Bent Berg Nielsen, Dørup Mk., Skanderborg.
Ernst Nielsen, Tanggaard, Stige, Odense.
Hans Høj Nielsen, Egaa, Hjortshøj.
Henning Nielsen, Skivholme, Skovby Østj.
Karl Aage Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Karl Næsager, Hesselballe, Hjortshøj.
Viggo Friis Nørgaard, Godthaab, Lystrup.
Arne Pedersen, Elev, Lystrup.
Henning Pedersen, »Torstedlund«, Skørping.
Kurt Børge Pedersen, Kolt, Hasselager.
Martin Pedersen, Beder.
Ove H. Pedersen, Skovby St.
Peder Lopdrup Pedersen, Galten, Hadsten.
Vagner Pedersen, Hjortshøj.
Jens Boyesen Poulsen, Gravlev, Hyllested.
Bent Peter Rasmussen, Blegind, Hørning.
Bent Rasmussen, Sabro, Mundelstrup.
Hans Rasmussen, Skarresø, Ryomgaard.
Henning Rasmussen, Kolt, Hasselager.
Jens Erik Rasmussen, Lading, Mundelstrup.
Sigfred Rasmussen, Lyngby, Mundelstrup.
Svend E. Schou, Ølst, Randers.
Ejgil Bugge Skjødt, Vestrup, Randers.
Jens Peter Sørensen, Pannerup, Lystrup.
Knud V. Sørensen, Thingskoven, Tranbjerg.
Niels Jørren Sørensen, Hesselballe, Hjortshøj.
Preben Sørensen, Skader, Randers.
Preben Tanggaard, Tulstrup, Malling.
Aage Thomasen, Elev, Lystrup.
Knud Toft Thomsen, Karlby, Hornslet.
Ib Tvergaard, Stilling.
Hans Winther, Hadbjerg, Hadsten.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Aase Andersen, Kulbjerggaard, Farre, Sporup.
Jenny Andersen, Todbjerg, Hjortshøj.
Inge Bjerring, Helgenæs, Knebel.
Lisbeth Brogaard, Fensten, Ørting.
Birgit Christensen, Ommestrup, Mørke.
. Bente Daugaard, 0. Fussing, Bjerregrav.
Jytte Dybkjær, Aabybro.
Esther Eskildsen, Mosekjær, Thorsager.
Inger Mølgaard Frandsen, Hadbjerg, Hadsten.
Anna Margrethe Hauberg, Mjesing, Skanderborg.
Margit Helbo, Følle, Rønde.
Ella Iversen, Hylke.
Karen Margrethe Iversen, Kvottrup, Mundelstrup.
Anna Marie Jensen, Riis, Hinnerup.
Edith Appel Jensen, Aldrup, Hørning.
Edith Jensen, Sabro, Mundelstrup.
Karen Jensen, Bøjenhus, Mørke.
Ruth Jeppesen, Skovby Østj.
Eva Johnsen, Røgen, Toustrup.
Erna Juulsen, Raarup.
Anna Marie Jørgensen, Lemmer, Mørke.
Inga Kallesøe, Foldby, Hinnerup.
Inger Marie Kni, Bogens, Femmøller.
Gretha Kristensen, Ølsted, Aarhus.
Henny Kristensen, Voer, Ørsted.
Inger Kromand, Tendrup, Hundslund.
Ragna Lading, Engvej, Hornslet.
Edith Kaahind Laursen, Søften, Hinnerup.
Ritta Laursen, Halling, Randers.
Vibeke Lindquist, Fuglslev, Hyllested.
Rita Lønbæk, Søby, Hou.
Ella Madsen, Tirstrup.
Aase Mathiasen, Hadbjerg, Hadsten.
Else Kirk Meyer, Trige, Aarhus.
Helga Midtgaard, Søby, Hou.
Ellen Mikkelsen, O. Hadsten, Hadsten.
Herdis Mikkelsen, Knagstrup, Hornslet.
Else Søndergaard Nielsen, Haldum, Hinnerup.
Johanne Lund Nielsen, Saxild, Odder.
Litta Nielsen, Tirstrup.
Ruth Toftgaard Nielsen, Nygaard, Rønde.
Marie Ogstrup, Hadbjerg, Hadsten.
Andrea Olsen, Røgen, Sporup.
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77.
78.
79.
80.
81.

Ruth Ottosen, Skødstrup.
Karen Ovesen, Sdr. Kastrup, Pindstrup.
Ellen Nymark Pedersen, Fløjstrup, Beder.
Kirsten Nymark Pedersen, Fløjstrup, Beder.
Erna Pedersen, Skovby Østj.
Inger Pedersen, Trige Mk., Aarhus.
Inger-Lise Pedersen, Blegind, Hørning.
Kirsten Pedersen, Laasby Nørregaard, Laasby.
Marie Ravn Pedersen, Karlby, Hornslet.
Ester Petersen, Tirstrup Østj.
Edith Rasmussen, Glattrup Mk., Raarup.
Johanne Kjærgaard Rasmussen, Ejer, Skanderborg.
Lene Fogh Rasmussen, Fulden, Beder.
Kirsten Johanne Sønderbo Revsbæk, Voer, Ørsted.
Gerda Rosenkvist, Trige, Aarhus.
Ellen Sejersen, Skorup Mk., Faarvang.
Gerda Siemonsen, Lystrup.
Eli Simonsen, Limegaard, Mørke.
Mary Sofussen, Søndergade 27, Hinnerup.
Inger Stampe, Mejlby, Spentrup.
Esther Bruun Steffensen, Ndr. Randlev.
Birgit Svendsen, Boulstrup.
Aase Sørensen, Petersminde, Hjortshøj.
Agnes Sørensen, Præstegaarden, Hylke.
Anne Birthe Helbo Sørensen, Lystrup Mk., Lystrup.
Anne Lise Hornbech Sørensen, Bogensholm, Femmøller.
Annelise Hougaard Sørensen, Dyngby, Boulstrup.
Christa Sørensen, Trelgaarden, Mørke.
Else Bach Sørensen, Hundslund.
Henny Bruun Sørensen, Saxild, Odder.
Margit Sørensen, Petersminde, Hjortshøj.
Povla Sørensen, Trelgaarden, Mørke.
Sigrid Sørensen, Lading, Mundelstrup.
Tove Sørensen, Tranbjerg.
Jenny Therkelsen, Dyngby, Boulstrup.
Kirsten Thuun, Ramten.
Lizzy Vangekjær, Jægerspris.
Kirsten Willadsen, Nordentoftsvej 3, Brabrand.
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Skyerne graane ..............................................................................
Dog bære Blus vi med Glæde. Af Tage Dybkjær............
Ved et Kongeskifte .....................................................................
. . . saa lydt fra Danskens Fædreland. Af Holger Sørensen
Ungdommen og Fremtiden. Af Anders Willemoes ...........
Vil du med til Norge. Af Jens Marinns Jensen................
Paa Studierejse. Af Ellen Larsen ..........................................
En Hilsen. Af Bodil og E. Christensen og Børn ...............
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