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IV ii vil vi s junge og være glad
i Jesu Kristi navn!
Guds søn er født i Betlehems stad,
os alle til glæde og gavn.

Han steg fra tronen
og blev et barn
for os han daled så
hans kærlighed

i himmerig
på jord,
nederlig,
var så stor.

Han verden skabte til sit behag
og styrer alt deri,
han føder den liden fugl hver dag,
som flyver i luften fri.

Men ned han lagde sin guddoms-magt,
en tjener vorder han,
han os vil tjene, det er hans agt,
og blive vor frelsermand.
Han ligger nu ved sin moders bryst,
så spæd i ringe bo,
Guds engle se på ham, deres lyst,
hvem ville ej være fro!

Med os han bytter så underlig,
Guds søn, vor broder fin,
vort kød og blod han tager på sig
og skænker os guddom sin.

En svend han bliver og herre jeg,
som før var fattig træl,
hans kærligheds dyb udgrundes ej
og ikke hans rigdoms væld.
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O, han oplader påny den dør
til glædens paradis,
som længe for os stod lukket før,
ham være lov, tak og pris!

Ham vil vi synge vor julesang,
og er den så kun svag,
det er dog vort hjertes efterklang
af engelens bud i dag.
Nie. Herman.
(tysk reformationsdigter, død 1561.)

Ovenstående dejlige julesalme fra reformationstiden
er her gengivet efter »Salmer« for valgmenigheder og
frimenigheder. Th. Laub har skrevet en fin melodi
til den.
Salmen rummer julens glædelige budskab, den giver
samtidig udtryk for, hvorfor Gud steg ned til jorden.
Juleevangeliet er det glædelige budskab om Jesu Kristi
fødsel; glæden er julens grundtone, som både små og
store kan få fat på, omend med forskelligt indhold, for
der er så meget festligt forbundet med julen, at det
egentlige let fortones og glemmes. Det egentlige er, som
salmen siger det, at Gud havde så stor kærlighed til os
mennesker i syndens og dødens verden, at han påtog
sig en tjeners skikkelse, blev et menneske, blev vor bro
der og blev vor frelser. Ved hans dybe kærlighed og
rige nåde udfris vi af syndens og dødens vold; han åbner
for os paradisets dør.
Derfor skal vi synge ham en julesang, der skal være
fyldt af glæde. Ham være lov, tak og pris!
Med de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt
nytår sender vi vor hjerteligste hilsen til gamle elever
ogO alle venner af Egå
Efterskole.
o
Karin og Tage Dybkjær.

Ved Ejnar Pedersens død
e tre mennesker, der mere end andre har æren for
Egå Efterskoles grundlæggelse og opblomstring, er
nu alle borte. Anders Bomholt døde 10. januar 1945.
Ingeborg Pedersen døde 26. juni 1947. Knap et år efter,
2. April 1948, døde Ejnar Pedersen. Skønt det i nogen
tid var gået op og ned med hans i forvejen svage helbred,
kom dødsfaldet pludselig og uventet. Han var gået ned
for at se til fyret, og her fandt hans husbestyrerinde
ham kort efter liggende død.
Ejnar Pedersen blev født 11. september 1877 i Hørmested sogn i Vendsyssel. Som hyrdedreng levede han
sig sådan sammen med Vendsyssels natur, at han aldrig
kunne glemme den. Fra sin bakketop kunne han spejde
viden om, kunne se, som han skriver et sted, »snesevis
af hvide landsbykirker blinkende i sol, bakker og dale,
skov og hede, frugtbare agre og klittens hvide flyvesand.
Og så udenom det hele — som en himmelblå bræm om
min barndoms egn — det evigt rullende, friske og frej
dige hav!« Kærligheden til hjemstavnen blev så stærk,
at han — og Ingeborg Pedersen, der var fra samme sogn
— måtte stedes til hvile dér. Deres grave findes nu side
om side på Vrå kirkegård.
I sin tidlige ungdom mødte Ejnar Pedersen det grundt
vigske højskole- og kirkeliv. To ældre brødre kom hjem
fra Stenum-Vrå højskole, et par søstre kom fra Valle
kilde højskole med Triers Sangbog, han selv blev elev
hos Holger Begtrup. Det var under højskoleopholdet,
Ejnar Pedersen følte lyst til at blive lærer. En dag be
troede han sig til Holger Begtrup, der svarede ham med
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det gode råd: »Tag din beslutning med hensyn til livs
stilling i en stund, når du føler dig rigtig inderlig glad!»
Ejnar Pedersen følte, at han måtte prøve, hvad han
duede til, og så sendte Holger Begtrup ham til Vormark
friskole på Fyn, hvor han stod i lære hos Knud Larsen,
der havde været elev på C. Koids skole i Dalum. Endnu
en vinter blev han på Frederiksborg højskole og blev så
fra april 1899 friskolelærer ved Rosilde-Refsvindinge fri
skole, men fortsatte også derefter sin uddannelse, dels
på Askov højskole, dels på Statens Lærerhøjskole. Senere
foretog han forskellige studierejser til udlandet med støtte
fra undervisningsministeriet. Nogle småafhandlinger i
bogform og artikler i Bavnen, friskolernes blad, fik han
også fra hånden.
Da en kreds af beboere i Egå i 1921 ønskede at op
rette en efterskole og havde samlet de fornødne penge
sammen, bad de valgmenighedspræst Asger Højmark
om et godt råd med hensyn til en leder af skolen. Han
henviste til Ejnar Pedersen, som sagde ja til opfordrin
gen. Dermed fik Egå Efterskole i Ingeborg og Ejnar
Pedersen et forstanderpar, der opfattede deres gerning
med ungdommen som et livskald, og som forenede usæd
vanlige evner til at forstå ungdommen og være til hjælp
for den med det praktiske greb på tingene, der var nød
vendig ved opbygningen af Egå Efterskole. I begyndelsen
var der kun plads til 10—12 boende elever, men ved ud
videlserne 1929 og 1932 blev der plads til ca. 70.
Ejnar Pedersens 17-årige ledelse faldt i en tid, hvor
efterskolerne ikke havde særlig god vind i sejlene. Men
trods alle vanskeligheder var Ejnar Pedersen utrættelig.
Kærlighed til ungdommen og en urokkelig tro på sagen,
som styrkedes gennem erfaringen i årenes løb, drev ham
frem. Forgæves søgte han statsstøtte til sit skolebyggeri.
Andre var betænkelige ved hans store planer, men selv
om de måtte gemmes nogen tid, fandt han alligevel en
udvej. Han havde, også langt op i årene, den ungdom
mens begejstring, der giver handlekraft og vovemod og
ikke ser vanskelighederne eller i hvert fald ikke lader
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sig skræmme af dem. Efterskolen i Egå står som hans
værk, fremgået ved et samarbejde med egnens befolkning.
Han glædede sig over at have været med til at rejse denne
skole, som kan ses viden om, men glemte ikke, at det
var dens opgave at give de unge udsyn til højere steder.
Bygningerne blev den gode ramme om det ungdomsliv,
som udfoldede sig under Ejnar og Ingeborg Pedersens
ledelse. Mange og uforbeholdne vidnesbyrd findes der,
som fortæller om den store betydning, de har haft fol
deres elever. Deres minde vil leve længe og blive bevaret
i taknemmelighed.
Tage Dybkjær.
Efterskrift: Ved en sammenkomst her på Egå Efter
skole på elevmødedagen med Ingeborg og Ejnar Peder
sens børn, svigerbørn og børnebørn blev det meddelt, at
familien havde skænket Egåfonden 1000 kr. Denne stor
slåede gave blev givet til elevforeningens jubilæum i min
det om Ingeborg og Ejnar Pedersen og som udtryk fol
den levende interesse, hvormed Ejnar Pedersens familie
stadig følger skolen og det arbejde, der fortsættes her.
På Egåfondens og egne vegne takker vi både for den store
sum penge og for de gode tanker, der ligger bag gaven.
Samtidig benytter vi lejligheden til at takke for det store,
kønne skab, der i de samme dage blev givet tilbage til
den plads i »den blå stue«, hvor det engang har stået.
Børnene gav det tilbage til deres barndomshjem, da for
ældrenes møbler skulle fordeles. Det har været os en
stor glæde at tage imod det, ikke mindst fordi vi deri sei
et tydeligt udtryk for den gode forbindelse, som de sta
dig bevarer med den skole, som deres forældre satte i
gang. Vi siger hjertelig tak!

Karin og Tage Dybkjær.

Ejnar Pedersen
»Den som är skøn som gammel än
var i sin Ungdom Balders vän.«

isse Ord af Nikander falder mig saa let i Pennen,
naar jeg nu efter snart et Par Menneskealdres For
løb seer tilbage over den Livsbane, der fandt sin Afslut
ning ved Ejnar Pedersens Død; thi han var i Sandhed i
sin Ungdom Balders Ven.
Ejnar Pedersens Vugge stod i et Husmands- og Haandværkerhjem i en af Midtvendsyssels fattigste Egne, hvor
Bakker og Dale, Sandbrinker, Lyng og stormsvedne Agre
var det eneste, der udover en kummerlig Bebyggelse brød
det store Øde. Her traadte hans »Barnefod det gule Sand«,
og der oppe i den elskede Hjemstavns Jord hviler nu ogsaa hans Ben »blandt Fædrenes lyngbegroede Grave«.
Skønt hans Livsgerning faldt udenfor denne Landsdel,
hørte han af Æt, Sind og Væremaade helt og fuldt Vend
syssel til. Hans Slægt kan føres langt tilbage, Moderens
endog helt til det 16. Aarhundrede, og trods det, at kun
faa vovede sig udenfor Bondens og Haandværkerens Ræk
ker, kan Slægten dog opvise flere stærke og særprægede
Skikkelser, blandt disse E. P.s egen Mor. Blandt de faa
af Slægten, der fik en Gerning, der gjorde dem kendte i
videre Kredse, kan nævnes den grundtvigske Lægprædi
kant og Landstingsmand Søren Olesen Mors, Højskole
lærer og Forfatter Niels Chr. Andersen, Forfatterinden
Marie Fabricius og endelig de to Fætre, Landstingsmand
og Minister Thomas Larsen og Ejnar Pedersen.
Hjemmet i »Kulien« regnedes efter Egnens Forhold
til et af de mere velstillede. Anders Kullen, som E. P.’s
Fader kaldtes i daglig Tale, var en sjælden virksom og
dygtig Bygningshaandværker, om hvem det sagdes, at
fik han først fat i et Par Sten og nogle Pinde, stod der
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snart et Hus. Han kendte ikke noget til 8 Timers Ar
bejdsdag, week-end eller Ferie; Dagen var for ham skabt
til Daad. I øvrigt var han en stilfærdig og noget mut og
indesluttet Natur. Moderen derimod livlig, lun, vittig,
stærkt aandeligt interesseret og saa ejegod, at hun ikke
kunde taale at høre om Nød og Sygdom, uden at hun
maatte hjælpe. Og naar — vistnok — hele den store
Børneflok, af hvilke E. P. var den yngste, efterhaanden
kom pa Højskole, saa skyldtes dette sikkert mere end
noget andet Mine. Denne Mor fik stor Indflydelse paa
Drengens barnlige Udvikling. Men hun var nu blevet æl
dre, og det prægede E. P.; han var mere fornuftig og
»gammelklog« end de jævnaldrende Legekammerater,
blandt hvilke først og fremmest maa nævnes Ingeborg
fra Rammelhøj — hans senere Hustru —, hendes Bror
Frederik og den, som søger at tegne denne Minderune. —
Bedre og mere trofaste Barndomsvenner har sikkert ikke
vandret paa denne Jord.
Men hvad der uden Tvivl fik afgørende Betydning
for den noget tunge Drengs aandelige Udvikling var sik
kert dette, at hans Opvækst fandt Sted i Efterdønnin
gerne af det religiøse og folkelige Røre, der kort efter
Midten af forrige Aarhundrede gik hen over Vendsyssel.
Det var ikke alene i det Ydre, at Egnen var fattig, men
maaske endnu mere i det Indre. Skoleforholdene var
elendige, hvorfor de større Gaarde holdt Privatlærer
inde, medens enkelte mindre Hjem underviste deres
Børn selv, saaledes i Rammelhøj og mit Hjem. Ejnar
Kulien derimod maatte tage sine »Stryg og Belæring« i
Kommuneskolen, hvor han efter eget sigende kun lærte
en Ting, nemlig hvorledes der ikke burde holdes Skole.
Som med Skolen ogsaa med Kirken, hvorfor enkelte
Familier løste Sognebaand til den kendte grundtvigske
Præst August Christensen. Om E. P.’s Forældre var
blandt disse Sognebaandsløsere, ved jeg ikke, men finder
det tvivlsomt, eftersom Anders Kulien i mange Maader
var konservativ; han havde tjent sin Konge i Krig og
Fred og ønskede sikkert ikke at sætte sig op mod den
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tilvante Orden. Men Folkene fra Kullen var altid med,
naar Aug. Christensen var paa Egnen; det behøvede man
ikke at tvivle om; thi Anders Kullen havde en Sangstem
me, der kunde høres til de fjerneste Kroge.
Saa kom det store økonomiske Krak, som førte hele
den elskelige Rammelhøj familie over Havet for at bryde
nye Baner i det store, frie Amerika. Dermed var igrunden Barndomslegen slut, men Mængden af skønne barn
lige Breve byggede Bro over Havet.
Nu kom den vanskelige Tid, som melder sig for en
hver ung; Skolegangen er endt, og man gaar saa sært
og tosser rundt uden Maal og Med og er derfor et let
Bytte for alskens Pjat og Pjank om ikke noget værre.
Nogle unge havde været søndenfjords og der set et og
andet, som de nu søgte at efterligne ved Afholdelse af
Legestue og Dans i en eller anden Storstue, hvilket ikke
altid gik lige stille af. Dette Postyr gav Stødet til, at min
Far og E. P.’s ældre Broder, Christian, fik oprettet Skytte
foreningen. — Ungdommen skulde i Arbejde. — Senere
blev der bygget Forsamlingshus og øvet Gymnastik, der
blev holdt Foredrag, Diskussionsmøder, Koncerter, Skyt
te- og Gymnastikfester med Taler og Sang og lystig Dans,
og overalt hjalp de ældre til. I Hjemmene bagtes Kage,
saa vi kunde holde fælles Kaffebord, vi fik eget Blad,
»Gjallerhornet«, selvfølgelig med E. P. — skønt endnu
kun en stor Knægt — som Redaktør. Ak, hvor havde vi
travlt. En Fane baade med Bøgekrans og korslagte Ge
værer hjalp de ældre os til, men om en Motto-Inskription
var der stor Strid, inden E. P. hjemførte Sejren og der
blev i luende Guld broderet hen over den rødhvide Dug
de Ord, som nu et halvt Hundrede Aar efter staar skrevet
med Blod i hvert dansk Hjerte: »Kæmp for alt, hvad du
har kært«.
E. P. var levende optaget af dette Røre, og jeg tror
næsten, jeg tør sige, at han mere end nogen anden vir
kede som Foreningslivets Ballast; han havde sin egen Me
ning om Tingene og var ikke altid lige let at flytte; et
Karaktertræk, han bevarede til det sidste.
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Jævnsides med alt dette gik et Oplysningsarbejde, som
fra en næsten umærkelig Begyndelse bredte sig til større
og større Kredse. Det begyndte som Sammenkomster i
enkelte Hjem, hvortil Naboerne som Regel var indbudte.
Den Brand, der herved var tændt, bredte sig til sidst saadan, at den sprang over Bækken og ind i Nabosognet,
hvor den kom til at danne Grundlaget for en Friskolekreds med E. P.’s Søster Mathilde som Lærerinde. Ma
thilde var Elev af Trier, Vallekilde, og stærkt præget
deraf. Sammenkomsterne, hvor min Fader som Regel
havde været den ydende, blev nu til større Møder, ofte
med fremmede Talere, men i det smaa som i det store var
E. P. levende med, selv om han ogsaa endnu holdt sig
til de lyttendes Rækker.
Anderledes var det, naar vi unge samledes under
mere selskabelige Former, hvilket som oftest foregik i
mit Hjem. Naar vi da blev bænket omkring Bordet bag
Mors Kaffekopper, skal jeg love for, at Problemerne kom
paa Højkant. Her boltrede E. P. sig rigtig; thi hvad der
manglede i Kløgt, fandt rigelig Erstatning i ungdom
meligt Vid. Disse skønne Ungdomsaftener, hvor Alvor og
Gammen legede »Tagfat« med os, endte som Regel med,
at jeg eller min Søster, undertiden os begge to, fulgte
E. P. paa Vej, hvilket tit blev helt hjem. Var saa Vejret
og Humøret rigtig i Orden, kunde det ske, at han derpaa
fulgte os hjem. Paa disse sene Aftenvandringer i fortrolig
Samtale mellem Venner fik bundne Tanker og Følelser
Mæle. — Jeg kunde fristes til at sige, at kun den, der har
fulgt min gamle Ven saaledes, har lært ham helt at kende.
— Her paa disse ensomme, krogede Stier, paa hvilke der
i hine Aar aldrig groede Græs — blev der lukket op saadan, at der bag et noget knudret og kantet Ydre aabenbarede sig et ydmygt og følsomt Sind fuldt af Længsel,
fuldt af Ængstelse, men med en forunderlig levende Higen
efter at naa frem—, efter at være med, hvor der øvedes
en Gerning til Folkegavn, være med til at klæde Fjeldet
— aandeligt talt. Og »did oppe stod hun yndig og høj«
den lille Legekammerat fra Rammelhøj, som nu gik der
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ovre bag det store Hav. — Skulde han naa dette — skulde
han i Sandhed naa at skue, hvad han drømte saa skønt?
Drengen fra Kulien naaede vidt; han vandt sin elske
de Ingeborg, og han fik en Livsgerning, som fyldte ham
helt. Men om han naaede alt, nemlig at denne Gerning
blev til Velsignelse og satte Frugt, derpaa maa gamle
Egaaelever i Liv og Virke give Svar.
Ejnar Larsen.

Ejnar Pedersen i 1921.
aar Elevforeningens Bestyrelse har opfordret mig til
at skrive lidt fra den første Vinter og om min Mor
bror, Ejnar Pedersen, saa er det en Opgave, der er mig
kærkommen, men tillige svær for mig, kær, fordi mit
Sind er fyldt med Taknemmelighed mod min Morbror,
der fra min tidligste Barndom stod for mig som Ind
begrebet af alt lyst og festligt, naar han kom og fyldte den
lille Stue med sine Sange og sin Fortælling. Svær, fordi
det nære Slægtskab og den store Taknemmelighed til
denne Mand ikke maa tilsløre hverken for mig eller
andre, at ogsaa han var under Begrænsningens Lov, som
alle vi syndige Mennesker er det.
Naar jeg alligevel skriver dette, er det ud fra de Op
levelser, jeg havde sammen med mine Kammerater Vin
teren 1921—22, og ved senere Gang paa Gang at erfare,
at gamle Elever netop havde de samme Oplevelser fra
Skoletiden.
Jeg husker, at min Morbror i Efteraaret 1921 var
paa en Foredragsrejse i Vendsyssel, det var umiddelbart
før Skolen i Egaa skulde aabnes, og da var Einar Peder
sen fyldt med megen Ængstelse ved den Opgave, der
forestod. Her var det en ny Form for Skole, han skulde
begynde, det var paa en ny Egn og blandt en endnu
ukendt Befolkning. Og saa blev det vel netop derfor, at
alt dette nye gav denne Skolevinter sin egen Stemning.
Husker I, mine gamle Kammerater, Skolens Aabningsdag, hvor Flagene vajede over Egaa By og i al Fald jeg
straks fik det Indtryk, at hele Byen og Egnen tog imod
os med aabne Arme. Jeg mindes den første Morgen,
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hvordan Anders Boinholt kom stille ind og satte sig mel
lem os til Morgensangen og lige saa stile gik igen op over
Sønderhøj mod Marken og Havet, eller var det netop da,
at jeg unge Fyr forstod, at der var andre, der stod bag
og ønskede denne Skolegerning sin Velsignelse.
Og den lykkedes jo, denne Skolegerning, og naar
den lykkedes saa godt, saa vil jeg gerne som denne
Skoles først indmeldte Elev have Lov til at sige Tak til
de mange Mænd og Kvinder og de mange Hjem i Egaa
og længere borte, der stod bag ved, som rejste Skolen
og støttede den, og som da vi var Elever aabnede deres
Hjem for os i mangen festlig Stund.
Og naar denne Skolegerning lykkedes saa godt, hvad
var saa ellers Grunden til det. Jeg har saa tit tænkt over
det, da jeg blev ældre. For der var jo ellers det ved
Einar Pedersen, at han jo slet ikke var god lil at skjule
sine Fejl, de var egentlig saa lette at faa Øje paa — alle,
der havde lidt sund Kritik. Han kunde forløbe sig og
gjorde det ofte, og han var i mange Forhold næsten
blottet for Logik.
Men han havde dette hos sig, at han stod der lys
levende lige midt iblandt os Piger og Drenge, netop lys
levende og netop midt iblandt os med sin Sang og med
sin Tale, med sine Fejl og Mangler og med sine Evner,
som Vorherre i sin Naade nu havde givet ham, og saa
øste han ud af det til os med al sin Evne og med begge
Hænder, og vi blev altid een Flok, aldrig Læreren eller
Forstanderen paa Katederet og Eleverne dernede paa
Skolebænken, men sammen med os var han i det altsammen. Derfor lykkedes den Skolegerning for ham,
som mange med større Kundskaber og tilsyneladende
større Evner ikke evnede at løfte nær saa godt. Og først
og sidst stod hun ved hans Side, som havde sin Styrke,
hvor han havde sin Svaghed.
Nu har vi gamle Elever forlængst voksne Børn. Lad
os ønske for dem og for alle kommende Slægter, at der
altid maa holdes Skole saadan i vort Land, at Hjem og
Skole maa staa sammen og løfte i Flok.
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Og hermed vil jeg ønske vor gamle Skole en lykke
lig Fremtid. Og alle I gamle Kammerater og Lærere, hvor
I nu bor og færdes: Tak for alle gode Minder, der aldrig
glemmes.
»Nordenskov« pr. Brørup, d. 31. Oktbr. 1948.

Ernst Ibsen.

Mindet lader som ingenting...
ngeborg Pedersens sidste Ord, inden hun døde, var
»Tak«.
Det, synes jeg, siger os saa meget om hende, det fuld
ender det Billede eller det Minde, vi har om hende.
Fru Pedersen tænkte aldrig først paa sig selv, men
fandt altid det gode hos andre Mennesker . . . fordi hun
selv altid var saa mild og god, kunde det onde heller ikke
trives og faa Overtaget i hendes Nærværelse. — For kun
den, der selv er god, faar andres Godhed at mærke, saavel som kun den, der vil Lykken bringe, faar Lykken i
Eje.
Derfor var Fru Pedersen saa rig, at hun til allersidst
kunde sige: »Tak«. — Den Tak, som vi andre i vor Selv
optagethed ikke fik sagt til Ingeborg og Ejnar Pedersen.
— Den Tak, som de fleste Mennesker ikke er »store« nok
til at kunne sige.
Dette var ikke om Ejnar Pedersen, men ingen kan
vist mindes ham, uden at Mindet danner et Billede af
dem begge to.
Ingen fik Lov at høre Ejnar Pedersens sidste Ord —■
jeg er sikker paa, det har været: »Mor«. — Det kan lige
som ikke tænkes at ha’ været andet — de sidste Aar le
vede Pedersen helt og fuldt i Mindet. For den Dag, Gud
tog hans Ingeborg, tog Han ogsaa Pedersens Styrke, ja,
hele Meningen i hans Liv — — for først gennem Fælles
skabet med hinanden betød de to Mennesker noget for
andre. Vi saa, de ikke kunde taale at skilles her i Livet
— derfor kan vi heller ikke gøre det i Mindet.
Pedersen var barnlig som faa, men paa saa ægte en
Maade, at det netop var hans Styrke. Det kan være meget
svært at skulle skrive om Ejnar Pedersen, det er ligesom
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svært at finde de Ord, der siger det rette — store Ord
passer ikke ind i Billedet, for han var jo netop ikke Man
den med de store Ord — men han levede. Han var ikke
nogen Ener, han levede helt i og af Fællesskabet med sit
Hjem, sin Skole og de Mennesker, han færdedes iblandt
— og i en stærk Tro paa, at Gud havde sin Mening med
alt — Pedersen brugte selv Verset:

»Og finder du Ham, da finder du alt,
hvad Hjertet kan evig begære;
da rejser sig fluks hvert Haab, der faldt
og blegner saa aldrig mere.«

Pedersen kunde, som et Barn, være jublende glad
uden Fordomme eller Hemninger —, men han kunde
ogsaa komme meget langt ned. Det sørgmodige kom vel
stærkest og oftest frem efter, at de havde forladt Egaa
Efterskole, jeg har hørt ham sige, at maaske havde det,
han havde arbejdet med og levet for, slet intet betydet
for andre. Og efter at Fru Pedersen var død, kunde han
sige: »Der er ikke meget ved at besøge mig, nu Mor ikke
er her«. Ja, det havde de tilfælles, at de kunde glemme
sig selv og mene, at det var de andre Mennesker, der gav
Livet Indhold, og gjorde det værd at leve.
Vi, der kendte Ejnar Pedersen som Efterskoleforstan
der, kan daarligt forstaa, han nogen Sinde har været an
det — Pedersen havde ikke lært at være Ungdomslærer
eller Leder — han var det — han var saa herlig umiddel
bar og saa dybt rodfæstet i sin Tro, at der ganske af sig
selv blev lyst og godt at være paa hans Skole.
Naar man kommer paa Efterskole, er man jo voksen
— i hvert Fald efter egen Mening, og man anstrenger
sig til det yderste for at være voksen, og alt det der —
men netop fordi man fornægter Barnet i sig for at gøre
sig til noget, man ikke er, bliver man let rodløs og kan
ikke finde ud af nogen Ting, man gør det hele saa be
sværligt og indviklet som muligt og vil gerne ha’ sig selv
plantet et meget fremtrædende Sted. Men Pedersen viste
os Værdien i det, vi var ved at fornægte, eller, som vi
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mente, vi var vokset fra — Kærligheden til vor Far og
Mor, vor hele Barndom og det, som det hele kom an paa
— vor Barnetro, saa skøn og uindviklet, som vi fra først
af havde mødt den — saa ligetil og urokkelig sikker.
Pedersen kunde fortælle — saadan at vi tydeligt for
os saa det, han fortalte om — lige fra islandske Sagaer
til Eventyr og Beskrivelser af egne Rejser og Mennesker,
han der havde mødt. De Foredrag, jeg bedst husker af
Pedersen, er dem, hvori han brugte Billeder — eller Lig
nelser, om man vil. Han holdt selv meget af Poesien og
Sagaer, og vistet os den enkle og storslaaede Skønhed,
som findes deri. Og naar han læste op, f. Eks. noget af
Bjørnson, var der altid stille — og det er sikkert mere
end vanskeligt at faa Ro over saadan en Flok og at holde
alles Interesse fangen.
At Ejnar Pedersens Gerning har faaet Betydning for
mange, har der vist kun været ham selv, der har tvivlet
paa. For vi er mange, det er jeg sikker paa, som har rige
og gode Minder fra vor Sommer eller Vinter paa Egaa
Efterskole.
Ingeborg og Ejnar Pedersen vil jeg altid tænke paa
med dyb Taknemmelighed — den Tak, jeg aldrig fik sagt
dem, og som jeg ikke ejer Evnen til at finde de rette Ord
for.
I de sidste ti Aar var der mere stille omkring dem,
men derfor ikke mindre godt at besøge dem, end medens
de endnu var paa Egaa Efterskole.
Pedersen har sagt eller skrevet engang: »I Lønkam
meret kommer alt, hvad der rører sig i Sjælen, saa for
underligt paa rette Plads, og i Forgrunden aabner sig Ud
sigt til det Himmerige, der er beredt de enfoldige — Børn
og barnlige Sjæle.«
Ja, de to Mennesker havde til det allersidste noget at
give andre.
Ære være Ingeborg og Ejnar Pedersens Minde------og Tak!
Anna Møller Pedersen.

Forstander Ejnar Pedersen
jnar og Ingeborg Pedersen var to Mennesker, der
helt ud udfyldte hinanden i deres Liv og Færden.
De lader sig ikke skille ad. Skal man derfor mindes
Ejnar Pedersen i nogle faa Ord i dette Skrift, lader dette
sig ikke gøre, uden at det bliver om dem begge, saa hel
støbt og rigt var deres Liv tilsammen.
For os, der kender Ejnar og Ingeborg Pedersen, duk
ker der mange smaa Billeder frem, som kaster Lys over
deres stilfærdige jævne Færden i Hjem og Skole.
Faa har som de to udfyldt hinanden paa en dejlig
Maade. Om end paa forskellig Vis var det menneskelige
deres Styrke i alle Forhold. I Egaa fandt man et Hjem,
hvor man altid havde Tid til at drøfte det, som laa en
paa Hjerte. Man kunde komme dér med tungt Sind og
drage derfra med nyt Haab og Mod til Gerningen, som
man var sat til at røgte. Og ingen vilde bedre og gladere
dele vore Glæder med os end de to, for det var altid de
to. Maaske var det oftest Ingeborg Pedersens Menneske
lighed, der kom frem i de stilfærdige Samtaler, mens
Ejnar Pedersens Menneskelighed kunde gør sig gæl
dende i korte, rammende Bemærkninger, der altid bed
sig fast. Jeg husker saaledes en typisk Bemærkning af
Ejnar Pedersen, da jeg første Gang var i Egaa for at søge
Plads som Lærerinde. Ved dette vort første Møde kunde
jeg ikke lade være med at omtale den smukke Udsigt,
der var omkring Skolen, og som ganske betog mig. Her
til svarede Ejnar Pedersen tørt: »Ja, Naturen er der intet
i Vejen med; bliver der noget i Vejen, er det Menneskene,
det er salt med.«
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En anden Gang, da vi havde Møde med Elevforenin
gens Bestyrelse om Tilrettelæggelsen af Elevmødedagene,
foreslog jeg, at Dansen blev henlagt til Søndag Aften i
Stedet for Lørdag Aften. Jeg tillod mig endda at gøre
opmærksom paa, at hele seks havde sovet under Pastor
Højmarks Gudstjeneste Søndag Morgen i Egaa Kirke

Aaret før. Hertil bemærkede Ejnar Pedersen: »Jeg synes
hellere, Gerda skulde høre efter i Stedet for at tælle,
hvor mange der sover i Kirken.« — Jo, det havde sik
kert ogsaa været klogere.
Ejnar Pedersen kunde ofte glemme Tid og Sted, naar
han talte til Eleverne. Han hørte da hverken Middags
klokken eller Middagsstilheden, der pludselig indtraf.
Ofte talte han indtil et Kvarter over Tiden. Saa kunde
Ingeborg Pedersen paa sin stilfærdige Maade stikke Hove
det inden for Døren og sige: »Saa lille Far, nu maa vi
spise til Middag.« Og Ejnar Pedersen kunde svare: »Ja,
lille Mor, nu kommer vi.«
Vi, der for nogle Aar blev knyttet til Skolen, blev saa
fuldstændig optaget i Familien, at vi følte det naturligt,
at Ejnar Pedersen nærmest betragtede os som deres egne
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Børn. Vi hørte aldrig til de fremmede, naar vi senere be
søgte dem. Saaledes husker jeg engang, min Mand og jeg
cyklede til Egaa. Det viste sig at være Daabsdag for
Erlings lille Dreng. Erling var hjemme for at holde Barnedaab i Egaa Kirke. Drengen kom til at hedde Ejnar. Vi
blev indbudt til at blive og holde Festdag med alle de
øvrige af Familien. Og det blev en Højtidsdag paa det
jævne. En stilfærdig, smuk Fest med Sange og Taler. Om
Eftermiddagen læste Ejnar Pedersen op, som kun han
kunde det. Faa kunde som han læse sig ind hos Folk.
Hvem husker ikke: To Drenger i et Par strivrede Blusser,
eller Digtene fra Paa Træsko-Fiol. Saa hjerteligt, saa fint
og selvforglemmende tolket. Jo, her var en af de Sider,
der var Ejnar Pedersens Styrke. Og han gjorde det saa
gerne; selv var han saa helt opfyldt af det, han læste.
For tre Aar siden besøgte jeg Ingeborg og Ejnar Peder
sen for sidste Gang. Hvor var der hyggeligt i deres Hjem
i Aarhus — alt det forjagede, som er i Tiden, hørte op
i deres Stuer. Der var Fred og Ro og Lise for Sindet. Dér
fik man Styrke til Vejen fremover. Hvor gerne fandt
Ejnar Pedersen ikke Bogen frem om Aftenen, da jeg bad
ham om at læse Digte op. Muntre og hjertelige kunde
de begge være paa den bedste Maade. Vi morede os over
smaa Oplevelser, som vi havde sammen fra Aarene i
Egaa, og mindedes de Aftener i den blaa Stue, hvor vi
den ganske Aften kunde sidde og synge os ind i det her
ligste Fællesskab, og andre Aftener, hvor vi ryddede
Stuen og gav os til at indøve Folkedanse.
Stilfærdige og uhøjtidelige, men rigt menneskelige
var de i hele deres Færden. Saa dejligt, saa typisk, at de
to, der havde delt gode og strenge Dage med hinanden,
ogsaa fik Lov til at følge hinanden i Døden.

Gerda Gamborg Nielsen.

Tale
ved Forstander Ejnar Pedersens Jordefærd
i Aarhus Valgmenighedskirke.

Af Valgmenighedspræst Holger Sørensen.
jnar Pedersens bratte Død var kun i uegentlig For
stand pludselig. De, der kendte lidt nærmere til
ham nu i de sidste Aar, véd, at hans Sygdom havde været
saa haard ved ham, at Døden kunde komme hvad Øje
blik det skulde være.
Naar vi nu samles til hans Jordefærd og lader Tan
kerne gaa tilbage, vil nok de fleste her tænke paa hans
Arbejde paa Egaa Efterskole, hvor han jo var Banebry
deren, eller rettere: hvor han og Fru Ingeborg Pedersen
i Fællesskab var Banebryderne.
At dette i det ydre kom i ordentlig Gænge, kan alle
se. Hvordan det saa indadtil lykkedes, hvad dér naaedes,
derom kan de bedst vidne, der kendte Ejnar Pedersen i
disse hans Velmagtsdage, og maaske allerbedst hans
gamle Elever. De kan tale med om, hvad der virkedes paa
Egaa Efterskole i Tale og Sang i Ingeborg og Ejnar Pe
dersens Tid. Og det er altid det afgørende: hvad der vir
kedes; thi det er det virkelige.
Men ogsaa en, der ikke kender Ejnar Pedersen fra
dengang, men først fra de senere Aar, kan have en Anelse
om, at han havde baade naturlige og tilkæmpede Evner
til at holde Skole for helt unge. Man kan levende fore
stille sig ham gaaende op og ned i Skolestuen, af sine
Lungers fulde Kraft syngende de gode danske Sange med
hele Flokken, eller staaende foran de Unge, idet han for
talte baade fra Bibelhistorien og Danmarkshistorien,
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mens han selv og derfor ogsaa Flokken var borte deri.
Uro var der i ham, men en vis djærv Uro; Glød var der
i ham, baade Begejstring og Varmhjertethed. Og det er
Grundbetingelsen for at fortælle for andre, saa det har
nogen Art, at et Menneske er hjerteligt grebet af det,
han fortæller om.
Gløden beholdt han ogsaa paa sine ældre Dage, Syg
dom og Svaghed til Trods. Det mærkede man, jo mer
man lærte ham at kende. Det er betegnende, at han var
levende med paa deres Side, der i Besættelsesaarene gik
i Gang med korporligt at sætte sig imod Tyskerne og
skade dem mest muligt.
Een af Grundene til hans Evne til at holde Skole for
de helt unge var nok hans eget ungdommelige Sind. Taler
man om Evighedsalder, da var den saare lav hos ham;
det er næppe galt at sige, at helt voksen blev han aldrig;
den store Drengs levende Optagethed af Livet omkring
sig, den stadige Lyst til Oprørskhed over for mangt og
meget, Uafbalanceretheden — alt dette gav ham Mulig
heder for at forstaa de Unge og blive forstaaet af dem.
— Der er dem, hvis Evighedsalder er betydelig højere,
men som tror det gavnligt alligevel at prøve at sætte sig
paa lige Fod med de helt unge; det falder, som alt kun
stigt, daarligt ud. Men Ejnar Pedersen behøvede her næp
pe at anstrenge sig: ved at følge sin Natur kom han
blandt de Unge som en ligesindet.
Det var vel ogsaa denne lave Evighedsalder, der i no
gen Maade var Skyld i hans inderlige Tilknytning til og
hans Støtten sig til Fru Ingeborg Pedersen. Her kan gamle
Elever og andre vidne om, hvordan han, alt imens »Kræf
terne var virksomme i ham«, støttede sig til hende, og
hvordan de udfyldte hinanden og i Fællesskab dannede
et Skolehjem for unge Mennesker. Og det var ogsaa nu,
siden Fru Ingeborg Pedersens Død, klart, hvor ringe han
egnede sig til at være alene. En Mand har foran i en af
ham udgivet Andagtsbog tilegnet denne til sin Hustru
med de skønneste og mest hengivne Ord. Ejnar Peder
sen kunde brugt de samme Ord.
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Godt derfor, at nu, da hans halve Liv var borte, nu,
da det ikke engang rigtig nyttede at minde ham om, at
han lyslevende om sig havde dem, der holdt af ham og
som han holdt af, — at han nu ikke skulde stride og læn
ges mer, men kunde dø, og det ved en hurtig Død uden
Sygeleje.
Ikke stride mer. For stride det maatte han, saa længe
han levede. Og det ikke blot med det udefra, som skal
bekæmpes. Han havde ogsaa indre Kamp. Nogen har
monisk Natur, for hvem alting glider saa roligt som en
Aa i en Fladeng, var han slet ikke; snarest modsætnings
fyldt. Derfor var hans Evner til Arbejdet ikke blot na
turlige, men ogsaa tilkæmpede. Og da han var saa aaben
en Natur, kunde mange se eller ane Striden.
Et Lys, en Tjeneste havde han faaet givet; og den
vilde han give sin Kraft, trods hvad der stred imod, baade
udefra og indefra. Derved blev det klart, at hvad der
gælder os alle, gjaldt ogsaa ham, nemlig Paulus’ Ord:
»Men vi har denne Skat i Lerkar«. Men saa maa vi ogsaa
fortsætte med Paulus: »for at den overvættes Kraft maa
være Guds og ikke af os, idet vi paa alle Sider trænges,
men ikke kues; vi er tvivlraadige, men ikke raadløse . ..«
Vi skal nok vogte os for at sammenligne nogen af os
med Vor Herres store Apostel. Ikke desmindre kan dog
disse Paulus’ Ord kaste Lys ogsaa over os, og har deres
Mening her: Vi har denne Skat i Lerkar, for at den over
vættes Kraft maa være Guds, og ikke af os . . . Og har
vi kunnet sige videre som Paulus: Derfor lader vi ikke
Modet falde . . ., da er det ikke, fordi vi ikke er Lerkar,
men fordi vi blev holdt oppe og ført frem ved Guds Kraft.
Derfor er al Æren Hans.
Eller for at sige det med et af de bedste Salmeord:
Gør det klart, at alle Dage
Gud er mægtig i de svage!
— Nu i de sidste A ar havde Sygdommen, Forkrænke
ligheden, brugt sin Magt mod Ejnar Pedersen. Vi maa
sige, det var godt, han ikke skulde prøve mer deraf.
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Men naar nu De, hans Børn, fører hans Legeme op
til hans Hjemegn og jorder det ved Siden af Fru Inge
borg Pedersen, da er det ikke blot med Mindet om det,
de har virket, og det, de har været: Deres Hjem. Det er
med det Haab, Vor Herre og Gud Fader har givet os, ved
hvad Vor Herre og Gud Fader har gjort og gør for os;
for atter at bruge Paulus’ Ord: »Det saaes i Forkrænke
lighed, det staar op i Uforkrænkelighed . . . det saaes i
Magtesløshed, det staar op i Kraft . . . Thi dette forkræn
kelige maa iføres Uforkrænkelighed, og dette dødelige
iføres Udødelighed. Men naar dette forkrænkelige er iført
Udødelighed, da skal det ske, det Ord, som er skrevet:
»Døden er bleven opslugt til Sejr«. Død, hvor er din Sejr?
Død, hvor er din Brod?«
Amen!

Ved mindestensafsløringen
ort efter Ejnar Pedersens død fremsatte nogle af
hans gamle elever den tanke, at der skulde rejses
et minde over ham og Ingeborg Pedersen ved den skole,
som de gav en så god start. En indsamlingskomité blev
nedsat, bestående af tidligere elever og lærere, indsamlingen sattes i gang og gav det ønskede resultat; regn
skab vil fremkomme i næste års Egåbog. Det lykkedes
at få en stor granitsten på 10—12 tons, der efter kunst
neren, billedhugger Ølsgaards udsagn hører til de køn
neste, han har set, hentet op fra vores eng og gjort
færdig, så afsløringen kunne foretages som planlagt ved
elevforeningens 25 års jubilæumsmøde den 11. juli.
Nedenfor gengives de taler, der blev holdt ved minde
stensafsløringen.

K

Tidligere lærer ved skolen,
lærer X. Helveg Povlsen, udtalte:

Søren Kierkegaard har har engang sagt: »At leve i
Erindringen er det fuldendteste Liv, der lader sig tænke;
thi Erindringen mætter mere end enhver Virkelighed, og
den har en Dybde, som ingen Virkelighed ejer.« — Den
Del af Livet, der nu er Ingeborg og Ejnar Pedersen beskaaret, er den, der lever i vor Erindring — vi, der kendte
dem, og det Billede, der staar for os, vil sikkert være
noget forskelligt; hos nogle træder et Personlighedstræk
i Forgrunden, hos andre et andet, men fælles for de for
skellige Opfattelser er det, at deres Navne skal huskes og
deres Livsgerning bevares i Erindringen.
Om det banebrydende Arbejde for Ungdomsskole
sagen, Ingeborg og Ejnar Pedersen øvede her i Egaa, ei
der allerede sagt og skrevet meget, og Frugten heraf har
de, som færdes her, daglig for Øje. — Det vil vel være
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naturligt, naar vi her ved Elevforeningens 25 Aars Jubi
læum mindes dem, der begyndte Skolen, ogsaa at nævne
to Navne mere: Anders Bornholt og Pastor Højmark.
Disse fire var Drivkraften i det Arbejde, der rejste Egaa
Efterskole; men det var Ejnar Pedersen, der havde det
daglige Slid, og det var ikke altid saa let. De maatte ofte
saa i Bevidstheden om, at Chancerne for at faa Høsten
at se var meget faa; for det var jo ikke først det at faa
et Levebrød, at tjene Penge, der fik dem til at holde
Skole. Det betød saa uendelig lidt; men det at vise Vejen
til en anden og bedre Verden, at udfylde Tilværelsens —
aandelig talt — tomme Huller for de unge, det var Maalet
for deres Stræben.
Endnu vil man lytte efter Ekkoet af Ejnar Pedersens
ildfulde Tale, naar han for de unge fremmanede »Aandesynet« fra gamle Dage — kaldte Valhals Guder lyslevende
tilbage, — og sent vil Erindringen om Fru Pedersens om
sorgsfulde og stille Færden glemmes af dem, der følte
den. Det gode Eksempel, de gav, har været af Betydning
for mange, og deres uselviske Gerning maa siges at have
haaret rig Frugt. — »Strør vi Frøkorn, hvor fremad vi
giaar, vil det blomstre en Dag i vort Spor —.«
Vi har rejst en Sten for at hædre deres Indsats og
for at bevare deres Navne og for at knytte det, der nu er
Fortids Historie, sammen med Nutidens levende Virke
lighed paa Egaa Efterskole.
Lad da denne skønne Plet være et fredet Sted i Egaa
Efterskoles travle Arbejdsdag. — Læg af og til en Blomst
ved Stenens Fod og send en venlig Tanke til de to, hvis
Liv og Virksomhed her var et Arbejde for andre.
*
Elevforeningens formand gennem mange år, nu
dens kasserer og sekretær, grd. Jes Thomsen, Bynksminde, der var med på skolens første elevhold, af
slørede mindestenen med følgende ord:

Paa Indsamlingskomitéens Vegne vil jeg gerne takke
alle Bidragyderne for den Velvilje, der er vist ved Ind
samlingen til dette Minde, som vi har ønsket at rejse
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over Ingeborg og Ejnar Pedersen, de to Mennesker, som
vi alle holdt saa meget af, og som vi staar i saa stor
Taknemmelighedsgæld til. De har ved deres Liv og Ger
ning her paa Skolen — deres Virke blandt Ungdommen
vist os Vej til Livets Værdier, og det vil altid være en
Rigdom for en Egn at have en saadan Skole, og hvad
Ingeborg og Ejnar Pedersen her har virket, er ikke
alene til Gavn for Skolens Elever, men paa hele Egnen
har Skolen og dens Elever sat sit Præg.
Vi er meget glade for de mange Bidrag, der er ind
kommet, og af de mange Breve og Hilsener, der er kom
met fra Ingeborg og Ejnar Pedersens Venner og gamle
Elever, forstaar vi, at det har været en Glæde for alle
at være med til at rejse dette Minde. Ja selv ned i de
aller yngste Aargange af Dybkjærs Elever har vi mærket
Interesse og Forstaaelse af Betydningen for Ingeborg og
Ejnar Pedersens Gerning, og derfor har ogsaa de ønsket
at være med. — Det er med Glæde, jeg herved overdrager
Mindet til Efterskolen og til Dybkjær som Skolens nu
værende Forstander, og jeg ved, at det vil blive værnet
og æret. Alene dette viser det, at Dybkjærs har givet
det den allerkønneste Plads her ved Skolen under de
kønne Birke, som Ejnar Pedersen og Erling selv har
plantet, og som de holdt saa meget af.
Paa alle Bidragydernes Vegne overdrager jeg saa
Mindet til Skolen, idet vi udtaler et: Æret være Ingeborg
og Ejnar Pedersens Minde.
❖
Forstander Tage Dybkjærs tale:

En sten som den, der her er afsløret som mindesten
over Ingeborg og Ejnar Pedersen, rummer i sig selv hi
storie. Da den var stillet på plads her, sad der endnu
mange østersskaller fast på den. De fortæller os, at stenen
har ligget på samme sted gennem årtusinder helt tilbage
til den tid, da saltvandet gik ind over Egå enge. Stenalder
havet var både saltere og varmere, end vore indhave er
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i nutiden. Derfor var østersen, som nu er sjælden i vore
farvande, dengang vidt udbredt og almindelig ikke blot
i Kattegat, men langt inde i de smalle fjorde. Men da
østersskallerne blev aflejret talrigt omkring stenen,
havde den allerede ligget dér i mange årtusinder. Ingen
kan sige med sikkerhed, hvornår den har fundet sin plads

Stenen i engen; efterskolen ses i baggrunden.

dér. Den er som andre store granitsten kommet hertil
med isen og må derfor være kommet for mindst 15—
20,000 år siden, da den sidste istid gik over Danmark.
Isen og det smeltevand, der bl. a. gennem Egådalen
banede sig ud mod vest, har haft kræfter til at flytte
endogså de største sten, men da isen trak sig tilbage
efter at have afleveret de store bakker omkring Århus
som Jelshøj, Todbjerg Møllebakke og Molsbjerge, lå vel
også denne store sten på sin plads i Egåfjorden, hvor
den blev liggende, medens landet omkring den blev be
bygget og Danmarks historie blev skrevet.
Det er helt underligt at forestille sig, hvad granit
stenen her har været vidne til, siden isen flyttede den
herned fra den skandinaviske halvø: bølgen fra havet har
skyllet omkring den, måske har sælen ligget og hvilet
sig på den og stenaldermanden sejlet omkring den i sin
udhulede egetræsbåd. Fjordens bredder blev efterhånden
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beboet, og hen i jernalderen var fjorden blevet til brede
enge, så dyrene nu kunne springe omkring stenen.
Mens den stadig fik lov at blive liggende, blev en
anden, som var mindre, rejst til minde om en mand,
som hed Manne og var Keld den Norskes forvalter;
det var den berømte Egå-runesten, som nu står i

»Af muldens søvn man mig udrev.«

Nationalmuseet i København. I egnen omkring engene,
hvor stenen lå, skiftede landet udseende: de ryddede
marker bredte sig, landsbyerne blev større, på den anden
side af Vejlby bakke voksede en by op ved Århusåens
munding. Kirker byggedes omkring Egådalen. Lyden af
kirkeklokkerne nåede ud til stenen og forkyndte, at kri
stendommen var kommet til Danmark. Bebyggelsen blev
stadig tættere, mellem bebyggelsen og Kaløvig kom der
en vej, som blev stærkere og stærkere befærdet; kendte
personer som Gustav Vasa, »fangen på Kalø«, og Olaf
Rye på vej til Helgenæs har færdedes dér. I de sidste
årtier, stenen har ligget derude, er færdselen blevet mere
larmende. Fra landevejen har der kunnet høres biltuden,
fra banen høres toget, fra havet høres de store dampere,
i luften over engene summer flyvemaskinernes motorer.
Gennem de mange årtusinder, fra Egådalen blev dannet
og til i år, har stenen ligget på den samme plads, mens
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landskabet har skiftet udseende, og folket har levet sit
liv og givet også denne egn sine historiske minder.
Så kom omsider den dag, om hvilken stenen kunne
sige, som der står i første linie på en genforeningssten:
Af muldens søvn man mig udrev! Men som stenen står
her i dag, skal den stadig føre historiens tale til os, og

Foran efterskolen.

nu skal den ikke blot fortælle om den fjerne fortid, som
østersskallerne er et minde om, men også om den fortid,
som ligger vor egen tid allernærmest. Den blev flyttet
herop for at hjælpe os at bevare mindet om Ingeborg og
Ejnar Pedersen. Deres navne og stenen med årtusinders
historie har nu mødt hinanden. Deres navne er nu skre
vet ind i egnens historie.
Man kunne spørge, om ikke det var overflødigt med
en mindesten netop her, hvor Ingeborg og Ejnar Peder
sens værk lever Addere og vidner om deres indsats for
dansk ungdom. De to, der førte Anders Bornholts idé ud
i livet, vil ikke blive glemt, så længe Egå Efterskole
består.
Det er rigtigt. Men så skal det i dag fremhæves, at
stenen ikke blot står her for at vise to navne for dem,
der går her forbi, men også som udtryk for taknemmelig
hed mod dem for det værk, de satte i gang her. Al begyn-
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delse er svær, siger man. Det er vanskeligere at sætte
vognen i gang, end det er at skubbe på, når den er i gang.
Ingeborg og Ejnar Pedersen var ikke bange for vanske
lighederne, og deres arbejde kronedes med et sådant

Modellør Gaston Møller ved Arbejdet.

held, at Egå blev kendt over hele landet for sin efter
skole og en stadig større flok tidligere elever følte sig i
taknemmelighedsgæld hertil. Det er forståeligt og glæde
ligt, at al den taknemmelighed måtte have afløb i op
rettelsen af et minde her, hvor de to mennesker nedlagde
den sidste og betydeligste del af deres livsgerning.
Det er med den allerstørste glæde, jeg på Egå Efter
skoles vegne modtager denne mindesten, og med tak til
så mange, at jeg er bange for, at jeg ikke husker at nævne
dem alle. Tak til dem, der fremsatte tanken straks efter
Ejnar Pedersens død, tak til Ejnar Pedersens familie,
som gav sin tilladelse til at oprejse mindestenen; tak til
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dem, der ledede indsamlingen, specielt til Jes Thomsen
fra skolens allerførste elevhold, der har haft det meste
af dette arbejde; tak til fru Bodil Christensen for den
kønne inskription; tak til kunstneren, billedhugger Ølsgaard, for hans kunstværk og til modellør Gaston Møller
for omhu i udførelsen af arbejdet med udhugningen. Tak

Der nedlægges blomster ved mindestensafsløringen.

endelig til de mange, som har ydet bidrag til indsamlin
gen, så elevforeningen kunne påtage sig at rejse stenen.
Ja, og så må jeg også takke for de billeder af Ingeborg
og Ejnar Pedersen og Anders Bomholt, som skolen sam
tidig har fået til ophængning i den store skolestue. Anders
Bornholts betydning for skolen her er kendt; uden den
begyndelse, han gjorde, er det vel tvivlsomt, om der nogen
sinde var kommet en efterskole i Egå. Vi har tidligere
søgt at få et minde om ham op et sted på skolen. Vi er
meget glade for det billede, der nu hænger i skolestuen
sammen med billederne af Ingeborg og Ejnar Pedersen.
Egå Efterskole har nu eksisteret så længe, at den er
blevet rig på minder. Den er ved at få historiens patina
over sig, men det skal ikke betyde, at den mister sin
livskraft og friskhed. Vi overtager i dag denne mindesten
med en følelse af naturlig forpligtelse til at holde pladsen
om den i orden, men vi føler samtidig en anden og langt
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større forpligtelse over for den arv, som Ingeborg og
Ejnar Pedersen har overladt os: den at føre den gerning
videre med dansk ungdom, som de begyndte her. I tak
nemmelighed ærer vi deres minde, og vi håber, at den
skole, de plantede her, må bevare sin livskraft og blive
til varig styrke og glæde for de unge, der går ind og ud
af dens døre.

Til slut udtalte fru Edle Astrup Pedersen, der er dat
ter af Ingeborg og Ejnar Pedersen:

Vi Ingeborg og Ejnar Pedersens Børn er dybt rørt
og taknemmelige for, at gamle Elever og Venner har
villet rejse denne smukke Sten til Minde om vore Forreldres Gerning her paa Stedet.
Jeg skal fra mine Søskende og mig selv bringe Dem
alle en rigtig stor Tak og bede Dem lade vor Tak gaa
videre til alle de mange Bidragydere, som ikke er til
Stede her i Dag.
Samtidig siger vi Hr. og Fru Dybkjær Tak, fordi
Stenen har faaet Lov til at staa netop her paa dette Sted
foran den Skole, hvor Far og Mor har haft saa mange
virksomme og lykkelige Aar sammen med Danmarks
Ungdom.
Grunden til, at Arbejdet lykkedes saa godt for Far
og Mor her i Egaa, var for en stor Del den, at der — fra
Starten af — stod en solid og trofast Kreds bag dem
med Støtte og Hjælp paa forskellige Maade. Mange af
de Mennesker, som var med fra Begyndelsen, er nu —
ligesom Far og Mor — gaaet bort.
Maa jeg her nævne: Anders Boraholt, Pastor Højmark,
Jensine Blaabjerg, Ane og Jens Grosen, Marie og P.
Holme Villadsen, Sofie og Edv. Thomsen, Bynksminde,
Villads J. Villadsen, Chr. Johnsen.
Jeg vil gerne have Lov til at tage Far og Mor med
og udtale et: Æret være deres Minde.

35

Vi Søskende siger Forstander Dybkjær og Frue
hjertelig Tak for den smukke Mindefest her i Dag, og
samtidig ønsker vi, at Egaa Efterskole stadig maa fyldes
af dansk Ungdom i Aarene, der kommer.

Folke Bernadotte
Ingrid Jerdén-Böhn, Karin Dybkjær s søster, giver en
skildring af Folke Bernadotte og meddeler træk om ham
ud fra samtaler med en svensk præst, som har kendt
ham fra spejderlivet.
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en 17:de september 1948, när budet via radio och tid
ningar kom, att greve Folke Bernadotte 'stupat på
sin post som 'medlare i Palestina, fick hela den freds
älskande världen sorg. Till hans person var 'knutna stora
förhoppningar och han 'svek dem inte. In i det sista sökte
han efter nya vägar för att förmå de stridande parterna
i Palestina att nå en överenskommelse. Ännu är det för
tidigt att uttala sig om i 'vad 'mån han lyckats med sin
'uppgift.
När Folke Bernadotte av Förenta Nationerna fick 'upp
draget som medlare mellan de stridande judarna och ara
berna i Palestina, vände man sig till en man, som på
'skilda områden visat vad han dugde till. Hans verksam
het i Sverige inom Röda Korset och 'Scoutrörelsen var väl
känd. Men det var hans aktion våren 1945, då han räddade
19,000 människor ur de tyska koncentrationslägren, som
gjorde, att en hel världs blickar vändes mot honom. I
'samband härmed kom han i kontakt med Himmler och
blev den som 'överlämnade Tysklands begäran om fred
till de allierade. Hans djärva handling varigenom så
många människoliv räddades gjorde honom erkänd för
lysande humanitära insatser inte minst bland Nordens
folk. I sin bok »Slutet« berättar han om hur han lyckades
i sitt 'uppsåt.
»Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda . ..«
»Jag vet intet vackrare ord i Bibeln än detta. Om det
hade fått vara ett 'rättesnöre för folkens 'sammanlevnad,
skulle världen av idag ha sett ut på annat 'sätt.«

D
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Med dessa ord 'börjar första kapitlet i Folke Berna
dottes senaste bok '»Istället för vapen«. För honom var de
självklara som rättesnöre. 'Redan i barndomshemmet —
fadern är bror till kung Gustaf av Sverige — hade han
'fostrats i en miljö, där en varm gudstro härskade och
där kärlek präglade umgänget och aldrig onda ord växla
des. Men det 'dröjde flera år innan Folke Bernadotte fann
sin uppgift. Han 'utbildades till kavalleriofficer. Under
dessa år hade han parollen att »livet skulle levas leende«.
En 'elakartad 'magblödning gjorde att en längre tids 'sjuk
husvistelse blev nödvändig. Om det säger han: »Jag tror
sjukdomen har varit mig till stor nytta. Tankarna 'in
riktas 'på mera allvarliga ting, man får lättare att själv
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förstå andra människors 'lidande. Ett är säkert: för mig
blev sjukdomen en indirekt förberedelse till den verk
samhet jag numera utövar . . . utan den kanske jag
aldrig lärt känna den 'underbara amerikanska flicka,
som nu är min maka«.
Hans hustru Estelle född Manville kom från första
stund att betyda mycket för honom. Genom henne blev
han internationellt orienterad och intresserad. Hans förs
ta utlandsmission var att företa en resa i Förenta
staternas svenskbygder. Är 1939 representerade han Sve
rige vid världsutställningen i New York. 'När han var
där bröt andra världskriget ut. Han 'ombads då av
vissa kretsar i Sverige att samla medel till flygplan 'åt
Finland. På detta satte han in all sin kraft, men när
han ordnat saken var redan fred sluten. 1943 blev han
'vice 'ordförande i Svenska Röda Korset, och det var nu
genom denna organisation som hans verksamhet utgick.
En bland hans första uppgifter blev att organisera utväxlingen av 5000 krigsfångar vilken skedde över Sverige.
Hans största insats blev 'sedan befriandet av fångarna
i de tyska koncentrationslägren under andra världs
krigets 'slutskede. I november 1945 blev han 'ordförande
för Svenska Röda Korset och som sådan fortsatte han
sin humanitära verksamhet. Han företog 'täta resor
genom de krigshärjade länderna och ordnade med barn
bespisningar, sjukhus och barnhem. Han förde under
handlingar med militärer och politiker och överallt fram
höll han att 'enbart mänskliga motiv skulle vara ut
slagsgivande, när det gällde att hjälpa. Om sin egen
uppgift yttrade han vid ett 'tillfälle: »Vi människor har
inte kommit till världen för att bli lyckliga 'utan att
göra andra människor lyckliga.« — Han deltog även i
Internationella Röda Korsets 'sammanträden i Geneve
och arbetade där för att Röda Korsets verksamhet om
möjligt skulle ännu mer intensifieras och arbetet göras
ännu mer effektivt. I august 1948 presiderade han vid
Internationella Röda Kors-konferensen i Stockholm.
Sedan 1938 var Folke Bernadotte chef för Sveriges
O
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'scoutförbund. Och som scoutledare trivdes han. Han
yttrade en gång att det var den uppgift han sist avstod
ifrån. Jag har därför bett en svensk präst, som också
är scoutledare och som sådan ofta kommit i kontakt
med sin chef, berätta litet om 'hurudan han var.
— Han var en modig människa, det intrycket fick
man omedelbart. Han var orädd och 'vågade säga sin
mening. Vad som 'enligt hans uppfattning var 'sanning
och rätt svek han inte. Och han vågade stå för vad han
sagt. Han tog alltid den svages parti 'även om han inte
delade dennes 'åsikter. — Följande läste jag i en tidning:
Innan han for till Palestina intervjuades han av en
skara pressmän. På 'frågan om han trodde sig ha någon
möjlighet att 'åstadkomma förlikning svarade han: —Jag
har en chans på 100 att lyckas. Men jag skall försöka
och göra mitt bästa. —
Detta var typiskt för honom. Han insåg med en gång
att det skulle bli 'svårt men 'drog 'sig 'inte 'för att för
söka alla möjligheter. Han skulle också våga erkänna
ett ev. misslyckande. Han såg också i kallelsen en Guds
vilja.
Gudstron var något självklart hos honom. Han talade
aldrig därom men den fanns där. 'Komminister Lund,
som jordfäste honom och tidigare var vice 'scoutchef,
berättar, att dagen före öppnandet av det stora 'scout
lägret i Gränsö 1946 yttrade Folke Bernadotte, att han
hade en 'känsla av att programmet var 'fel. Alla undrade
vari det bestod. Det var inte lätt att göra några ändringar
så nära invigningen av lägret. Jo — andaktsstunden var
'felplacerad — den skulle inleda dagen och inte vara
'ett 'bihang på slutet. Det blev ändrat efter högste chefens
önskan.
Som scoutchef var han en slags »storebror« för de
andra ledarna. Han var hjälpsam och ingrep om det be
hövdes men 'främst kunde han sporra till kraftansträng
ningar. Själv sparade han sig aldrig vare sig under
krävande strapatser vid en ledarkurs som han gick
igenom eller när det gällde organisationsuppdrag.
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Vid ett 'tillfälle efter kriget hade vår 'scoutkår 'svårt
att få sitt samlingshus 'utrymt av flyktingar från kon
centrationslägren i Tyskland, som förlagts 'dit efter sin
ankomst till Sverige. 'Föreställningar hjälpte inte trots
att andra 'lämpliga lokaler fanns att tillgå. Till slut
ringde jag till Folke Bernadotte och bad om råd. Denne
satte sig grundigt in i 'frågan trots att han vid tillfället
satt på rödakorsexpeditionen i Stockholm och var mycket
upptagen. — Har du inga egna förslag? ljöd repliken
sedan. Först när han 'sporrat till förnyade ansträngningar,
som dock inte ledde till något resultat, ingrep Folke
Bernadotte och lyckades ordna att lokalen åter blev
disponibel för sitt 'ändamål.
Folke Bernadotte hade också en ovanlig 'förmåga att
ta människor på rätta 'sättet. Han var en 'kärv natur,
knappast hjärtlig men hade en stor portion av humor
och var så genomärlig att han blev 'omtyckt som få.
Bland scouterna var han mycket populär. Hans 'tal till
dem var 'manligt och kort.
Samma egenskaper märkte man under konferanser
och debatter. Han var här ytterst 'snabb och kortfattad
med hade 'förmågan att alltid se vad frågan 'gällde,
han kunde dra fram kärnpunkten i varje fråga och
snabbt sätta sig in i vad saken gällde. Han var helt
enkelt suverän när det gällde att leda en diskussion.
Första gången jag träffade Folke Bernadotte fick jag
intryck av en 'sällsynt 'helgjuten personlighet. — Ingen
ting är stort nog att säga om honom, sluter prästen scoutledaren.
De egenskaper som kommit fram av ovanstående
gjorde Folke Bernadotte sällsynt .väl 'lämpad till att
uppträda som medlare. Hans 'förmåga att ta människor
på rätta sättet, att tränga in i en sak och snabbt reda
ut den, hans genomärlighet och hans stora humor.
Genom att citera en sida 'ur hans bok »I stället för
vapen« får man bilden av människan Folke Bernadotte
ännu bättre belyst.
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På hemväg från en resa i Europa når han Lübeck
och kommer in i den svenska kyrkan där.
»Denna kyrka hade varit en central uppsamlings
plats vid Svenska Röda Korsets hjälpverksamhet under
krigets sista dagar, och jag ville därför gärna til den
svenske pastorn framföra Röda Korsets stora tacksamhet för den 'utomordentliga hjälp han hade 'lämnat oss
under våra försök att hjälpa en del svenskar att innan
krigets slut 'återvända till Sverige.
Jag tror aldrig jag kommer att glömma den stunden
i Svenska sjömanskyrkan i Lübeck. Jag hade blivit 'försenad på vägen 'dit, och när jag 'inträdde i den lilla
'skumma, av kriget ganska ramponerade helgedomen,
'pågick just aftonsången. Det var tacksägelsedagen, som
firades, och när jag kom in i kyrkan, stod hela 'församlingen och sjöng den gamla vackra psalmen: »Nu tackar
Gud allt folk med hjärtans 'fröjd och gamman«. Jag
gick fram till främsta bänken, djupt gripen över att
dessa svenskar och svenskfödda, som, 'åtminstone de
flesta av dem, hade 'förlorat allt vad de 'ägde i världen,
dock med sådan andakt och 'känsla kunde deltaga i
psalmsången. Jag vände mig om och såg på de trötta
ansiktena, som lyste vita i den tilltagande 'skymningen.
När jag såg dessa människors ansiktsuttryck förstod
jag, att psalmens ord för dem ej 'endast var tomma
fraser, 'utan att de kände verklig tacksamhet mot Gud,
som hade bevarat dem under alla de 'svårigheter de
haft att genomgå. Sällan har jag 'känt mig så liten och
obetydlig, som när jag i detta ögonblick kom att tänka
på att jag, 'vars familj och hem var fullständigt oskadade
och som hade så 'mycket att vara 'tacksam för, kanske
ej själv känt samma tacksamhet mot den Högste som
denna svenska folk'spillra, vilken 'endast hade livet i
behåll och för vilken framtiden måste 'te 'sig 'synner
ligen 'oviss. Det var en lektion, som jag aldrig kommer
att glömma och som säkerligen har varit nyttig, när
man ibland 'tycker att saker och ting är besvärliga här
hemma i Sverige.
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I de stora sammanhangen, när verklig nöd och olycka
kommer över människor, blir triviala svårigheter, som
för oss svenskar måhända synes så stora, så oerhört
små. Jag önskar, att många av mina landsmän kunde
varit med om den 'underbart lärorika stunden i sjömans
kyrkan i Lübeck.«
Folke Bernadottes namn kommer att leva. Inte någon
gång 'släppte han Röda Korsets stora tanke, den att
hjälp skall ges 'åt alla som lider 'oavsett deras tro, poli
tiska 'åskådning eller nationalitet. För detta ideal fick
han många gånger kämpa med regeringschefer och med
lemmar av 'olika hjälporganisationer. Hans 'hopp var
att Röda Korset skulle bli »en av de effektivaste av de
organisationer, som kan bidra till att 'utjämna de mot
■

Fredsmäklaren i tjänst.
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sättningar, som i följd av den mänskliga naturens svag
het och 'brister i alla tider 'funnits mellan världens folk«, mangeler
Henri Dunant som år 1863 skapade Röda Korset satte at*findeel
som dess motto: Inter arma caritas — Mellan vapnen
(d. v. s. under kriget) barmhärtighet. Folke Bernadotte
ville att mottot skulle utvidgas till: Post arma caritas —
Efter vapnen barmhärtighet. Och han såg fram mot en
tid, då mänskligheten skulle kunna sätta som sitt mål:
Pro armis caritas — 'I 'stället 'för vapnen barmhärtighet, i stedet for
Ett är säkert: När andra världskrigets historia skri
ves går det inte att komma förbi den humanitära insats
Folke Bernadotte gjort.
»Väl den som 'stupar
och lever 'likaväl.
Han 'tusenfaldigar
i själarna 'sin 'själ.«

Dessa 'rader hämtade 'ur den svenska författarinnan
Karin Boyes dikt »Över den som 'stupat 'i 'förtid« lästes
upp vid en minnesstund över Folke Bernadotte. Hans
hustru Estella yttrade då: »Sannare kan man inte ut
trycka det min 'make betytt för mig och, som jag 'hoppas,
också för andra«.
Ingrid Jerdén-Böhn.
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Det större fosterlandet
Vindarna för kring Norden

en hög och frisk melodi:
Fosterlandet är större
än landet vi föddes i,
Sverige, Norge och Danmark,
Finland och Islands ö.
Norden, det gamla, det fria,
där vill vi leva och dö.
Norge med vita tinnar,
Danmark med boklövssus,
Finland med tusen sjöars
tindrande sommarljus,
och bortom salta böljors
fraggande blåa färd
Islands flammande rika,
stolta äventyrsvärld.

Allt är oss kärt och nära.
Grannen är vän och bror,
född av vår egen stora,
lugna, älskande mor.
Gränser av berg och skogar,
gränser av älv och hav
skiljer ej, men förenar
rikena Gud oss gav.
Stort har vi fått och givit
fram genom tusen år.
Glorian kröner ännu
helge kung Olavs hår.
Klockan klämtar ur djupen
upp mot Gud Faders tron.
Odenses skomakarpojke
hörde dess djupa ton.
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Gunnar från Lidarånde
står som han stod där förr,
orubbligt trygg och trofast
nära vid hemmets dörr.
Än ifrån dunkla moar
kautelens spröda röst
blandas vackert med sången,
född ur Runebergs bröst.
Syskon, räck era händer
varmt över fjäll och strand.
Stort är vårt tysta, rika
nordiska fosterland,
friskt som en vintermorgon,
vänt som en junikväll.
Norge, Danmark och Island,
Finland-Suomi, hell!

Jeanna Oterdahl.
(Ur Blåklint i rågen.
Lindblads förlag.)

En norgesrejse
en 14. juli begyndte norgesrejsen for gamle egåelever under ledelse af forstander Jens Marinus Jen
sen. Vi var ca. 50 deltagere, der samledes ved Grenå havn,
hvorfra skibet »Marsk Stig« skulle sejle til Arendal kl.
20,30. Sejlturen forløb upåklageligt indtil kl. 6 næste
morgen, da Skagerak viste sit mindre venlige ansigt, så
vi sparede morgenkaffen.
Det første synsindtryk af Norge viste stengrunden i
de nøgne stenflader mellem husene, der overvejende var
bygget af træ. Da vi var blevet indkvarteret og havde fået
noget at spise, gik vi en tur i byen og fik et overblik over
Arendal. Vi så da, at husene ofte lå således, at en del var
indhugget i stenvæggen, og at gaderne på visse steder
var meget stejle. Udsigten fra det højeste sted i byen af
slørede sten ved sten mellem buske og træer. Der skulle
kun lidt jord til blomster og græs, og træerne groede til
syneladende lige op af stenene. Uvilkårligt vendte tan
kerne sig til Egå, hvor mindestenen få dage før havde
vakt opsigt ved sin størrelse.
Om aftenen var vi til en sammenkomst med Austegdalaget på Arendals rådhus. De fleste norske deltagere
var i folkedragter, og pigernes var rigt broderet og yder
lig prydet med fine sølvsmykker. Festen begyndte med
taler og sang, og derefter var der kaffebord med under
holdning i form af sang og musik. Da salen var ryddet,
viste de folkeviselege, som vi bagefter fik lejlighed til at
deltage i. Efter opfordring viste de en springdans og en
halling. Vi fik også en prøve af deres foreningsavis. Alt
var beviser på, at Norge arbejder kraftigt på at blive selv
stændigt i kulturel henseende. Folkets gamle sprog — så
kaldt nynorsk — vinder mere og mere frem, og i skolen
er de begyndt at bruge en sangbog med nynorske sange.
Trods det, at Norge sprogligt tilsyneladende fjerner sig
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fra de andre nordiske lande, specielt Danmark, er de nor
diske folk stadig enige om de almenmenneskelige vær
dier.
Det blev en festlig indledning til den videre rejse, og

Hardangerdragt.

vi følte os straks i venskabeligt forhold til Norge. Dagen
efter kørte vi i to busser fra torvet i Arendal. Inden vi
kom ud af byen, begyndte vejen med stigning og sving.
Vejene var smalle, og kom der biler, måtte de holde ved
mødepladserne, hvor vejen var bredere. Den første dag
kom vi til en bro, og da der kom flere biler på samme tid,
måtte der både snildhed og god vilje til for at klare pro
blemet. Op ad de fjelde, der snart blev rammen om vejen,
vi kørte på, groede nåletræer og birketræer, og nede i
dalen lå gårdene spredt med deres ejendommeligheder,
f. eks. stabbur og ladebro. Gårdene bestod af flere bjælke
huse i forskellige farver, og markerne stod i et underligt
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forhold til de mange bygninger. De var nemlig næsten
alle græsmarker og ofte så små, at der ikke kunne bruges
slåmaskine. Overalt hang høet til tørre i stedet for at stå
i stakke. I elven flød træstammer, der skulle transporte
res til savværkerne, og ved Vråliosen så vi det første
vandfald nær ved, der havde en særlig bygget rende til

Fra en landsby.

træstammerne. Et stykke derfra lå en gård, hvor den nor
ske billedhugger Anna Grimdalen har sit hjem. I en byg
ning ved gården var der et udvalg af hendes arbejder,
blandt andet udkast til hendes nuværende arbejde i Oslo
rådhus, desuden var der en ulv i bronce, der var vurde
ret til 12,000 kr. Inden vi kom til Dalen, der var vort næste
overnatningssted, prøvede vi en nedtur fra fjeldene med
hårnålesving. Dalen lå omgivet af fjelde og svarede som
få byer til sit navn. Næste dag, lørdag, kørte vi op over
fjeldene, hvor vejen et sted steg 640 m på 8 km. Vejen
var iøvrigt et helt kunstværk, som det næsten var umu
ligt at få øje på, da den dækkedes af træer eller kun
markeredes af en stensætning; vejtræer findes ikke.
Turen gik til Vinje, hvor en af Norges største og mest
elskede digtere er født. Hans navn er Aasmund Olavsson
Vinje. Grunden til, at han er os fuldkommen ukendt, er
den, at han skrev udelukkende på det nynorske sprog.
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Han er samtidig med Bjørnson og Ibsen, hvis bøger sik
kert vakte lige stor opsigt i begge lande. Vi så et mindes
mærke for Vinje og siden hans barndomshjem, der var
en lille, fattig bjælkehytte.
Efterhånden som vi nærmede os Haukelisæter, be
gyndte der at komme hvide pletter på fjeldtoppene, og

Hvil ved vejkanten.

først forsvandt nåletræerne, mens birketræerne blev små
og forkrøblede, inden de helt blev borte og lod græs og
lav om at beklæde fjeldene. Her i højfjeldene traf vi ofte
sæterkvæg. Der sås køer, får og geder løbende frit om
kring, og somme tider løb de foran bilerne en tid, inden
de endelig forlod vejen. De husdyr, der færdes sådanne
steder, må være sikre på benene, og de skal kunne springe
godt for at kunne klare sig i det daglige liv.
Bilerne standsede ved Haukelisæter, og vi kravlede op
ad en bevokset fjeldskråning. Den så ikke særlig høj ud
nedefra, men det viste sig snart, at den var højere, end
vi troede, og med en del møje og besvær kom vi da op, og
deroppe lå sneen endnu, skønt det var i juli måned og
så varmt, at vi gik med bare ben og uden overtøj. Det
usædvanlige skete, at der blev foranstaltet sneboldkamp
med deltagere i sommertøj. Efter nedstigningen gik turen
videre ad fjeldvejen mod Røldal. Det højeste sted på
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vejen hed Dyreskaret og var 1100 m over havet. Røldal
ligger omgivet af fjelde med sne på toppen, og søen, der
ligger der, har vandoverfladen 372 m over havfladen. Her
var næste nats opholdssted, og næste morgen kørte vi den
længste dagtur, nemlig 260 km.
De første hårnålesving kom i Hordasvingene på vejen
mod Odda, der er en fabriksby i Hardanger og ligger

Sørfjorden med Folgefonna.

længst inde i Sørfjorden, som er en gren af Hardanger
fjorden. Fjeldene her er høje og stejle, deres toppe når
helt op til 1600 m. Folgefonna, der ligger vest for Odda
og Sørfjorden, er en isbræ, der endog når op i en højde
af 1653 m og har en udstrækning af 270 km2. Vejen fulgte
Sørfjordens østlige bred, og fjeldene lå på en del af vejen
så langt tilbage, at der var plads til haver med mange
frugttræer, mens de på andre steder gik helt ned til
vejen, så der var tunneler gennem fjeldene.
Fjordene i Hardanger er meget dybe; Sørfjorden er,
hvor den forenes med Hardangerfjorden, 725 m dyb. Vore
begreber om højde og dybde blev helt forstyrret. Lille
Bælt er 44 m dybt ved Snoghøj og 81 m ved Fænø; men
her er der næsten 9 gange så dybt som det dybeste sted
i Lille Bælt. 10 højder som Himmelbjerget kunne stilles
på hinanden og endda ikke nå op i højde med Folgefonna.
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Kulminationen af vild og voldsom natur nåedes mel
lem Eidfjord og Vøringsfoss. Fjeldene var helt nøgne, og
fra vejen havde vi stadig udsigt til elven, der styrtede af
sted dybt nede i fjeldkløften. Vi fik fornemmelsen af, at

En fos i Hardanger.

menneskene er små og ubetydelige i forhold til naturens
storhed. Farverne i stenmasserne var stadig afvekslende,
de skiftede i grå, brun, rødlige, blålige, mørke og lyse far
ver. Ofte var de lagdelte og så ud, som om de kunne falde
fra hinanden nårsomhelst; men de fleste så dog ud som
urokkelige kæmper. Ensformige og kedelige blev de ikke.
Det vilde landskab afsluttedes af Vøringsfoss, der styr
tede 169 m lige ned med voldsom kraft og stor skønhed.
En fos er en mægtig kraftkilde, når den styrter ned fra
fjeldene; men på afstand virker den let og svævende som
et slør, og dens farve er skinnende hvid.
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Hardangervidden, hvis middelhøjde er 1200 m, vir
kede, som kørte vi i det tidlige forår, hvor sneen endnu
ikke er smeltet overalt. Hardangerjøklen, der hæver sig
1876 m, gik i horisonten i forbindelse med de hvide skyer
på himlen, så det var vanskeligt at skelne grænsen. Hal
lingskarvet sås over de andre fjelde; men det er under
ligt at køre i en fjeldegn med højsletter, fordi man mister
fuldstændig al mulighed for at kunne bedømme en af
stand og en højde.
Ved Haugastøl kørte vi over Norges berømte jernbane,
Bergensbanen, der har 188 tunneler med en længde af
ialt 43 km, og hvis største højde er 1369 m. Gennem Hal
lingdalen gik både vej og jernbane, og i Ål var der lejlig
hed til at se en station nær ved. Her var vort mål nemlig
søndag aften, og om mandagen fik vi lov til at se lidt nær
mere på gårdene, hvor mange ældre kvinder brugte deres
folkedragt til dagligbrug, mens de unge kun brugte deres
til festdragt; det er ikke ualmindeligt, at de bruger den
til brudedragt.
Den sidste del af bilturen gik til Oslo og blev en til
bagevenden til mere frugtbart land med større landbrug
og mere bebyggelse. Inden vi kom til Oslo, gjorde vi holdt
ved Skaret nær Sollihøgda, hvor norske chauffører un
der krigen kørte biler med tyske soldater ud over skræn
ten, fordi de ville blive skudt, hvis de nægtede at køre.
I Oslo var det kongeslottet, der først blev bemærket.
Da vi senere gik en tur sammen, så vi hovedgaden Carl
Johan med stortingsbygningen, studenterlunden, natio
nalteateret og universitetet. Bagefter gik vi, hvor vi selv
ville. Jeg så Frognerparken, hvor Gustav Vigeland har
gjort sit navn udødeligt gennem sin kunst.
Onsdag gik rejsen med »Vistula« til Frederikshavn,
og vi kom hjem trætte og mætte af uforglemmelige ind
tryk.

De bedste hilsener med ønsket om en glædelig jul og
et godt nytår.
Ellen Linsen.

Ny Norgesrejse
uren til Norge for tidligere Egaaelever fik god Til
slutning, idet der var godt et halvt Hundrede med
paa Turen.
Jeg sender ad denne Vej en hjertelig Hilsen til alle
Deltagerne med Tak for godt Følgeskab.
Der bliver en Tur igen næste Sommer — ikke bereg
net for dem, der var med sidst — men for dem, der ikke
var med i Fjor, og som kan have Lyst til at komme med
paa en saadan Rejse.
Det bliver omkring Midten af Juli, og Rejsen vil vare
en Uges Tid. Den bliver lidt billigere end i Fjor.
Interesserede kan sende Navn og Adr. til mig (Adr.
Frederiksgade 34, Aarhus), saa vil de høre fra mig, naar
Planen er færdig — antagelig omkring Nytaar. Sammen
med Plan for Turen følger Oplysning om Indmeldelses
frist, Pasforhold o. s. v.
Som i Fjor bliver Turen for tidligere Egaaelever. De
kan faa Lov at tage Venner og Veninder med i den Ud
strækning, der er Plads.
Jens Marinus Jensen.

T

Vi er un oödom som vil
Tone: »Vikingabalken.«
Vi er ungdom på veg mot ei Ijosare tid,
vi vil byggja der mange reiv ned.
Vi vil reisa vårt folk etter hardår og strid
til å leva for fridom og fred.

Vi er ungdom som gled oss ved livet og trur
at det gode skal sigra ein gong.
Og den gleda, som vonfull i hjarta vårt bur,
ho skal vakna til liv i vår song!
Vi er ungdom i strid for eit reinare liv,
for ei friskare luft i vårt land.
Og om skyene svarte på himmelen sviv,
vil vi streva med ånd og med hund!
Vi
vi
Vi
Vi

er ungdom i bøn for vårt folk og vår fred,
er Noreg i song og i smil.
vil byggja der mange reiv murane ned.
er ungdom som kan og som vil!

Bjarne Shipyard.

Tanker om bord
Kalundborgbåden, 10. okt.

et hændte mig engang under krigen, da rejseforhol
dene var så dårlige, at jeg måtte overnatte på hotel
for at nå dagens eneste færge over Store Bælt. Jeg boede
så på et missionshotel, og som altid sådan et sted lå der
på natbordet et eksemplar af Det ny Testamente samt en
andagtsbog med et lille stykke skrevet til hver dag i året.
Jeg slog op på dags dato og læste »mit stykke«. Jeg husker
ikke meget af det; men een sætning husker jeg. Den lød:
En kæde er aldrig stærkere end dens svageste led. Jeg
ved ikke, om det er et ordsprog; men det er i al fald en
sandhed med dobbelt betydning. Det gælder umiddelbart,
at hvis en kæde brister, er det dens svageste led, der svig
ter. Men det gælder også i overført betydning, f. eks.
på en efterskole. Der kan eleverne godt betegnes som
led i en kæde, der tilsammen danner elevflokken. De
enkelte led er her langtfra ens; men derfor kan billedet
godt bruges. Alle har betydning for helheden, og hvis
en svigter, kan der være fare for kammeratskabet eller
måske for skolearbejdet som helhed. Et svagt led kan
måske repareres, og kæden er så så god som en ny (re
parationsarbejdet er måske de øvrige leds sag). I sjældne
tilfælde kan det hænde, at et led må tages bort. Kæden
kan så samles igen og måske være lige så stærk, men
i al fald ikke så lang.------Vi nærmer os nu Samsø, den skønne ø i Kattegat. Væl
dige bakker fra Skaberens hånd runder sig mod himlen.
Mindre høje vidner om flittige forfædres ærbødighed for
deres afdøde. En hvid kirke står på sin bakke og minder
om en forbindelse, der er endnu forunderligere og endnu
mere sikker end decca-stationens et lille stykke derfra.
Jeg erindrer de dejlige dage, jeg i sommer tilbragte hos
Frode Frost, og takker derfor.------Tænker vi på vort land, vort folk, gælder det også,
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at vi alle er led i en kæde, og hvis nogle svigter — vi så
det under krigen, og vi ser det endnu — er det til skade
for hele vort folk. — ■—•
De sidste fem hold elever fra Egå Efterskole husker
sikkert vor lille pige, Anne Mette. Hun blev søndag d. 3.
okt. overkørt af en bil. Forhjulet gik over hendes under
liv. Chaufføren var helt uden skyld. Stærkt medtaget blev
hun bragt til amtssygehuset, og vi — og mange med os
— tilbragte nogle dage i stor angst for hendes tilstand.
Lægerne turde intet love. En lammelse havde sat hendes
fordøjelsesorganer ud af funktion. Men så indtrådte plud
selig en bedring, og vi har nu begrundet håb om at få
hende hjem igen uden mén af ulykken. Taknemmelighe
den er stor. Det er, som hun er skænket os for anden
gang.------Manden over for mig fik nu sin fjerde øl og begynder
at blive snaksom; men så vidt jeg forstår, skal han af
ved Samsø, så jeg får nok ro igen. Ved det næste bord
sidder en ung dame, som kunne være pæn; men først
måtte et tykt lag rødt fjernes fra læber og negle. Jeg er
glad for, at den mode ikke har slået an på Egå Efter
skole. —
Jeg har holdt kaffepause og må nu se at slutte min
hilsen til gamle elever og venner af Egå Efterskole. Øl
manden gik — det kunne han dog — ganske rigtigt fra
borde ved Samsø, men Gunnar Nu-Hansen er kommet i
stedet for at fortælle os, at vi må være forberedt på, at vi
skal tabe også denne fodbold-landskamp mod Sverige. Det
står 1—0 til Sverige i øjeblikket. Husker I, piger fra i
sommer, hvor vi lyttede til olympiadeudsendelserne,
navnlig når det drejede sig om svømning og fodbold! —
Min julehilsen til jer skal da indeholde et ønske om.
at vi alle må have vilje og evne til at fylde en plads og
gøre en indsats på det sted, hvor vi har eller får vort
arbejde. Kun hvis enhver gør sit bedste, kan der være
mulighed for, at verden igen kan blive bedre. En kæde
er aldrig stærkere end dens svageste led.
Emil Christensen.

Sundhed
ed sommerpigernes diskussionsaften om fritidens
udnyttelse var der overvejende enighed om, at den
bedste måde at bruge sin fritid på var at gå til gymnastik,
og jeg skulle da være den sidste til at rokke ved denne
opfattelse, selv om gymnastikken selvfølgelig ikke bør
være det eneste gode, man bruger sin fritid til.
Men hvorfor bør gymnastikken da have en så frem
trædende plads, og hvilke værdier giver den os? Hvis
dette spørgsmål var blevet stillet den aften, tror jeg, de
fleste var blevet svar skyldig. Men for at tage spørgs
målet op. — Hvad har vi så ud af at gå til gymnastik? Nu
er det ikke meningen, at jeg her vil give en længere rede
gørelse for alle gymnastikkens goder, men en ting vil jeg
standse ved, og det er den påstand, som man ofte hører,
at gymnastikken er sund.
Faktisk ligger del sådan, at videnskaben hidtil ikke
har kunnet konstatere, at gymnastikken er sund rent
legemligt set, man kan ikke bevise, at gymnaster lever
længere end ikke-gymnaster, eller at man ved at gå til
gymnastik bliver mere uimodtagelig over for sygdomme.
Ja, men hvad er gymnastikken da værd? Hvorfor så
ase af sted i kulde og mørke i stedet for at blive hjemme
og hygge sig i en varm stue?
Gymnastikkens legemlige mål er i korthed det at give
legemet den naturlige bevægelsesfrihed tilbage, som det
mangler, samt at styrke muskler og nervesystem, og der
ved skabe et stærkt, smidigt og veludviklet legeme, der i
utallige af dagliglivets arbejder vil være af uvurderlig be
tydning. Det er, hvad gymnastikken kan give, og det vil
dog i sig selv være noget, der nok er værd at gøre en ind
sats for.

V
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Men den anden side af gymnastikkens værdi er må
ske af endnu større betydning; vi kan godt kalde denne
anden side for sundhed eller ånd, det noget svævende og
for mange uforståelige begreb i forbindelse med gymna
stik. Der er virkelig folk, der rent ud fornægter ånd i
denne forbindelse, men den leder, der ikke har højere
mål med sine øvelser end det rent kropslige, han er ikke
leder for ungdommen på den måde, som de trænger mest
til, for hvad hjælper det, at vi skaber verdens fineste
kroppe og mest skarpsindige hjerner, hvis det sind, der
bestemmer, hvortil krop og forstand skal bruges, er ved
at kvæles i råhed og kynisme.
»Øjet opladt, hånden øvet, tanken på flugt over stø
vet.«
Er tanken og sindet rent, da vil øjet løftes opad, og da
vil sindet beriges af alt det skønne og værdifulde, der
trods alt omgiver os.
Med denne indstilling vil gymnastikken komme til at
stå i et nyt lys, da vil øvelserne virke opløftende, da vil
legemets frigjorthed også gøre sindet frit, og begge dele
i forening vil styrke og løfte os op over dagliglivets gen
vordigheder. Civilisationen har mange foreteelser i form
af unaturlig høflighed, forloren venlighed og tillærte
vaner og skikke, der alt for ofte omgiver det moderne
menneske med en skal, som selv slægtninge og venner
ikke formår at gennemtrænge. Lad ikke alt dette tynge
din frigjorthed nedad eller forhindre din frie udvikling.
Enhver landmand nyder sikkert synet af sine heste,
der efter en arbejdsdag bliver sluppet løs i indhegningen.
Her er ingen vaner eller pæne manerer, der skal overhol
des, hesten går i eet med naturen. Med løftet hale og
hovedet højt sætter den i et befriende løb ned mod ind
hegningens anden ende — standser brat — står et øjeblik
stille med alle sanser spændt — de svulmende muskler
parat til øjeblikkelig aktivitet og med hovedet i en næsten
majestætisk løftet stilling, som om den ejede og kunne
favne den hele verden. Atter gungrer hovslagene, mens
græstotter og jord hvirvles bagud og fortæller om det
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jordbundne, mens farten og rejsningen over dyret virker
fjedrende let og uimodståeligt smittende.
Måtte noget af dette kunne overføres både i vor gym
nastik og i vort daglige arbejde, men frigjorthed og fri
udvikling må endelig ikke forveksles med uhemmede
kræfter, men tanker og sind skal løftes op i et plan, så

Til olympiaden? Nej, idrætsmærket!

det kan styre de erhvervede kræfter og sætte dem ind i et
opbyggende arbejde, der ikke føles som et generende
tryk, men som en vederkvægende udløsning for kræf
terne og få os til »at synge bag ved ploven og under leers
klang.«
I sommerens løb trænede nogle af skolens elever i
deres fritid til idrætsmærket. 24 klarede prøverne og er
hvervede derved mærket i bronze. 2 manglede hver en
øvelse, som de måske senere har klaret derhjemme.
Jeg vil sige jer piger tak for de træningstimer, vi har
haft sammen, jeg beklager meget, at vi ikke kunne gen
nemføre en rationel træning, men det var jo ugørligt af
forskellige grunde, men derved mistede vi noget af det
mest værdifulde i arbejdet. Den frie idræt er gymnastik
ken, når den står i blomst, plejer jeg at sige. Det gennem
gymnastik veludviklede legeme får gennem idrætten sin
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helt frie udfoldelse i den frie natur. Derfor er træningen
så værdifuld.
I fik mærkerne, men lad dog endelig være at be
tragte dem som det egentlige resultat, det er bare et bevis,
men fortsæt træningen næste år, og I vil finde glæden
deri, og samtidig får I både sølvmærke og guldmærke,
hvis I bliver ved længe nok.
Vanskeligheder er til for at overvindes, og jeg glemmer ikke de sidste fortvivlede forsøg, som nogle af jer
gjorde for at klare spydkastet så sent som afslutnings
dagen efter middag. Grethe Gadeberg var den sidste, der
kastede. »Jeg skriger,« sagde hun, og så omfavnede hun
en veninde, da kastet viste sig at være langt nok.
Hvis vor idræt altid dyrkes sådan, at del bedste i
menneskene bliver hjulpet frem, da vil den være et virk
somt middel til at bringe den forståelse mellem menne
sker frem, som vi savner i dag.

Alle venner og bekendte, dog særlig de to sidste elevhold,
bringes hermed de bedste hilsener.
Jørgen Carlsen.

Julens Baal
Hyrder .sad om Baalets Lue, varmed sig derved.
Englesyn de fik at skue, følte Julens Fred.
Priser Gud, som tændte Lys i Natten!

Julens Baal gør Hjærter trygge. — Midt i Vaabenbrag
føler man en stille Lykke: Gud antog min Sag!
Priser Gud, som tændte Lys i Natten!

Julens Baal det onde skræmmer: Mørkets Fjende led!
Som et Barn jeg trygt mig gemmer i Guds Kærlighed.
Priser Gud, som tændte Lys i Natten!

Julens Baal for evigt brænder paa vor kolde Jord.
Gud sit Aasyn mod os vender: »Salig den, som tror!«
Priser Gud, som tændte Lys i Natten!
Christian Nissen,
Villa »Solvang«, Højbjerg.

Et skoleår er gået
år jeg blader skolens dagbog igennem for at genopfriske
begivenhederne fra det sidst forløbne år, inden jeg skal
skrive denne beretning som en hilsen til tidligere elever, får
jeg bekræftet mit indtryk af, at det har været et roligt, arbejdsfyldt skoleår uden store og spændende tildragelser af den art,
som vi tidligere har haft mere end nok af. Ganske vist er ver
denssituationen stadig mørk og kan fylde den, der tænker
nærmere over den, med bekymring, og herhjemme i vort eget
land har der også været spørgsmål nok at tumle med i det
sidste år. Men i vor egen lille skoleverden har vi fået lov til
at arbejde og leve uforstyrret. Ikke engang så meget som en
lille rask influenzaepidemi eller anden sygdom har generet os
i år. Det er ellers meget sjældent, at man slipper igennem en
vinterskole uden en smitsom sygdom. Til tider, navnlig sidst
på vinteren, var vi også lige ved at synes, at drengene var alt
for raske og livlige på det; vi så os nødsaget til at stramme
tøjlerne noget, og det er der sjældent nogen, som synes er sær
lig behageligt. På sommerskolen havde vi vort 20. hold elever,
siden vi kom hertil — et slags jubilæumshold, som pigerne
hjalp til med at kaste glans over. I skolearbejdet, i det dag
lige samvær, ved fester, med skuespillet, med elevaftenerne,.
på vore udflugter — næsten overalt gik det bedre end nogen
sinde, selv om det ofte før både vinter og sommer er gået godt.
Det var vel derfor, at afskedsdagen vist også var lidt »vådere«
end ellers!
Men jeg skulle vel ikke begynde med afslutningen; lad mig
hellere omtale fra begyndelsen, hvad elevholdene 1947—48 har
oplevet ud over det daglige arbejde og samvær. Når det bliver
samlet sammen og remset op, er det i grunden slet ikke så lidt,
synes jeg. Hør blot her:

N

3. novbr. åbningsmøde.
12. novbr. højskolelærer Haugstrup Jensen, Ry, talte i for
samlingshuset.
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13. novbr. lærer Kvist, Egå, viste filmen »Landsbyen og dens
ungdom«.
16. novbr. besøg på Tyregården, Skæring, om formiddagen.
Holbergs »Maskerade« på Århus Teater om efter
middagen. Lærer Carlsen viste om aftenen filmen
fra landsgymnastikstævnet i Odense.
30. novbr. Terence Rattigans »Winslow Boy« (den svages
ret) på Århus Teater.
Samme dag besøg i Den gamle By og Århus Dom
kirke.
10. decbr. pastor Paludan, Thorsager, talte i forsamlings
huset.
24. januar frk. Fogtmann holdt foredrag og viste film fra
fredsvenners hjælpearbejde i Finland, Polen og
Østrig.
25. januar Hostrup: »Soldaterløjer« og Erik Bøgh: »Redak
tionssekretæren« på Århus Teater, efter at vi
først havde besøgt Naturhistorisk Museum.
spadseretur til Helm Petersens rosengartneri,
1. febr.
forældrebesøg, bl. a. med foredrag om Demokra
15. febr.
tiel foran 100 års jubilæet og opførelse af Just
Thornings historiske skuespil »På hærvejen«.
vintermøde med højskoleforstander Gravsholt,
22. febr.
Krabbesholm, og højskolelærerinde Solvejg Bor
ding, Snoghøj, som talere.
så vi farvelysbilleder fra Flensted-Jensens gymna
26. febr.
stikturné gennem Amerika.
2. marts var ca. 50 elever fra Ungdomsskolen for ufaglærte
i Århus på besøg her med lærer Dethlefsen
(»brandgod aften«, sagde hans elever til ham bag
efter) .
4. marts hørte vi Århus Amts Skoleorkester i forsamlings
huset.
7. marts Kaj Munks »En idealist« på Århus Teater.
9. marts Aakjærs »Når bønder elsker«, generalprøve i for
samlingshuset.
11. marts udflugt til Viby-fabrikkerne og Århus rådhus.
14. marts Århus Amts Gymnastikforenings forårsopvisninger
fandt sted på skolen.
16. marts overværede vi efter indbydelse fra Naturhistorisk
Museum forevisningen af filmen »Afrikadage« i
Århus-hallen.
21. marts cykeltur til Mindeparken og Jelshøj.
24. marts afslutningsmøde.
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Forårsluft.

Det var, hvad dagbogen beretter fra vinterskolen, men efter
hvad den fortæller, har pigerne i sommer haft lige så mange
og forskellige oplevelser ved siden af det daglige skolearbejde:
3. maj
6. maj

8. maj

23. maj
5. juni

C. juni
15. juni

23. juni

4. juli

åbningsmøde.
cykeltur til Mindeparken, Rømerhaven, Jelshøj,.
Moesgård og Fiskerhuset.
»Soldaterløjer« på Århus Teater, besøg i domkir
ken i Århus.
cykeltur til Hjortshøj, Vorre, Løgten, Skæring
strand.
det store folkemøde i Hørhaven, hvor forfatteren
Jørgen Bukdahl og professor Hal Koch holdt
grundlovstaler. Samme dags aften havde vi besøg
af et hold englændere fra Young farmers’ club,
Yorkshire.
travetur til det store nellikegartneri.
Valdemarsdagen fejredes med cykleudflugt til Ro
senholm slot og deltagelse i det nordiske møde i
slotsparken, hvor højskoleforstander Østerud, Nor
ge, pastor Kebbon, Sverige, og fhv. trafikminister
Elgaard, talte.
Set. Hansfest med Svenska föreningen för Århus och
omnejd med dans omkring midsommerstangen,
farvelysbilleder fra Sverige, dans til harmonika
musik og midnats-strandtur som afslutning.
forældrebesøg med foredrag om 1848, som begi
venhederne har afspejlet sig i vore sange, og ellers
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10.

16.
23.
25.

29.
11.
18.
19.

29.

30.

det sædvanlige program. Skuespillet var »Søstrene
på Kinnekullen«, som fik en usædvanlig fin kritik.
I en pause var der korsang under ledelse af musik
lærerinde Agnes Tavsen, Give.
-11. Juli elevmøde med mindestensafsløring (refereres an
det steds). I anledning af 25 års jubilæet talte en
tidligere elev, frimenighedspræst Fredslund An
dersen, Holstebro, og en tidligere lærer ved sko
len, lærer Alfred Nielsen, Bjergby.
juli
tur til Naturhistorisk Museum og rådhuset i År
hus!
juli
turistchef Lund Hansen fortalte om Århus og lod
os se tone- og talefilmen om byen.
juli
opvisning på Århus stadion ved det store amtsgymnastikstævne.
juli
aftenbesøg hos Jes Thomsen, Bynksminde.
august cykletur til F. D. B., Viby, og Den gamle By, Århus.
august foredrag af konsulent frk. Agnete Tang om unge
pigers huslige uddannelse.
august heldagsturen rundt om Kaløvig til Kalø slot, Kne
bel runddysse, Trehøje, Fuglsølejren, Ryes Skan
ser, Skødshoved og med båd hjem til Århus.
august høstmøde med foredrag af rektor Aage Bertelsen,
Århus, og højskolelærer Bo Rud, Askov, der læste
op om aftenen.
august afslutningsmøde.

Udsigt mod Egå fra Århus rådhustårn.
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På hærvejen.

Ikke sandt? Det er i grunden imponerende, hvad vi får
tid til ved siden af det egentlige og vigtigste, som jo er det
støtte, daglige skolearbejde. Det er med god samvittighed, jeg
altid beder jer lade det være nok med det, som skolen byder
jer, medens I er her. Måske kan det af og til være svært, så
for den ene, så for den anden, at give afkald på noget, der
foregår i hjemmet eller foreningen derhjemme, men hvis det
ikke netop falder på en frisøndag, finder jeg det rigtigst at
lade skolen få fortrinnet, medmindre det er en enestående
og sjælden begivenhed, der kalder en hjem. Jeg tror også, at
det er den bedste ordning for os alle. Jo flere vi er sammen

Her er 33.000 nelliker.
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Søstrene på Klnnekullen.

på vore cykleture, til vore elevunderholdninger og andre fæl
lesarrangementer, des morsommere er det for os alle. Hver
enkelt af jer får også en langt rigere og lysere række af for
nøjelige minder, end hvis vi blot var sammen om skolearbej
det fra mandag til lørdag. Det er sikkert meget vanskeligt for
den enkelte at gøre rede for udbyttet af et efterskoleophold;
det udgøres af mange forskellige indtryk, som man har mod
taget dag for dag, og som tilsammen danner det billede, der
gemmes i erindringen. Men da er det en given sag, at jo mere
man har deltaget i, des fyldigere bliver billedet.
Til jul modtager vi altid en del hilsener fra tidligere elever.
Dem er vi meget glade for, og da vi slet ikke kan overkomme
at besvare dem enkeltvis, siger vi som sædvanlig gennem
Egå-bogen tak for dem allesammen. Blandt andre julehilsener
var der sidste år også en stor overraskelse. Det var et brev
fra en, der ganske vist ikke har været elev på skolen, men
dog boet her en tid. Omkring 9. april 1940 havde vi her på
egnen militær indkvartering; vi havde da her på skolen da
værende løjtnant H. Sjölander boende på et gæsteværelse og
var taknemmelige for, at vi havde fået en så behagelig mili
tærperson ved den påtvungne indkvartering. Men vi kom til
at stå i endnu større taknemmelighedsgæld til den forhen
værende løjtnant, da vi til sidste jul modtog en forsinket jubi
læumsgave fra ham. Det var en check på et så stort beløb, at
vi bestemte os til at lade et ønske blive opfyldt, som vi længe
havde næret. Med den betalte vi to af de seks nye nordiske
flag, som nu ved enhver festlig lejlighed pryder væggene i
vor gymnastiksal og vækker berettiget beundring — og frem-
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Håndgerning ved stranden.

kalder spørgsmålet: hvad er det sjette for et? At der findes
et særligt færøsk flag, er der åbenbart endnu ikke ret mange,
der ved. Da vi på forældredagen i vinter indviede de nye
flag, tog vi også for første gang 30 nye bordflag i brug, hvor
til et af sløjdholdene havde lavet stængerne. Når vi nu for
håbentlig inden længe igen kan få bordpapir, hver gang vi
skal dække bord i salen, vil den tage sig virkelig festlig ud,
synes vi.
Både i vinter og i sommer har vi ladet foretage en tuber
kuloseundersøgelse af alle på skolen med hjælp fra central
sygehuset i Randers. Lykkeligvis fandtes der ingen tilfælde
af sygdommen, som krævede behandling; langt de fleste af
eleverne reagerede negativt og blev derfor vaccinerede, så de
kan være mere modstandsdygtige overfor den lumske og far
lige sygdom, der rammer så mange netop i ungdomsårene. I
øvrigt har vi også på skolen haft vægtkontrol, hvorved vi
konstaterede, at vinterholdet forøgede sin vægt med ialt 712
pund, d. v. s. gnst. 914 pund til hver. Rekorden var 21 pund!
Ja, overgangsalderen er en væksttid, det ses tydeligt, under
tiden også på kinderne, og vi håber jo på, at det også er en
væksttid i åndelig henseende, hvor der ikke kan måles og
vejes.
Fra november har vi igen Anders Willemoes som lærer;
det glæder os, at hans ophold på Askov højskole ikke kom
til at betyde varigt opbrud herfra, men kun en slags orlov.
Han satte dog som betingelse, at han måtte have lov til at
gifte sig først; da vi kendte den vordende fru Willemoes,
fandt vi ingen anledning til at modsætte os et så rimeligt øn-
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Forældremøde.

ske, når de unge ellers var tilfreds med de forhold, vi kunne
tilbyde dem. Lærer Ross Sørensen er i vinter knyttet til Vest
birk højskole. Kort efter at han og hans kone var flyttet her
fra, fik de en lille pige, som er bleven beundret af adskillige
gæster i Fuglsølejren i sommer. Lærer Jørgen Carlsen og
Willemoes bytter næsten med hinanden, idet Carlsen nu tager
ophold på Askov højskole. I stedet for Gunhild Jørgensen, der
nu er fru Gunhild Clausen, fik vi en god afløser i Ingeborg
Friis, der har glædet os med at love at komme igen næste
sommer. Gudrun Jensen er bleven husholdningskonsulent i
Silkeborg og har dermed sagt farvel til arbejdet her på skolen,

Når vi venter mange gæster.
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sørgeligt nok; men når en god helårsplads viser sig, er det
vanskeligt for os at holde på de lærerinder, som vi kun har
arbejde til om sommeren. Den tanke må vi se at forlige os
med, og så er vi taknemmelige over, at vi har haft Gudrun

De trofaste hjælpere.

Jensens gode hjælp tre somre i træk, og ønsker hende held og
lykke med den nye gerning.
Medens jeg er ved omtalen af de skiftende hjælpere i læ
rerkredsen, kan jeg ikke lade være med at fremhæve det gode
eksempel, som vore piger i år har vist. Vi er lige ved at glem
me, at der er noget omkring 1. maj og 1. november, som hed
der skiftedag. To gange i træk hopper vi skiftedagen over og
fortsætter samarbejdet — uden at een eneste af pigerne for
lader os og erstattes af en ny! Det er jo desværre et uopfylde
ligt ønske, men derfor kan vi vel alligevel godt tillade os at
udtrykke det: gid alle pigerne kunne bevare deres nuværen
de alder og så ville springe alle skiftedagene i fremtiden over
også!
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Et enkelt dødsfald må nævnes. Den 27. april i år døde en
af efterskolens venner, dens nabo, gårdejer Jens Busk, Sølyst.
Jens Busk var en hjælpsom og god nabo. Da skolen havde
brug for en køkkenhave, solgte han 1 Id. land god jord lige
ved skolen, og da der skulle foretages en udvidelse af efter
skolens bygninger, afstod han en smal strimmel jord af sin
mark, ligesom han for mange år siden lod skolen få lov til

Midsommer.

at opføre et lille omklædningshus på et hjørne af hans ind
hegning nede ved stranden. Sådan har vi haft et godt nabo
skab med »Sølyst«. Vi håber og tror, at det kan fortsættes med
hans datter og svigersøn, der har overtaget gården. Jens KrauseKjær er som bekendt formand for efterskolens elevforening.
Den 3. oktober skete der ud for friskolen en ulykke, der
kunne have fået langt værre følger, end det blev tilfældet.
Christensens lille Anne Mette løb lige ud foran en bil, hvis
ene forhjul gik over hende, uden at den forsigtige og agtpå
givende fører kunne afværge ulykken. Først var der ikke no
get særligt at se på hende, men dagen efter svævede hun mel
lem liv og død, og først nogle dage senere turde lægerne er
klære hende uden for fare. Det er noget af et under, synes vi,
at Anne Mette slap så let over ulykken. Vi glæder os med
Christensens over det.
Jeg må slutte min beretning nu. Naturligvis, jeg kunne da
lige fortælle, at pigerne i sommer er blevet filmet til udsen
delse i fjernsyn i Amerika. Jo, vist er det sandt! En filmsfoto
graf kom tilfældigt forbi, da pigerne havde gymnastik på bold
pladsen. Det syn kunne han ikke stå for. Han ofrede mange
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meter film på dem og lovede, at de ville komme i amerikansk
fjernsyn!
Så har jeg fortalt om året, der gik. Da dette skrives, er vi
ved at forberede os på vinterskolen, hvor vi igen er så lykke
lige at have fuldt hus. Efterskolerne har gennemgående stadig
god tilgang af elever. Knap så godt er det vist med tilgangen
til de med dem beslægtede højskoler. Der er altid en stor del
af vore elever, som kommer på andre skoler senere i deres
ungdomstid; det ved vi fra de hilsener, som de glæder os
med til elevmødet og lignende lejligheder. Men det skulle
gerne blive flere og flere. Vi burde nå dertil, at enhver, der
ikke får anden undervisning efter børneskolen, både tager på
efterskole og højskole foruden husmandsskole, landbrugsskole,
hosholdningsskole eller lignende skoler, der mere direkte
sigter mod den faglige uddannelse. Og så må de unge i højere
grad følge de kursus, der arrangeres for dem for at give dem
en teoretisk uddannelse ved siden af den praktiske. Nu er der
så mange aftenskoler, faglige kursus, studiekredse m. m. spredt
ud over landet, at de unge, der ikke har lejlighed til at del
tage i noget af det, er færre end dem, der har lejligheden til
det, men undlader at benytte den. Jeg vil håbe, at I gamle
elever ikke må være at finde blandt disse sidste. I ungdoms
tiden har man lyst til fornøjelser og lystighed, og der er også
noget om det, at »man skal more sig, medens man er ung«.
Men den, der ikke tænker på andet, snyder sig selv. Ungdoms
tiden varer ikke mange år, men hvis den forspildes, mærkes
det i mange år. Dygtiggørelsen til livsgerningen nås ikke gen
nem driverliv i ungdomstiden. Der er altid brug for en vågen
og målbevidst ungdom, ikke mindst i en genopbygningstid
som den, vi er inde i. Vi må hjælpe til, hver og en på sin
plads. I et vers af Viktor Rydberg hedder det:
Bøn med lyfta händer är ej nog,
lantman, då du ber för jordens gröda.
Bed med handen på din plog!
Då välsignar bönens kraft din möda.

Det gælder ikke blot landmanden, men os alle, at der kræ
ves også en indsats af os. Hænderne løftet i bøn —■ eller stuk
ket i bukselommerne, hvad nogle har lettere ved — gør det
ikke alene. Bed og arbejd! siger et gammelt ord. Den, der i sin
ungdomstid vænner sig til at følge det gode råd, lægger en god
grund for sit senere liv.
Med hilsen og tak til alle, der har deltaget i arbejdet i det
forløbne år eller sendt os venlige hilsener og tanker.
Oktober 1948.

Tage Dybkjær.

Til elever fra 1938-39 og 1939
i år er ikke noget imponerende langt tidsrum og da
slet ikke egnet til at holde stort jubilæum på. Men
for nogle år siden indførte man her på skolen den gode
skik blandt gamle elever at gøre sig særlig umage for
at møde til elevmøde, når der var gået ti år siden skole
opholdet. »Jubilarerne« fandt da lejlighed til en lille
sammenkomst for sig selv, hvor de fortalte hinanden,
hvad de havde oplevet i de ti år. Jeg ved, at både Ejnar
Pedersen, når han var med, og jubilarerne selv havde
stor fornøjelse af at hilse på hinanden igen og høre nyt
om hinanden.
Nu er turen kommet til vore første hold. Jeg håber,
at I gamle elever fra 1938—39 og 1939 vil fortsætte
traditionen og møde talstærkt op ved elevmødet. Det skal
blive morsomt både for jer og os at hilse på hinanden.
Jeg har tænkt på jer, da jeg skulle forberede Egåbogen
i år, og så kom jeg til at tænke på, at der måske ved et
elevmøde blev for kort tid til at tale med hver enkelt,
og måske kunne heller ikke alle, der gerne vil, få lejlig
hed til at komme til deres gamle skole den dag. Derfor
fik jeg den idé at sende en hilsen ud til hver enkelt af
jer og bede jer give os lidt oplysninger om evt. ny adresse,
jeres nuværende stilling i samfundet og hvad I ellers
kunne have lyst at fortælle os om fra de ti år.
Det har været en meget stor glæde for min kone og
mig at få de mange breve fra jer. Vi kan ikke besvare
dem enkeltvis, men beder jer herigennem modtage vor
bedste tak. Nogle af jer svarer ganske kort, andre mere
udførligt, ja, og til nogle er brevene måske ikke nået
frem; da jeg skriver — midt i oktober — håber vi på
at få endnu en del svar.

T
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Men om hver enkelt hilsen gælder det, at den for
talte noget om en af jer, som var med på vore første
elevhold. Meget af det var ikke helt nyt for os, andet
var overraskende og fik os til at tænke over, hvor de ti
år fra efterskoleopholdet og fremover, der er den egent
lige ungdomstid, er betydningsfulde for det senere liv.
Årene fra man er o. 15 til man er o. 25 år betyder for
mange overgangen fra barndomshjemmet til eget hjem,
valg af livsstilling og valg af livsfælle; i alle tilfælde
betyder det uddannelsens og forberedelsens år. Dertil
kommer så for jeres vedkommende, at jeres ungdomstid
er faldet i de for vort land så tunge år, som besættelsestiden var. Måske gælder det om jeres hilsener som om
soluret, at de »tæller kun de lyse timer«. I en kort hil
sen kan ikke alt fortælles, og jeg kunne tænke mig, at
en og anden også har oplevet noget tungt, som vi ikke
får noget at vide om, men stort set kan jeg alligevel
ikke frigøre mig for det indtryk fra jeres breve, at I har
haft en lykkelig ungdom, hvor I har udrustet jer til den
gerning, som I nu står i, og som I lader til at være
glade for.
Hvis Egåbogens plads tillod det, ville jeg gerne af
trykke nogle af hilsenerne; nogle af jer har måske regnet
med, at det var meningen. Men jeg må nøjes med ud
over de koncentrerede oplysninger, som følger neden
for, at fortælle, at mange af jer beder mig hilse alle de
andre. Ikke så få udtaler, at de glæder sig særligt til
Egå-hilsenen i år, og de venter også at se mange fra
jubilæumsholdene til elevmødet i sommer. Jeg skal blot
tage nogle enkelte linier om dette frem fra brevene:
jeg håber også, at enhver, der på nogen måde kan, møder
op den anden søndag i juli og opfrisker gamle minder
(Peter Hovbak). Jeg glæder mig til at komme hjem til
vores gamle Danmark igen, og også til at mødes med
de mange kammerater og dem, som tog sig af os der
på vinterskolen (Peter Meineche). Var det ikke muligt
at få samlet så mange gamle elever, som det kunne lade
sig gøre, af 1938—39 nu til elevmødet i sommer, gen

nem en opfordring i Egåbogen, så vi kunne få en god
dag ud af det med at drøfte gamle minder (Rasmus
Halkjær Nielsen). Skulle vi ti års jubilarer ikke være
enige om at mødes så mange som muligt til elevmødet
og opfriske minder på vor gamle skole sammen med
dets forstanderpar (Kirsti Bagge). Jeg håber, at der
kommer mange fra mit hold (Ellen Kristensen). Jeg
glæder mig meget til at komme til elevmøde næste år
og håber at se mange af kammeraterne fra 39 (Ruth
Høgh Nielsen). Skal vi så ikke sige: På gensyn alle
sammen ved elevmødet 1949 (Lis Nielsen).
Jo, det synes jeg, at vi skal sige!
Foreløbig skal I allesammen både fra min kone og
mig have tak for jeres hilsener. Vi venter at se mange
af jer i sommer.
Her nedenfor får I så ganske kort at vide, hvad jeg
kan berette om jer.
Med venlig hilsen til jer alle!
Tage Dybkjær.
Ejler Kjær Andersen, »Ladekjær«, Sall. Har været på Dalum
landbrugsskole. Er medhjælper på sin fødegård, som han
regner med at overtage i løbet af et års tid.
Peter Hovbak, Frederikshøj 11, Flensborg. Lærereksamen fra
Ranum seminarium juli 1946. Sløjdkursus i Askov, nu
lærer ved en kommuneskole i Flensborg. Arbejder også
med de unge i aftenhøjskolen.
Aage Høgh, p. t. Ommestrup, Mørke. Rødding højskole 1943—
44, Ladelund landbrugsskole 1947—48. Er ved landbruget.
Knud Landschoff, »Kroggård«, Østerlars, Bornholm. Har
været på Slangerup landbrugsskole. Er nu forpagter af
en gård. Hans kone er fra Nordby på Samsø, hvor de
agter at bosætte sig engang.
Asger Leo Jensen, Trustrup, Randers. På Engelsholm høj
skole 43—44. Er ved landbruget.
Peter Jensen, Rødegård, Knebel. På Ollerup gymnastikhøjskole og Malling landbrugsskole. For tiden hjemme, venter
at få forpagtning. Var i U. S. A. sommeren 1946. Har set
storbyens imponerende teknik og fart, præriens mekani
serede landbrug og køerne, der blev drevet til malkning i
bjergene om morgenen, når solen stod op; han fandt, at
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Amerika mangler noget af den europæiske eller rettere
skandinaviske kultur, som findes hos os.
Jørgen E. Karner, Hestlund, Brande. På Vallekilde højskole.
Er gårdejer, gift og har et barn.
Erik Krause-Kjær, Virupgård, Hjortshøj. På Ollerup gymna
stikhøjskole og Ladelund landbrugsskole. Er ved landbru
get og venter at få egen ejendom.
Bror Lykke, »Tåstruphus«, Borup. Har aflagt forberedende
prøve på Asmildkloster landbrugsskole og er nu skovfoged
aspirant. Håber at få selvstændig planteskole og pelsfarm.
Frede Møller Madsen, Ålbrovej 11, Herlev. Er ekstraarbejder
ved DSB, er gift og har to døtre, eget hus med stor have;
har planer om at blive fjerkræavler.
Peter Meineche, Lyngby, Brabrand. Har været ved landbruget
først, senere i mekanikerlære. Er for tiden i brigaden i
Tyskland, hvor de mange ruiner fortæller, hvor frygtelige
krigens spor er, så han glæder sig til at komme hjem til
vores gamle Danmark igen.
Ejvin Bille Mortensen, »Højgård«, Hornslet. På Rødding høj
skole og Vejlby landbrugsskole. Nu forpagter af »Højgård«,
blev i sommer gift med Esther Kallesøe fra »Hallinggård«,
Randers.
Asger Møller, Rosenvængets Allé 1 4, København 0. På Den
jydske Håndværkerskole, Hadsten, og Den internationale
Højskole, Helsingør. Kom 1941 i lære som tømrer, blev
bygningskonstruktør fra Århus tekniske skole 1946, blev
1947 optaget på Kunstakademiets Arkitektskole og håber
at få afgangseksamen som arkitekt fra Kunstakademiet i
løbet af et par år, vil evt. studere i udlandet og håber at
få egen arkitekt-virksomhed.
Ejvind Moesgaard Nielsen, S. Velling brugsforening, Randers.
Er kontorist og arbejder på Jydsk Andels-Fodestofforretning i Randers.
Knud Nielsen, Lervarefabriken Bangholm, Skjødstrup. Er
pottemagermester og arbejder på at drive sit værksted
frem til en stor virksomhed.
Basmus Halkjær Nielsen, Centralgården, St. Vildmose, Tyl
strup. På Ollerup gymnastikhøjskole og Dalum landbrugs
skole. Er nu forvalter på statens gård i St. Vildmose.
Juul Kj. Pedersen, »Herligsminde«, Elev, Lystrup. Er land
mand og hjemme for tiden; agter at blive ved landbruget.
Jens Poulsen, Set. Annevej 8, Svendborg. Har taget prælimi
næreksamen og handelsmedhjælpereksamen og er nu kom
mis. Stod i lære i Århus 1941—45; forretningen raseredes
flere gange af bombeeksplosioner i nabolaget. Er ansat ved
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et stort, gammelt kolonialfirma i Svendborg, hvor han er
glad for at være. Håber at få egen forretning.
Knud Rasmussen, Blegind, Hørning. På Ask højskole og
Dalum landbrugsskole. Er bestyrer og håber at blive ejer
af en mønstergård.
Jens Roed, Ulvedal, Thorsager. På Bælum landbrugsskole.
Er blevet gårdejer.
Niels Henrik Skipper, Langkastrup, Uggelhuse. På St. Hestrup
husmandsskole.
Henning Sørensen, villa Engvang, Solbjerg, Århus. Er for
tiden fodermester.
Knud Erik Wagner, Malling brugsforening, Malling. På Den
danske Andelsskole, Middelfart. Er kommis og agter at
fortsætte inden for brugsforeningsbevægelsen.
Ellen Margrethe Buht, f. Andersen, »Lille Bygholm«, Klattrup,
Fredericia. Blev gift 1942, har to piger på 2 og 4 år. Hun
og hendes mand driver en gård på 40 tdr. Id., som de
har i forpagtning, »så vi har aldrig tid til at kede os, men
er glade for vort arbejde«. Håber selv at få ejendom.
Kirsti Bagge Jensen, f. Bagge, Park Allé 11 4, Århus. På »Borrehus« husholdningsskole og Testrup højskole. Er nu afde
lingssygeplejerske.
Sigrid Bak, p. t. Ankerhus, Sorø. På Vallekilde højskole og
Snoghøj gymnastikhøjskole. Var 1946 lærerinde i gymna
stik og håndarbejde på Vesterlund ungdomsskole. Er nu
elev på Ankerhus husholdningsseminarium for at uddanne
sig til husholdningslærerinde.
Lizzie Anthonisen, f. Berg, Østre Strandvej 49, Skagen. På
Den Suhrske Husmoderskole, København. Er gift med
fiskeeksportør og har en dreng på 1% år.
Helga Jørgensen, f. Dhejne, Kankbølle, Hjortshøj. På Ry hus
holdningsskole. Gift 1947 med Henning Jørgensen (elev
her 1939-—40)'. De overtager nu en ejendom på 13 tdr. Id.
og får så adressen: Grundfør mark, Hinnerup.
Else Grosen, Egå, Hjortshøj. På Vallekilde og Askov højskoler.
Har ledet gymnastik og folkedans og haft plads på Sjæl
land og i Sønderjylland.
Lisse Hybel Møller, f. Hansen, Gødvad, Silkeborg. På Vejlby
husholdningsskole. Blev gift 1944 og har en dreng på 3 år
og en pige på 1% år. Hun og hendes mand håber at få
et gartneri.
Doris Høgh, Uglemosegård, Agri, Vrinners. På Hadsten hus
holdningsskole. Har haft ophold i udlandet, men er nu
hjemme.
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Bodil Krause Sørensen, f. Kjær, Balskov, Mørke. Har været
barneplejerske på børnehjemmet i Viby. Er gift med tid
ligere Egåelev og har to drenge.
Ellen Kristensen, p. t. Drottningsgatan 312, Hälsingborg, Sve
rige. Har lært vævning hos Håndarbejdets Fremme i Kø
benhavn. Er nu håndvæverske på en vævestue i Hälsing
borg. Vil måske have egen vævestue.
Asta Nielsen, f. Laursen, Oldrup, Hundslund. Blev 1944 gift
og har en dreng på 2 år. Manden har karetmagerforret
ning i Oldrup.
Oda Laursen, Ulvehavevej 2, Vinding, Vejle. På Ryslinge
højskole. Rejste til Sverige efter freden, var først på et
gods nær Linköping, senere oppe ved Stockholm. Har
været på musikskole i Småland og på Danmarks Højskole
for Legemsøvelser. Har planer om at komme ud som gym
nastiklærerinde.
Dora Schmidt, f. Madsen, Stautrup. Er bleven gift og bor
stadig i Stautrup.
Lis Mogensen, f. Nielsen, »Spangsgård«, Termestrup, Mørke.
På Vallekilde højskole. Blev i år gift med Anders Mogensen
fra Skjørring; de har en gård på 27 tdr. Id.
Ruth Høgh Nielsen, Molskroen, Femmøller. Er koge- og smør
rebrødsjomfru, glad for arbejdet og vil så vidt muligt fort
sætte med faget.
Ellen Thalund, f. Overgaard, GI. Siig, Lind, Herning. Har væ
ret gift i 7 år og har en dreng og en pige. Hendes mand er
gårdejer.
Anna Lise Kristensen, f. Nørskov Pedersen, Magleby, Norden
bro, Langeland. Manden er førstemejerist på Nordenbro an
delsmejeri. De har en Dreng.
Esther Rasmussen, f. Sørensen, Agri, Vrinners. Er nu blevet
husmoder.
Lis Rungø, Ebeltoft sygehus. Er elev på sygehuset og skal tage
eksamen til foråret.
Herdis Skonboe Christensen, Langelandsgade 210, Århus. Har
uddannet sig til damefrisør. Er nu gift.
Eli Bach, f. Dam Sørensen, Tuskjær, Odder. På Rødding høj
skole. Har et par år haft ophold i Sønderjylland, hvor hun
har ledet gymnastik. Er nu husmoder.
Gudrun Sørensen, Skæring, Hjortshøj. Er sygeplejerske, for
tiden elektroencephalograf på Risskov sindssygehospital.
Marie Wester-Pedersen, f. Sørensen, Kejlstrup, Feldballe, Hen
des mand er landmand; de håber med tiden at få deres
egen ejendom.
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Elisabeth Brøndum Nielsen, f. Pihl Vadgaard, Juelsgård, Ør
sted. På Århus Husmoderskole og Ollerup gymnastikhøj
skole. Blev gift 1944. Hendes mand er forpagter.
Anna Kalstrup, f. Laursen, Mygind præstegård, Randers. På
Vallekilde højskole 1944. Blev i sommer gift med forpagter
Kjær Kalstrup og har fået et dejligt hjem.

Elevmødet 1948
Lørdag Aften d. 10. Juli kaldte Efterskolen igen til Elev
møde, og endda med særlig Glæde denne Gang, da det i Aar
er 25 Aar, siden det første Elevmøde holdtes paa Skolen.
Aftenen begyndte med Koncert af et Hornorkester, og
derefter fik man en Svingom i Salen til omkring Midnat, hvor
der sluttedes med Aftensang. Saa fandt Indkvarteringen Sted.
Karlene hos Niels Frandsen og paa Skolens Gaard, og Pigerne
hos Petra Bomholt.
Efer Morgensang Søndag Morgen var der Morgenguds
tjeneste i Egaa Kirke v. Pastor Holger Sørensen, og herefter
en fin Gymnastikopvisning af Sommerpigerne.
Saa var der Middagsmad og en Times frit Samvær til Kl.
14,30, hvor vi samledes foran Skolen til Afsløring af en
Mindesten over vort gamle Forstanderpar, Ingeborg og Ejnar
Pedersen. Omtales andet Steds i Bogen.
Kl. 15,30 Foredrag, først af Frimenighedspræst Fredslund
Andersen og herefter Lærer Alfred Nielsen. Efter Aftensmad
Kl. 19,30 opførte Pigerne »Søstrene paa Kinnekullen«, saa
fik vi Kaffe, hvorunder der holdtes en kort Generalforsam
ling. Beretning og Regnskab godkendtes. Efter Tur afgik
Henning Madsen, Egaa, Keld Baastrup Sørensen, Elev, og
Herdis Bomholt. Nyvalgt blev Jørgen Brandstrup, Egaa, Peder
Andersen, Haarup, og Else Grosen, Egaa.
Under Eventuelt ønskede ingen Ordet, og Generalfor
samlingen sluttede. Derefter Oplæsning af Hilsener fra gamle
Elever, som ikke kunde komme, og Mødet sluttede med
Aftensangen »Nu hviler Mark og Enge«.
Jens Krause-Kjær.

Forskelligt
Vintermøde afholdes søndag den 20. februar.
Elevmøde lørdag-søndag den 9.-10. juli.
Høstmøde søndag den 28. august.
Vallekildemøde søndag den 4. september.

*

Egånåle å 1,75 kr. kan fås på skolen eller ved indsen
delse af 2 kr. til girokonto nr. 39268, Egå Efterskole, Hjorts
høj. Itugåede nåle ombyttes for 1,00 kr.

*
Bidrag til Egå-bogen 194.9 bedes sendt til et medlem af
bestyrelsen eller til skolen inden 15. september.
*
Adresseforandringer eller rettelse af den ved udsendelse af
Egå-bogen benyttede adresse bedes meddelt skriftligt til:
Egå Efterskoles Elevforening, Bynksminde, Hjortshøj.
Hertil sendes også eventuelle udmeldelser, men vi vil dog
gerne opfordre gamle elever til ikke at svigte elevforeningen,
selv om I måske også er med i andre skolers elevforening.
For en ringe betaling kan I både få den årlige hilsen fra
jeres gamle skole gennem Egå-bogen og være med til at
støtte elevforeningen og dens arbejde for skolen og dens
elever.
*

Vigtig meddelelse: Statsbiblioteket i Århus og Statens pæda
gogiske Studiesamling, København, har anmodet om forskel
lige årgange af Egå-bogen. Vi har kun delvis kunnet op
fylde ønskerne, da vi savner bogen fra 1924-26-35-37-40. Des
uden er vi nu selv udgået for årgangene 1927-28-29-30-3132-33-34-36-42-44-45. Om nogen er i besiddelse af en (eller
flere) af de nævnte årgange og kan tænke sig at undvære
den, vil vi være meget glade for at få den sendt til: Egå
Efterskole, Hjortshøj. (Kan sendes som tryksag for 10 øre.)

*
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Tag pd højskole! Både til vort vintermøde og til elevmødet om sommeren plejer vi at modtage en del hilsener
fra gamle elever, som glæder os med al fortælle, at de nu
har taget på højskole. Jeg kan fortælle alle jer andre, der
nu er ved at nå højskolealderen, at de er begejstrede for alt
det, de hører og oplever på en højskole. Ofte træffer de andre
Egåelever eller har truffet aftale med kammerater fra efter
skolen om at tage på skole sammen. Jeg er overbevist om, at
de, der ikke oplever, hvad en højskole er, går glip af noget
meget værdifuldt i ungdomstiden. Derfor siger jeg til alle
gamle elever: sørg så vidt muligt for også at få et højskole
ophold. I vil aldrig fortryde det! De fleste kan opnå gode
understøttelser. Hvis 1 vil have nærmere oplysninger, kan
1 mundtligt eller skriftligt henvende jer til mig.

Tage Dybkjær.

Elevforeningens Regnskab 1947—48.
Indtægt:
Kassebeholdning.............................................................
1166 Medlemsbidrag .....................................................
Porto refunderet.............................................................
Solgt 231 Egaanaale .....................................................
Billetsalg ved Elevmødet .............................................
Billetsalg ved Vinterfesten .........................................
Gave til Foreningen .....................................................
Indvundne Renter .........................................................
Elevunderstøttelse refunderet ....................................
Balance ....

Udgift:
Elevmødet:
Bespisning .................................. 821,10 Kr.
Indbydelse ........................................ 141,76
Musik ..................................................
125,00
Foredrag ............................................
75,00
Adgangstegn .....................................
16,60
Annoncer ...........................................
12,41
Leje af Dragter ................................
10,00

-

Elevunderstøttelser .......................................................
Telegrammer, Telefon, Rejser....................................
Kranse og Blomsterhilsener........................................
Egaabogen:
Trykning og Klicheer ................... 1723,99 Kr.
Frimærker ........................................ 815,40 Konvolutter og Blanketter............
148,00 Udgifter ved Vinterfesten
Køb af Egaanaale ...........

2713,47 Kr.
2799,60 692,40 406,50 1262,50 493,50 50,00
38,27 100,00 8556,24 Kr.

1201,87 Kr
300,00 91,75 95,00 -

2687,39 Kr.
366,20 331,40 lait .... 5073,61 Kr.
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Kassebeholdning 10. Juli 1948 .................................. 3482,63 Balance .... 8556,24 Kr.
Foreningens Formue pr. 10. Juli 1948:
Landbosparekassen .......................................... 3144,79 Kr.
Girokonto ..................................................................
86,90 Kontant Beholdning............................................... 250,94 Ialt .... 3482,63 Kr.
Bynksminde, den 10. Juli 1948.
Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret og fundet rigtigt.
Egaa, den 11. Juli 1948.

Ellen Larsen.

Evald Pedersen.

Egaafondets Regnskab 1947—48.
Indtægt:
Kassebeholdning 9. Juli 1947 .................................... 384,13 Kr.
Renter i Landbosparekassen.........................
11,99
Kupons pr. 11. December 1947 og 11. Juli 1948 ..
40,00 Gave .................................................................................. 200,00 Balance ....
636,12 Kr.

Udgift:
Elevunderstøttelse .........................................................
Kassebeholdning 10. Juli 1948 ..................................
Balance ....

100,00 Kr.
536,12 636,12 Kr.

Formuen den 10. Juli 1948:
Landbosparekassen .......................................... 503,42 Kr.
Kontant Beholdning...................................
32,70
lait ....
536,12 Kr.
4-Obligation, stor 1000 Kr. 4 pCt.
Bynksminde, den 10. Juli 1948.
Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret og fundet rigtigt.
Egaa, den 11. Juli 1948.
Ellen Larsen.

Evald Pedersen.
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E f ters kolens be s tyre 1 se.
Gårdejer Tage Bomholt, Elsted, Lystrup (formand).
Gårdejer Jens Bomholt Hansen, Egå, Risskov.
Fhv. gårdejer Marius M. Jensen, Egå, Hjortshøj.
Gårdejer E. Nielsen, Andigården, Mørke.
Fhv. gårdejer N. Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus.
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.

Elevforeningens bestyrelse.
Gårdejer Jens Krause-Kjær (1936—37), Egå, Hjortshøj
(formand).
Landmand Asger Bak (1946—47), Rodskov, Løgten.
Husassistent Ellen Grosen (1944), Egå, Hjortshøj.
Husassistent Gerda Sørensen (1945), Egå, Hjortshøj.
Husassistent Else Grosen (1939), Egå, Hjortshøj.
Landmand Jørgen Brandstrup Andersen (1947—48), Egå,
Hjortshøj.
Landmand Peder Andersen (1943—44), Hårup, Hjortshøj.
For elevholdet 1947—48: Jørgen Brandstrup Andersen,
Egå, Hjortshøj.
For elevholdet 1948: Meta Arve, Krannestrup, Hjortshøj.

Elevforeningens kasserer og sekretær:
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.
Elevforeningens postgironummer: 35297.

Elevfortegnelse
Vinteren 19^7—48.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hi.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Anders Thyrmand Andersen, Mejlby, Hjortshøj.
Jørgen Brandstrup Andersen, Egå, Hjortshøj.
Kristen Andersen, Skader, Voldum, Banders.
Vagn Andersen, Beidringe, Lunde.
Niels Peter Bach, Storgård, Hammel.
Kurt Bendixen, Bødestrasse 7, Flensborg.
Henning Berthelsen, Gerå, Aså.
Jens Peter Boes, Hem Skovgård, Skanderborg.
Erik Buchtrup, Aldershvile, Knebel.
Niels Peter Erik Bundgaard, Stilling.
Wilhelm Carlsdotter, Stubbe b/ Bieseby, Eckernförde.
Jørgen Christensen, Ring, Aiming.
Poul Lundahl Christensen, Kongsgårdbro, Knebel.
Svend Aage Christensen, Todbjerg, Hjortshøj.
Frode Frost, Ballen, Kolby, Samsø.
Tage Holm, Framlev, Harlev.
Erik Horn, Grauslev, Laurbjerg.
Arne Jensen, Saxild Søndergård, Odder.
Egon Arne Jensen, Trige, Århus.
Henning Jensen, Højvang, Hinnerup.
Jens Peder Jensen, Fuglsang, Rohde, Galten.
Tage Jensen, Rudolfgård, Viby J.
Niels Henning Jensen, Hornsyld.
Søren Bach Jensen, »Skovly«, Hornslet.
Ib Michael Johnsen, Kolågård, Egens, Rønde.
Erling Jørgensen, Egå, Hjortshøj.
Hans Jørgen Jørgensen, Battrup Kærsgård, Mårslet.
Bent Jørgensen, Kankbølle, Hjortshøj.
Niels Erik Lauge Jørgensen, »Schildenseje«, Randers.
Knud Kejser, Ugelbølle, Mørke.
Poul Kjeldbjerg, Højvang, Hinnerup.
Arne Knudsen, Petersminde Mark, Hjortshøj.
Tage Jensen Knudsen, Skivholme, Skovby Østj.
Frode Stilling Kristiansen, Iglsø, Stoholm.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Poul Erik Larsen, »Parcelgården«, Eg, Knebel.
Hans Peter Laursen, Fårup, Voldum, Randers.
Svend Erik Laursen, Foldby, Hinnerup.
Rasmus Madsen, Framlev, Harlev.
Rent Rønnow Mortensen, Gilbjerggård, Søvind.
Garl Aage Mortensen, »Egholm«, Odder.
Morten Asger Mortensen, »Egholm«, Odder.
Erik Nielsen, Rohde, Galten.
Henning Nygaard, Nielsen, Ny Munkegade 12 3, Århus.
Juul Nielsen, Skivholme Præstemark, Skovby Østj.
Kjeld Bødker Nielsen, Nr. Vissing, Skanderborg.
Knud Erik Nielsen, Hørslev, Skovby Østj.
Knud Henning Nielsen, Petersminde, Hjortshøj.
Knud Vagner Nielsen, Sdr. Kastrup, Pindstrup.
Peder Dam Nielsen, »Pedersminde«, Hørning.
Verner Nielsen, »Ankjærslund«, Thorsager.
Niels Anton Olesen, Nr. Vissing, Skanderborg.
Knud Skou Pedersen, Rodskov, Løgten.
Vilhelm Pedersen, Lading, Mundelstrup.
Ove Porse, Foldby, Hinnerup.
Preben Poulsen, Hadbjerg, Hadsten.
Rørge Rasmussen, »Rysserhøj«, Mundelstrup.
Harald Rasmussen, Lading, Mundelstrup.
Knud Horn Rasmussen, Tinning, Hinnerup.
Knud Ravn Rasmussen, Agerhøjgård, Gramrode.
Niels .Jørgen Aabo Rasmussen, Åbo, Risskov.
Svend Reiffenstein, Risvang, Hjortshøj.
Rørge Roed, Knagstrup, Hornslet.
Jens Jacob Sehested, Timring, Vildbjerg.
Asger Bugge Skjødt, Vestrup, Randers.
Poul Steensen, Viby Mark, Viby J.
Aage Ryssel Stæhr, »Bojengård«, Mørke.
Jens Søndergaard, Driften, Assedrup.
Bent Sørensen, Rodskov, Løgten.
Erik Sørensen, Rodskov, Løgten.
Erik Sørensen, Røved Nedergård, Århus.
Henning Hougaard Sørensen, Sabro, Mundelstrup.
Søren Sørensen, Kalrisgård, Nr. Vissing, Skanderborg.
Søren Hansen Sørensen, Todbjerg, Hjortshøj.
Pentti Olavi Telia, Lystrup.
Ole Therkildsen, Holme, Viby .1.
Kaj Østerby Thomsen, Hammerum.
Niels Bech Thygesen, Norring, Hinnerup.
Peder Vestergaard, Norring, Hinnerup.
Henning Villefrance, »Vanstedbæk«, Torrild, Odder.
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Sonja Altstadt, Terrassenstrasse 14, Flensborg.
Ellen Margr. Andersen, Elev Mark, Lystrup.
Rigmor Andersen, Ovesdal, Mårslet.
Ulla Andersen, Elsted, Lystrup.
Meta Arve, Krannestrup, Hjortshøj.
Marie Bak, Rodskov, Løgten.
Betty Hansen Basse, Ravnholt, Tranbjerg.
Herdis Bomholt, Hem, Skanderborg.
Ruth Borgbjerg, Vinterslevgård, Hadsten.
Birgith Bruus, »Solbakken«, Nibe.
Edith Buchholz, Sejrøgade 4 2, Århus.
Aase Bundgaard, Borum Planteskole, Mundelstrup.
Ruth Nielsen Dam, Foldby, Hinnerup.
Inger Demstrup, Lystrup.
Anna Djernæs, Egedal, Horsens.
Anni Dupont, Adelgade 117, Skanderborg.
Inga Jensen Fast, Ask, Malling.
Inger Fisker, Skader, Randers.
Grete Gadeberg, Hadsten.
Wibke Gröning, Marienstrasse 38, Flensborg.
Inger Hansen, Hejsager.
Kirsten Hansen, Ravnholt, Tranbjerg.
Bodil Hegel und, Lillering Overgård, Lillering.
Ellen Hornskov, Lemming.
Inger Jacobsen, Selling, Hadsten.
Agnethe Jensen, Balle, Hadsten.
Alice Jensen, Ebdrup Østergård, Kolind.
Elin Jensen, »Gråsten«, Branderup J.
Elin Sofie Jensen, Gammelgård, Lisbjerg, Århus.
Else Jensen, Stabrand, Kolind.
Poula Jensen, Lerdrup Nygård, Gylling.
Grethe Jørgensen, Battrup, Mårslet.
Tove Kongsdal Jørgensen, Stenlille, Stenløse.
Ella Kirkegaard, Malling.
Ellen Marie Kornerup-Bang, Langskov Østergård, Hadsten.
Ragnhild Korsbjerg, Helgenæs, Knebel.
Esther Larsen, Bjørnholm, Trustrup.
Grethe Kaalund Laursen, Søften, Hinnerup.
Martha Lohff-Johansen, Drammelstrup, Tirstrup.
Yrsa Martinussen, Skjoldelev Mark, Mundelstrup.
Marie Kirk Meyer, Trige Mark, Århus.
Margrethe Bredkjær Mikkelsen, »Højgård«, Assedrup.
Anna Møller, Skjoldelev Mark, Mundelstrup.
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Erna Nielsen, »Fasangården«, Jægerspris.
Grete Nielsen, Tulstrup Mark, Ry.
Inger Olsen, Borum, Mundeistrup.
Dorthea Pedersen, »Borridsøhøjgård«, Thorsø.
Margrete Skou Pedersen, Rodskov, Løgten.
Else Bering Petersen, Ydunsvej 22, Åbyhøj.
Linda Poulsen, Bindeballe.
Anna Rasmussen, »Madikrog«, Gylling.
Anna Rasmussen, Skjoldelev Mark, Mundeistrup.
Ellen Rasmussen, Borridsø, Thorsø.
Grethe Rasmussen, Asylgade 4, Odder.
Inger Marie Rasmussen, Nølev, Odder.
Tove Rasmussen, Labing Nørregård, Harlev.
Helene Ravnsgaard, Halk, Hejsager.
Anna Rich, Tværgade 1, Marstal.
Grethe Rich, Ørbæk, Hover, Tarm.
Margit Riis Pedersen, »Frydenslund«, Solbjerg, Århus.
Inger Skole, »Toftegård«, N. Randlev.
Inger Marie Skovrup, Ødis Bramdrup.
Inga Møller Smith, Ørbæk, Sdr. Omme.
Agnete Svenningsen, Battrup, Mårslet.
Elisabeth Sørensen, Pedersminde, Hjortshøj.
Gerda Sørensen, Drammelstrup, Odder.
Gerda Baastrup Sørensen, Elev, Lystrup.
Gudrun Sørensen, Elev, Lystrup.
Gunhild Sørensen, Jaungyde, Ry.
Ida Holmboe Sørensen, Randlev Pæstegård, N. Randle
Inger Sørensen, Skæring, Hjortshøj.
Kirsten Sørensen, Astrup, Århus.
Gerda Munk Thomsen, Andrupgården, Vrinners.
Grete Thomsen, Elev Mark, Lystrup.
Inger Thomsen, Nybo, Toustrup.
Kristiane Lykke Thomsen, Galten.
Doris Thuesen, Ebdrup, Kolind.
Tove Thøgersen, »Brunballegård«, Låsby.
Eva Vestergaard, »Søndergård«, Skader, Randers.
Inga Villsen, Langskov Mølle, Hadsten.
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