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JULEVERS
Af N. F. S. Grundtvig.

Guds Engle i Flok! synger liflig i Kor,
Som den første Jul,

Om Barnet, Gudsbarnet, som fødtes paa Jord,

Om Jesus, vor Helt og vor Herre!

Guds-Folket paa Jord! tager Barnet i Favn,
Som den første Jul!
Med Fred kom vor Frelser i Faderens Navn:
Vor Jesus, vor Helt og vor Herre!

Al Æren er Guds over høieste Sky
For den glade Jul,
I Billede sit har Han skabt os paany

Med Jesus, vor Helt og vor Herre!
(Her fra Dansk Kirketidende 1849 nr. 12.
Fjerde søndag i advent den 23. december.)

Med denne hundred år gamle julesalme, optrykt som
den stod i Dansk Kirketidende, sender vi alle gamle elever
og venner af Egå Efterskole en hjertelig hilsen og de bed
ste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Karin og Tage Dybkjær.

Adventstid — ungdomstid.
et er adventstid, når Egå-bogen sendes ud til sine
læsere. De fleste af jer gamle elever er endnu så
unge, at I tydeligt husker, ja, måske endnu oplever den
stærke, barnlige forventningens glæde, som fylder de sid
ste uger før jul. Advent betyder »Komme«, d. v. s. Her
rens komme, og adventstiden skulle være en forberedelse
til julefesten, ligesom fasten var en forberedelse til påske
festen. Sindet skulle stemmes til modtagelse af julebud
skabet; derfor var i middelalderen alle larmende for
lystelser forbudt i adventstiden, og ingen bryllupper
måtte holdes.
Der er stadig en forberedelsens og en stor forvent
ningens glæde over tiden før jul. Da skal der slagtes og
bages og gøres rent, der skal købes juletræ og laves jule
pynt, der skal tænkes på julegaver til store og små, og
luften er så fuld af hemmeligheder, at det næsten ikke
er til at holde ud. Hvor man har en adventskrans, tæn
des lysene i den eet for eet på adventstidens søndage^
indtil de stråler alle fire og fortæller, at nu er der ikke
flere søndage før jul. Mange børn har en julekalender,
hvor de hver morgen må lukke op til en hemmelighed
bag et tal, og højere og højere spændes forventningen,
indtil de kommer til den 24. med juletræet ikke blot på
kalenderen, men også i virkeligheden.
Jo, adventstiden er en forberedelsens og forventnin
gens tid, og for dem, der ikke længere er børn, og som
har tanke også for det dybere indhold af adventsbudska
bet, bliver den fyldt med en glæde af en anden og inder
ligere art. Første adventssøndag er kirkens nytårsdag,
og advent er den festlige optakt til den del af kirkens
år, som er blevet kaldt Herrens halvår, fordi det rummer
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de højtider, som minder os om Kristus: hans fødsel, død
og opstandelse. Derom handler Grundtvigs adventssalme
»Vær velkommen, Herrens år«, som blev skrevet for netop
hundrede år siden, og endnu tydeligere kommer det frem
i den meget ældre salme, der har ligget til grund for
Grundtvigs digt. Deri findes et par vers, som Grundtvig
ikke har taget med; de indledende linier er de samme som
i de andre vers, og så hedder det (citeret fra »Dansk Kir
ketidende« 1849 med det deri anvendte sprog):
Lanng-fredag lod wor Herre sig pine,
for wor skyld og ikke for sine.

Hellig-thorsdag mon hannd opfare
thill Himmels y Guddoms Ære.

I denne gamle form går adventssalmen helt tilbage til
tiden før reformationen; den vidner for os om, at man
også dengang kendte til adventstidens feststemte forvent
ning: sindene forberedtes til modtagelse af det glædelige
budskab om Kristus, der lod sig føde til frelse for men
nesker. Men det budskab forkyndes også for os, og kun
hvis vi vil åbne vore hjerter for det, får vi del i den rette
adventsglæde.
Ungdomstiden er også en forberedelsens tid og en for
ventningens tid. Da gælder det om at dygtiggøre sig til
at kunne løfte de opgaver, som livet vil stille til en. Da
kommer man ind i drømmene om alt det, som man skal
få udrettet her i livet, og store forventninger fylder sin
det — ikke sjældent så store, at de aldrig kan blive ind
friet. Men alligevel hører de ungdommen til. En ungdom
uden drømme og forventninger er en fattig ungdom. Man
skal sætte sig høje mål i sin ungdom; hellere mål, der
ikke kan nås, end slet ingen mål, for de kan hjælpe til,
at retningen holdes.
For nogle unge kan det være vanskeligt at udnytte
forberedelsestiden på rette måde. De synes at være så
kortsynede. De vil gerne have noget ud af livet, men
lever, som om det vigtigste var at få fornøjelser, under-
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holdning, nydelse og spænding fra dag til dag. Men på
den måde får ungdomstiden ikke det rette indhold. Det
hører måske ungdommen til at ville gå særligt op i nuet,
øjeblikket, men den må ikke glemme, at selv om ungdom
og livsglæde hører sammen, så gælder det også om at
tænke på fremtiden.
I ungdomstiden træffer man forberedelserne til at
leve sit senere liv. Det vil vist altid være sådan, at det
vil sætte sit præg for livet, hvordan et menneske lever
sin ungdom. Hvad der da forsømmes, kan aldrig helt
genoprettes. Hvad man da lader sig lede af, vil være med
til at bestemme retningen for livet, for i den modne alder
er det sjældent, at man ændrer retning.
Netop derfor er det også så betydningsfuldt, at man
i ungdomstiden træffer det rigtige valg og får den rette
livsindstilling. Det kan adventssøndagens evangelium
hjælpe os til. Deri hedder det: Se, din konge kommer til
dig! Kongen, som vi skal holde os til og tjene, Jesus af
Nazareth, han, hvis komme til jorden vi fejrer mindet
om i julen, han, som kom til jorden for gennem sin død
og opstandelse at bringe frelse til alle mennesker.
Hans røst er ikke den eneste, der lyder til de unge.
Der er mange, mange flere, der gerne vil have de unge
i tjeneste. Der er jordiske konger nok, som kalder på
dem, og vi har set, at mange har været rede til at følge
dem, enten det er store magtstræbere eller det er i mere
forklædt skikkelse, som når der kaldes på ærgerrigheden,
forlystelsessygen eller lignende hos de unge. I ungdoms
tiden, livets forberedelsestid, kaldes der stærkt fra alle
sider. Da får det de alvorligste følger, om man vælger
forkert.
Men følger vi den konges kalden, som sejrede over
døden, og giver vi os i hans tjeneste, da vælger vi ikke
forkert. Han vil, at vi skal følge ham, og han kan bruge
os alle i sin tjeneste. Den, der i ungdomstiden hører hans
røst og følger ham, får det rette ud af sin ungdomstid,
den forventningens tid, der er fyldt af forberedelser for
livet.
Tage Dybkjær.

Af en tale
ved De danske Ungdomsforeningers årsmøde 19i9.
Som indledning til mødet holdt formanden for
D. d. U., Jens Marinus Jensen, der fra sine timer på
skolen er velkendt for de fleste af Egåbogens læsere,
en tale, hvoraf vi har fået lov til at gengive følgende:

et er naturligt ved et møde som dette, hvor folk, som
står i det samme arbejde, mødes, at samtalerne og
forhandlingerne for en stor del kommer til at dreje sig
om arbejdsvilkårene for vort foreningsliv.
Der er i denne sammenhæng een ting, jeg har lyst til
at understrege, et ord af en af min ungdoms lærere, jeg
gerne vil give videre til alle mine medarbejdere. Det er
forstander Jakob Appels ord til nogle unge højskole
lærere: »I må aldrig lade nogen bilde jer ind, at nutidens
ungdom er ringere end tidligere tiders.«
Den kan være vanskeligere stillet, der er dækket op
med mange flere retter på ungdommens bord, og det kan
være svært at vælge det mest nærende; men den er ikke
i sig selv dårligere end tidligere slægters ungdom. Uden
tillid til de unge af i dag kan vi ikke gøre vort arbejde,
som vi skal.
Vi skal vogte os for den pietistiske gerningstrældom. Vi
skal vogte os for at vurdere de unge efter deres miljø. Den
danselystne unge pige og den unge mand, som ved lejlig
hed tager sig et spil kort eller en snaps, kan være lige så
værdifulde mennesker, lige så gode samfundsborgere og
lige så åbne for tale om åndelige spørgsmål som de unge,
der går uden om disse ting. Den 20-årige Grundtvig tog
jævnligt sin tilflugt til kort og billard, og hans hjerte ban
kede også lidt stærkere end vanligt, når han kom til at
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sidde ved siden af en smuk, ung pige. Alligevel blev han
en åndens mand som få. Der var gemt kræfter i ham.
Vi skal tro på menneskets muligheder. Som Olav den
Hellige siger det i Bjørnsons digt: »Herre, du kender vort
folk fra dets inderste udspring, fejler jeg vel, når jeg tror,
det har herlige kræfter.«
Jeg tror, der er adskillige ungdomslærere og ungdoms
ledere, som i dag støder unge fra sig, der ikke burde stø
des bort, ved at fælde for hård og ensidig en dom over
ting, de selv savner kendskab til. Vi kan nævne biografen
og jazzen. Hvor mange står ikke op og domfælder den
slags ting uden at have en brøkdel af det kendskab dertil,
som deres tilhørere har. Unge, som har glæde deraf, føler
sig uretfærdig dømt -— og adskillige af dem forsvinder.
Vi ønsker ikke teatrets kunst bort, fordi der findes
dårlige teaterstykker. Vi ønsker hverken læseevnen eller
bogtrykkerkunsten afskaffet, selv om der er halv- og hel
dårlige ugeblade. På samme måde skal vi ikke dømme fil
men som kunstart, fordi der findes dårlige biografstyk
ker. Hvor mange ældre har så meget af ungdommens
rytme i sig, at de kan skelne mellem jazzen og alle dens
efterligninger og afarter.
Vi står altid efter en krig overfor et generationsskifte,
hvor afstanden mellem unge og ældre synes større end
ellers. Vi ældre skal ikke øge denne afstand mere end
nødvendigt ved værdiløse moralprækener.
Er det i disse år sværere at samle ungdommen i vore
foreninger end tidligere, så må vi ikke lægge skylden hos
de unge, men først og fremmest prøve at finde den hos
os selv. Det kan være vor programlægning og vore evner,
der er noget i vejen med. Det kan være det, at foredrags
holderne mere beskæftiger sig med deres egne problemer
end med de unges. De unge nu er ikke bange for alvorlige
spørgsmål eller store spørgsmål; men de må fremlægges
sådan, at de på en eller anden måde har tilknytning til de
unges forestillingsverden. Ellers kan man lige så godt
tale til en flok får, som jeg gjorde det i min drengetid
herude på Vestjyllands heder. Hvis der ikke er kontakt
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mellem taler og forsamling, må der hellere danses eller
spilles skak end holdes foredrag.
Der kan også være det i vejen, at foreningslederne ikke
går til arbejdet med den samme varme og begejstring som
tidligere. De, som trættes og mistvivler, må vige for andre.
Det er ikke et spørgsmål om alder i almindelig forstand.
Nogle af de ungdommeligste mennesker, jeg har mødt,
var gamle af år; men deres øjne lyste.
Den materialisme, som man undertiden bebrejder de
unge, har smittet en del af deres vejledere. Det lønner sig
bedre at være lærer ved en aftenskole end at lede en ung
domsforening. Jeg synes, ord som avancement og forfrem
melse betyder mere for åndens arbejdere nu end før. Af
de højskolefolk, jeg gerne hørte i min ungdom, blev een
tilbudt en ministerpost, en anden en bispestol. De sagde
begge nej. Jeg vil håbe, der altid vil være nogen, som føler
sig så bundet til arbejdet blandt de unge, at alle avance
mentsstillinger blegner ved siden af.
Jeg ved, der er mange, der gør et godt og uegennyttigt
arbejde ude i sognene. Det er mig en glæde og opmuntring,
hver gang jeg træffer dem.
Alligevel er der nok noget om amtsskolekonsulent
Winthers ord i vort årsskrift, at lærerne er mindre med
end før.
Winther skriver: »Kravene i en lærers gerning er
mangfoldige bortset fra den megen og ofte tomme selska
belighed til ud på de små timer, som med stor fordel
kunne og burde stryges eller væsentlig indskrænkes. For
ikke at gå i stå må han stadig søge ind i bogens verden,
følge kursus og holde til der, hvor ordet lyder til oplys
ning og fornyelse.
Men næppe noget steds kan dette sidste opleves rigere
end i ungdomsarbejdet. Thi aldrig hjælpes vi selv bedre
end der, hvor vi er med til at hjælpe andre.
Måtte Danmarks lærere, unge og ældre, forstå, ja tryk
kes af kravet over for en ungdom, der underkastet tidens
hårde pres af teknik, fart og udadvendthed dog bærer på
en skjult trang til en verden uden for dette. Og måtte vi
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under dette krav drives ud i arbejdet for de unges skyld
— og for vor egen.«
Winthers ord er vendt til lærerne. Jeg vil gerne om
adressere dem til alle, som er med i ungdomsforeninger
nes arbejde, lærere, præster og gamle højskoleelever: Vi
må ikke gå i stå, vi må søge ind i bøgernes verden, vi må
komme sammen til møder og kursus, søge oplysning og
fornyelse. Vi må forstå, ja trykkes af kravet over for den
ungdom, der underkastet tidens hårde pres af teknik, til
værelseskamp, fart og udadvendthed dog bærer på en
skjult trang til en verden uden for alt dette.
Nu ønsker jeg, at årsmødet her må blive en »opsang«
for os alle, at det må styrke vor tillid til de unge, vor
frimodighed til arbejdet og give os nye impulser til dets
praktiske gennemførelse.
Jens Marinus Jensen.

Ungdom, frygt den sande Gud
Ungdom! frygt den sande Gud,
misbrug ei hans navn og bud,
hellighold som hans hver dag,
ær forældre uden nag!
Vellyst skye, som løgn og mord,
gierrighed og falske ord!
Misund ingen mand på jord!

Kom din christne tro ihu
til din sidste stund som nu,
følg i kiærlighedens bånd
Fader, Søn og Hellig-ånd,
fastere end alt på jord
ståer vor Frelsers gode ord:
skee dig christen! som du troer!
Gud dig skiænked i din dåb
salighedens store håb,
igienfødt af vand og ånd
gåer du ved Guds fader-hånd,
følger du med barne-sind,
stiger du til lykkens tind,
gåer du i Guds rige ind!
Gak nu glad til Herrens bord!
Troe ham kiærlig på hans ord,
mæt din sjæl, som han dig bød,
med det sande livets brød,
livets brød det er han selv,
og hans blod er livets elv,
glemmer hjertet ham, da skiælv!
Beed så frit i Jesu navn:
Fader! ram du selv mit gavn!
Giv mig kun med dagligt brød
sjæle-ro i lyst og nød!
Vogt min tro i trængsels tid,
styrk mit håb i storm og strid,
giør min afskeds-time blid!

Grundtvig.

I godt
o selskab — med ogode bøger,
o
Til de yngste årgange af gamle Egå-elever.

kriver man et brev, må man tænke på læseren, og når
modtageren sidder med brevet, må han tænke på af
senderen. Den tankeveksling er uundgåelig, og den kan
vække glæde, sorg, harme, nyt mod eller ligegyldighed
alt efter brevets indhold og art.
Noget lignende gør sig gældende, hvis man sidder med
en bog og prøver på at leve sig ind i forfatterens tanke
gang. Er det en bog, der er noget værd, vil den sætte et
tankearbejde i gang, og man beriges derved.
Det er mit indtryk, at unge mennesker af i dag gerne
læser; men det, de læser, er af for ringe kvalitet. Een bog
— og lad os her navnlig tænke på dansk skønlitteratur
fra dette århundrede — kan være spændende og let at
læse og dog lødig. En anden bog kan synes vanskeligere
at finde meningen i; det kræver mere arbejde at komme
igennem den. Derfor skal man dog ikke uden videre lægge
den til side. Det gælder i næsten alle forhold, at man skal
yde noget for at få noget, også når man vil udvide sin
horisont gennem læsning.
Lad mig ganske kort nævne en række danske forfat
tere, hvis bøger unge efter min mening vil kunne have
udbytte og glæde af at sætte sig ind i. Jeg holder mig til
et uddrag af nyere dansk skønlitteratur, og anvisningen
skal kun være en rettesnor, ikke en universalrecept. Med
andre ord: Det drejer sig om bøger, jeg selv har haft stor
glæde af. Jeg nævner:
Johan Skjoldborg. Alt, hvad Johan Skjoldborg har
skrevet, er værd at læse. Find det i et katalog eller spørg
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på et bibliotek. Tro ikke, at Skjoldborg kun har skrevet
for og om husmænd. Han blev kaldt husmændenes digter
og tog navnet som et hædersnavn; men al sand digtning
er almen og ikke for en bestemt samfundsklasse. Skjold
borg er let at læse; men ingen tør vist kalde ham under
lødig. Altså: »En stridsmand«, »Gyldholm«, »Per Holt«,
»Bjerregården« o. s. v.
Marie Bregendahl er en af vore mest typiske hjem
stavnsdigtere. Skiveegnen og dens befolkning i sorg og
glæde kender hun som ingen anden, og hun fortæller, så
man, een gang begyndt, læser, hvad hun har skrevet:
»Hendrik i bakken«, »En dødsnat« og »Billeder af Sødals
folkenes liv« (i alt syv fortællinger, hvor hun efter
min mening når det ypperste). Den store roman »Holger
Hauge og hans hustru« sætter jeg personlig ikke så højt
som de foranstående; men også den bør læses. Enhver
kan læse Marie Bregendahl.
Jakob Knudsen er en af de forfattere, der oftest bliver
taget frem i højskolens litteraturundervisning, og hos
ham er også meget at hente. Han kommer i sine romaner
ind på mangfoldige livsspørgsmål, som vedkommer os
alle. Til tider synes Jakob Knudsen at have været forud
for sin tid. Han udtaler sine meninger og domme med en
skarphed, så det slår gnister. Læseren kan vel ikke i alle
spørgsmål være enig med ham, men må indrømme, at
hans domme hviler på alvor, lydighed og sanddruhed.
Meget ofte er det sine egne, han svinger svøben over -—
han var stærkt forankret i det grundtvigske livssyn.
Han tugter den, han elsker. Det er ikke nok at høre fore
drag om Jakob Knudsen og hans digtning. Først ved selv
at give sig i lag med hans værker får man det fulde ud
bytte og den rette forståelse af Jakob Knudsens sande og
ægte syn på de store livsspørgsmål. Jakob Knudsens
bøger er ikke vanskelige at læse, og spændingsmomenter
er der i overmål, men romanerne bør ikke læses i helt til
fældig rækkefølge. Jeg vil tro, man skulle begynde med
»Lærer Urup« og fortsætte med »Den gamle præst«,
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»Sind«, »Inger« og derefter læse hans øvrige romaner
samt »Jyder«, mindre fortællinger med stort indhold.
Harald Kiddes bøger er tung læsning; men jeg vil
gerne lægge et godt ord ind for en enkelt af hans roma
ner: »Helten«, der er betegnet som den betydeligste dan
ske roman i vort århundrede. Vi følger hovedpersonen,
fra han bliver født i skøgernes hus i Pistolstræde i Køben
havn, til han ligger på dødslejet, efter at han i 55 år har
været lærer på Anholt. Enestående og gribende er hans
skildring af den lille ø’s særegne befolkning, og ikke min
dre gribende er det at se ind i den gamle lærers indre.
Han dør som en helt. Und jer selv den oplevelse, det er,
at læse denne bog.
Henrik Pontoppidan kan i det store og hele også kun
læses af helt voksne mennesker; men den, der lever sig
ind i hans forfatterskab, kan opleve vældige billeder af
vort land og folk. Han »maler med bred pensel« og fører
den med en virtuositet, så det næsten kan svimle for en.
Hans store romaner er: »Det forjættede land«, »LykkePer« og »De dødes rige«. De fleste af hans mindre for
tællinger er samlede i tre store bind, der hedder: »Novel
ler og skitser«.
Martin Andersen Nexø kan ikke nævnes, uden at de
fleste tænker: Han har skrevet »Pelle Erobreren« og
»Ditte Menneskebarn« og vel ikke stort mere. Nu kan
det jo ikke nægtes, at disse to store romaner er hans
hovedværker, som alle bør læse. Man får ved at læse disse
bøger et kendskab til arbejdere og arbejderbevægelsen,
som ikke kan hentes bedre andetsteds. Men mange af
hans noveller er også fin kunst: »Skygger«, »Muldskud«,
»Bornholmernoveller«. Også rejsebeskrivelsen »Soldage«
er værd at tage med. Martin Andersen Nexø kan læses af
alle.
Martin A. Hansen er den yngste af de her nævnte for
fattere, og lad ham da slutte rækken. Han er kun 40 år,
og ved at stifte bekendtskab med de værker, han allerede
har skabt, må enhver, der interesserer sig for litteratur,
glæde sig over, at også vor egen tid har en digter af det
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helt store format, og med forventning se hen til, hvad
han vil kunne yde i fremtiden. Martin A. Hansen er sine
steder meget vanskelig at fatte. Jeg tror, det er bedst at
læse hans værker i kronologisk orden. »Nu opgiver han«,
1935, og »Kolonien«, 1937, er hans første romaner. De
er stærkt socialt betonede og har et landligt miljø. De er
ret lettilgængelige. Så kom i 1941 romanen »Jonatans
rejse«, en fantastisk og humoristisk skildring af den
stærke smed Jonatan, der får djævelen lokket i en flaske
og kommer ud på en rejse med ham sammen med en
underlig ledsager, Askelad. De oplever mange, mange
ting. 1945 kom romanen »Lykkelige Kristoffer«. Hand
lingen er her henlagt til reformationstiden, men hele
bogen igennem må man sige til sig selv, at den handler om
vor tid. Den bærer stærkt præg af at være skrevet under
krigen. 1946 kom »Tornebusken« (fortællinger). 1947
»Agerhønen« (noveller). 1948 »Tanker i en skorsten«
(essays). I disse bøger, der henter deres emner mange
steder fra, sætter Martin A. Hansen boret til bunds. Skal
man ganske kort nævne, hvortil forfatteren ønsker at
henvise læseren, da må svaret blive: Jesus. Mange af
småstykkerne har eventyrets form, mange er dunkle, men
intet er tilfældigt.
Jo, vi er i godt selskab med gode bøger. De syv her
nævnte forfattere er ikke tilfældigt valgte; men selvfølge
lig kunne der nævnes mange flere — f. eks. Johs. V. Jen
sen. Nogle vil måske finde, at de nævnte forfattere ikke
er særlig nye — med undtagelse af Martin A. Hansen —
men deres værker er i al fald levende i dag som nogen
sinde, og man må for at få noget ud af den helt ny litte
ratur være rodfæstet i tiden forud, ellers kommer det
hele til at svæve i luften. Når det gælder læsning, er det
forkert at nøjes med det næstbedste. Et vågent menneske
vil savne noget væsentligt ved at lade hånt om tidens digt
ning, der er intet mindre end tidens pulsslag.
Glædelig jul og hilsen til alle gamle elever.
Emil Christensen.

Litteratur efter 1918 og efter 1945.
To synspunkter.

eorg Brandes sagde engang i en mindetale for Guten
berg, bogtrykkerkunstens opfinder: »Ringe er mag
ten i det bly, der blev til kugler, i sammenligning med den
i det bly, der blev til skrift«.
Det er ord, der nok er værd at erindre i en tid, hvor
den magt, der sidder i kuglerne, er ved at blive den eneste
anerkendte faktor i spørgsmål, der angår hele menneske
hedens fremtid.
En anden vægtig grund til at minde om ordenes magt,
er den kendsgerning, at der i vor tid skrives og trykkes
mere end nogensinde. Hvert eneste år udkommer der
tusinder af nye bøger, og foruden dem modtager vi dag
ligt en strøm af aviser og tidsskrifter.
Litteratur er ikke blot underholdning. En god bog er
ikke noget, man bruger som adspredelse oven på en mere
eller mindre triviel hverdag, eller noget, man bruger til at
falde i søvn på. Litteraturen hører tværtimod hverdagen
til, og for vågne mennesker har den betydning for hver
dagens liv.
I litteraturen nedlægger menneskene deres erfaringer,
oplevelser og tanker. Vi kan i bøgerne læse, hvad menne
sker før os har udrettet, tænkt og følt, og, hvad der måske
er det allervigtigste, vi kan læse noget om, hvorledes vor
egen tid er — hvad de mennesker, vi selv lever iblandt,
tænker og føler, og hvad de lever for.
Nu er det jo naturligvis sådan, at de store verdensbe
givenheder, der får afgørende indflydelse på hele den ver
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den, vi lever i, også spores tydeligt i litteraturen. I roma
ner, noveller eller skuespil kan vi læse os til, hvad disse
begivenheder betyder for menneskene, hvorledes de ser
på den tid, de lever i. Tit kan man i en god roman læse
mere om en stor historisk begivenheds betydning end i
mange bind verdenshistorie.
Ser vi på de sidste 40—50 års historie, er de største
begivenheder de to verdenskrige. Betydningen af disse to
uhyre ulykker er uoverskuelig, og de vil få konsekvenser
ud i en fjern fremtid.
På den anden side er vi allerede kommet så meget på
afstand af dem, at vi nu kan begynde at undersøge deres
indflydelse på menneskenes tanker og livsholdning.
Og stedet, hvor vi kan undersøge dette, er litteraturen.
Jeg vil derfor omtale nogle enkelte bøger, der dels er
udkommet i årene efter den første verdenskrig 1914—18,
dels efter den anden verdenskrig 1939—45.
Det er interessant at se den forskel, der er mellem de
to efterkrigslitteraturer. Den fortæller om vidt forskellige
reaktioner på begivenheder, der jo i det store og hele
meget ligner hinanden.
Det, der særligt kendetegner tiden efter 1918, er en
uhyre skuffelse og træthed. I tiden før krigen havde så
godt som alle mennesker troet, at udviklingen stadig gik
fremad med stærke skridt. Man troede, at den voksende
oplysning og teknik ville forbedre menneskenes levevil
kår og dermed også menneskene selv. Faktisk var mange
af den mening, at menneskeheden var på vej mod et bedre
og lykkeligere samfund, hvor krige og andre ulykker ville
være ukendte begreber, der hørte fortiden til.
Med krigsudbruddet i 1914 brød alle disse lyse for
håbninger sammen som luftkasteller. Man så, at den
fremragende oplysning og den vidt fremskredne teknik
ikke nødvendigvis tjener menneskene til nytte og glæde,
men at de også kan styrte folk og riger ud i navnløse
ulykker og lidelser.
For dem, der tænkte over tingene, blev resultatet en
dyb mistillid til alle politiske, religiøse, moralske og soci
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ale retninger og ideer. Det er det, man har kaldt den før
ste efterkrigstids (eller mellemkrigstidens) desillusione
ring.
I litteraturen fra disse år mærker man denne mistillid
og skuffelse.
En af de bøger, der blev læst mest i denne periode, var
»Intet nyt fra vestfronten«. Den er skrevet af en ung
tysker, Erich Maria Remarque, som havde deltaget i skyt
tegravskrigen i Nordfrankrig.
Aldrig før var krigen beskrevet i al sin gru og ubarm
hjertighed som i denne bog. Her var ingen krigsbegej
string, ingen »flyvende faner og klingende spil«, men en
ærlig og nøgtern skildring af krigen, som den var oplevet
af en mand, der selv havde følt, hvad det vil sige at være
frontsoldat.
Bogen handler om en ung mand, Paul Bäumer, der
indtil han var 17—18 år havde været elev på et gymna
sium i Berlin. Så kom krigen, og han blev indkaldt og
sammen med en del af sine tidligere skolekammerater
sendt til fronten.
På skolen havde disse unge mænd lært en mængde
gode og udmærkede ting, og de havde som alle andre
troet på menneskehedens stadige fremskridt. Nu styrte
des de ud i en tilværelse, hvor alt kun kom an på at dræbe
og ødelægge. De opdagede i disse år, at alt, hvad de hidtil
havde lært, ikke havde ført til andet end disse rædsler,
og de mistede en gang for alle troen på en verden, der var
værd at leve i.
Som »Intet nyt fra vestfronten« er de fleste andre
bøger fra denne tid. Man kritiserede og angreb alt, hvad
der før havde stået som det sande og rigtige. Skylden for
krigen blev lagt over på politikerne, på industrien, på
kapitalisterne o. s. v. Nogle forfattere så i den herskende
religion og moral den inderste årsag til den nød, folke
slagene var kommet ud i. Kort sagt: man fandt forskellige
syndebukke, forskellige steder, hvor man kunne anbringe
ansvaret og skylden for det, der var sket.
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Så brød i 1939 ulykkerne ud over1 verden igen. Igen
måtte millioner af mennesker ud i krigen.
Denne gang blev krigen endnu langvarigere og endnu
mere omfattende end forrige gang. Det kunne synes, som
om menneskene nu mere end nogen sinde før måtte
miste troen på igen at kunne skabe ordnede og menneske
værdige forhold at leve under. Man skulle tro, at litte
raturen efter den sidste krig ville blive præget af en
endnu sortere pessimisme end før. — Det er imidlertid
ikke tilfældet.
For nylig udkom der en bog, der i mangt og meget
kan sidestilles med »Intet nyt fra vestfronten«. Bogen
er skrevet af en englænder, Alexander Baron, og hedder
»De kom fra by — de kom fra land«. Også den fortæller
om unge mænd, der fra en fredelig tilværelse kastes ud
i krigen. Lidelserne og ødelæggelserne er de samme, men
i modsætning til bøgerne fra den første verdenskrig mær
ker man ikke i denne bog håbløsheden og formålsløs
heden. Disse mænd kæmper for noget. De ved, at hvis
de ikke besejrer nazismen, vil de aldrig kunne vende til
bage til deres hjemland og der leve et liv som frie men
nesker. Krigen er for dem et frygteligt arbejde, der må
udføres, hvis ikke tilværelsen skal miste sin mening.
Endnu stærkere kommer dette frem i en anden krigs
bog, »Den sidste fjende«, skrevet allerede under krigen
af Richard Hillary, en ung engelsk flyver, der senere
styrtede ned med sin maskine og dræbtes.
Hillary studerede før krigen på det berømte univer
sitet i Oxford og var der kendt som en af de dygtigste
på universitetets kaproningshold. Som de fleste andre
af sine ligestillede interesserede Hillary sig kun for sin
sport og lignende adspredelser. Hvad der iøvrigt foregik
omkring ham, beskæftigede han sig ikke med.
Da krigen kom, meldte han sig som flyver i »Royal
Air Force«, fordi han der mente at kunne finde mere
spænding og afveksling end andre steder. Det var med
andre ord for sin egen skyld, at han gik med i krigen. —
Alle de store ord om at kæmpe for Englands og demo
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kratiets sag, eller for menneskenes frihed og ret, anså
han for tomme fraser. Han troede ganske simpelt ikke
på den slags værdier.
Hillary er typen på mellemkrigstidens ungdom. Denne
ungdom, der nærede den dybeste mistillid til alle slagord
og floskler, men som begik den fejltagelse at benægte
muligheden af, at der kan ligge en realitet bag disse
slagord.
En af hans kammerater, Peter Pease, repræsenterer
den modsatte type. Han er ikke gået med i krigen af
egoistiske grunde, men for at være med til at forsvare
noget, som han anser for at være en livsnødvendighed
for frie mennesker.
I en samtale mellem Richard Hillary og Peter Pease
stilles disse to anskuelser op mod hinanden. Denne sam
tale mellem de to unge flyvere er et af de interessanteste
steder i moderne litteratur, thi her har vi på den ene
side mellemkrigstidens skeptiske og desillusionerede
menneskesyn og på den anden side det menneskesyn, der
er rodfæstet i en tro på, at der for mennesket er sat love,
der har gyldighed til enhver tid, og som det har et an
svar overfor.
Hillary har spurgt Peter Pease om hans grunde til at
gå i krig. Hertil svarer Peter: »Jeg mener, at jeg går i
krig for at befri verden for frygt — for frygten for frygt
er det måske snarere, jeg mener. Hvis tyskerne vinder
denne krig, vil ingen andre end små Hitlere turde gøre
noget som helst. England vil blive ledet, som om det var
en koncentrationslejr eller i bedste fald en fabrik. Alt
mod i verden vil uddø — mod til at elske, til at skabe,
til at risikere noget, hvad enten det er fysisk, intellek
tuelt eller moralsk. Mennesker vil betænke sig på at
følge deres hjertes og deres hjernes tilskyndelser, fordi
de, når de har handlet, vil leve i frygt for, at deres hand
ling skal blive opdaget og de selv grusomt straffet. Således
vil al kærlighed, al spontan handling dø ud. Følelserne
vil tørre ind. Tanken vil forstenes. Sjælens ilt, om jeg
så må sige, vil forsvinde, og menneskeheden vil visne.«
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Peter er gået med i krigen ud fra ønsket om, at der
må komme en bedre verden ud af denne krig. Enhver
har pligt til at give sit bidrag til denne forbedring af
verden, selv om det kun er en dråbe i havet.
Overfor denne faste overbevisning virker Richards
argumenter svage og utilstrækkelige. Han siger således:
»Jeg slås, fordi jeg tror, at man i en krig hurtigt kan
udvikle alle sine evner til et punkt, som det under nor
male forhold vil tage ens halve liv at nå til.«
Da samtalen slutter, er de to lige så langt fra at være
enige, som da de begyndte.
Imidlertid skydes Hillarys maskine ned i en luftkamp,
og frygteligt forbrændt føres han til et hospital, hvor han
må ligge i mange, lange måneder. Under rekonvalescen
sen bliver han en aften i London overrasket af et flyver
angreb. Under bombardementet hjælper han med at redde
en kvinde, der er blevet begravet under et sammenstyrtet
hus. Den sårede kvinde, der ser Hillarys af brandsårene
arrede ansigt, rækker ham da hånden og siger: »Jeg ser,
de også har fået ram på Dem.« Denne kvindes jævne og
deltagende ord rammer Hillary voldsommere end alle
Peter Peases forklaringer. Pludselig indser han, hvad
denne krig betyder for ham og for alle mennesker. Den
er kampen mod selve det onde i alle dets former, og i
denne kamp står han i et fællesskab med sine medmen
nesker, et fællesskab han ikke kan stille sig udenfor,
uanset hvad han ellers ønsker. Han ser, hvor fejlagtige
alle hans tidligere teorier om personlig udvikling o. s. v.
har været. Krigen var et led i menneskenes stadige opgør
med de magter, der vil tilintetgøre deres ret til at leve i
frihed og tryghed.
Det er et opgør, vi altid står midt i — enten det er
krig eller fred.
Da Hillary atter- er rask nok til at føre en maskine,
melder han sig igen til tjeneste. Kort efter styrter han
ned, og denne gang overlever han ikke nedstyrtningen.
Med sin bog har denne engelske flyver sat sig selv og
sine kammerater et minde, som vi andre har godt af en
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gang imellem at holde os for øje. Bogen fortæller os
noget om de vilkår, vi lever under, og de forpligtelser,
vi har overfor vore medmennesker.

De tre bøger, der her er omtalt, udgør kun en lille
brøkdel af, hvad der er skrevet om dette emne, men de
er typiske for de to efterkrigstider, og en sammenligning
mellem dem viser, at litteraturen efter den sidste krig
er nået frem til et mere positivt og livsbekræftende
menneskesyn end det, der var almindeligt mellem de to
krige.
Vel kan der være grund til ængstelse og usikkerhed
overfor fremtiden i en verden, der trues af atombomber
og andre ødelæggelsesmaskiner, men man må ikke
glemme, at der er andre stærke og betydeligt værdiful
dere tendenser fremme i tiden.
Vi må nu mere end nogen sinde før sætte vore for
håbninger til, at Brandes’ ord om magten i det bly, der
bliver til skrift, stadig har gyldighed.

En glædelig jul til alle kendinge fra skolen'
Johs. Nielsen.

Anders Reitan
sin historie om »blakken« fortæller Bjørnstjerne
Bjørnson lidt om sit fødesogn Kvikne. Den barske
natur havde sat sit præg på befolkningen der. Sognet
var et af de mest ilde omtalte i landet. En tidligere præst
havde pistol med i kirke, og en anden kom hjem fra sin
kirketur og fandt sit bohave knust af mænd, der nær
havde skræmt livet af hans hustru. Den sidste præst
var flygtet og nægtede at vende tilbage. Ja, sådan havde
det været i Kvikne, men Bjørnson føjede til, da han
skrev historien i 1868, at »Kvikneboerne skal i den se
nere tid være vokset til et oplyst og fermt folk«.
Der var sket et omslag i sognet, og Bjørnson vidste
også godt, hvem der havde hovedæren for dette. Det
havde lærer og kirkesanger Anders Reitan, en mand, der
på en smuk måde indskrev sit navn i den norske folke
oplysnings historie i det 19. århundrede. Vi kender hans
navn fra højskolesangbogen. Det står under sangen:

I

»Der stander et hus i vort høje Nord« ....

Anders Reitan blev født i 1826 i en bygd i det nordlige
Dovre, nogle mil fra Røros, en smuk egn med åser og
fjæld og med elve og bække strømmende ned gennem
lierne.
»Hei* i denne bygd ved fjældet,
hvor min moders hytte stod,
sprang mit liv som blomst ved vældet
dybt fra folkets hjerterod«.
Tidlig viste Reitan evne for sang og musik. Inden sin
konfirmation spillede han til et bryllup, hvilket præsten

24
tog så fortrydeligt op, at han nær ikke var blevet kon
firmeret. Som barn og som ung havde han svære religiøse
anfægtelser. Han ville gerne have en mening med livet
og fred i sit hjerte, men ingen hjalp ham tilrette. Han
gik meget ene, og han betroede sig til sin fele. En anden
god spillemand sagde om ham: »Reitan er rent umulig;
det er ikke bare det, at han spiller slåterne bedre end
jeg og de andre; men han får frem på felen så meget,
som vi andre ikke kan noget af«.
For at få stillet sin udlængsel og sin kundskabstørst
kom Anders Reitan på Klæbu seminarium. Den lærer,
han blev knyttet nærmest til der, var den senere præst
i Trondheim Fr. Wexelsen. De blev venner for livet. Efteieksamen blev han omgangsskolelærer i Horg, senere lærer
og kirkesanger i Kvikne (fra 1853). Under en ny religiøs
krise søgte han til Fr. Wexelsen, og både denne og Ole
Vig, som han også lærte at kende, blev ham til stor hjælp.
Han lærte gennem dem, at han var blevet Guds barn i sin
dåb, og at det ikke var noget, han selv kunne arbejde
sig frem til.
Anders Reitan blev gift i 1851, og hans kone skabte
ham et godt hjem på Klokkergården i Kvikne. Hun tog
sig af alt det praktiske gårdsarbejde, som han ingen in
teresse havde for; men hun fulgte ham også i hans
arbejde, var glad ved hans digte og hans musik og glæ
dede sig også over hans arbejde for et mere levende
folkeligt åndsliv. Noget af det første, han fik i gang i
Kvikne, var en sangforening. Rundt i nabobygderne blev
det hurtigt kendt, at salmesangen var bedre i Kvikne
end i andre kirker.
Da Reitan senere blev stortingsmand, fik han en
vikar. Denne fortæller om sin første sangtime med bør
nene. Han spurgte dem, om de kunne: »Undrer mig på,
hvad jeg får at se«. Ja, det kunne de. Han gav tonen,
og børnene begyndte. Læreren sang med til at begynde
med, men holdt snart op. Han stod blot og lyttede. Han
havde aldrig hørt mage til sang.
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Reitan tog sig af de unge, som ville lære mere, end
folkeskolen kunne give, og læste videre med dem. Han
dannede skiforening og skytteforening og holdt folke
møder og folkefester med sang og tale. Det var noget
usædvanligt den gang og spurgtes vidt omkring. Han var
velset gæst alle steder, ofte besøgte han de syge og trø
stede dem, sang og bad med dem. Folk kom til Reitan,
når de trængte til hjælp både for leg’eme og sjæl.
Anders Reitan var vennesæl. Han havde usædvanlig
mange venner blandt småfolk; men også mænd som dig
teren Bjørnson, tonekunstneren Ludv. Lindemann og
flere landskendte mænd hørte til hans vennekreds. Som
Ole Vig var han ofte taler ved skolemøder og folkemøder.
Hvor han kom, bar han frem sit lyse livssyn, sin stærke
tro på Gud og sit rige håb for Norge og Norden. Bjørnson
skrev om Anders Reitan:

»blandt fattigt folk i fattigt hjem
i fattig vinterfærden
han steg i søndagskoret frem,
den gladeste i verden«,
og
«hans milde store øjne lo
mod himlen og mod landet;
ti i hans sjæl var folk og tro
i evig jubel blandet«.

Reitan var bidragyder til tidsskriftet »Folkevennen«,
og Ole Vig, der var dette blads redaktør, besøgte ham
flere gange i Kvikne.
Den af Reitans sange, som er nået videst ud, er den
før nævnte: »Der stander et hus«. Den stod i digtsamlin
gen »Fjeld-Ljon«, ikke under afsnittet: Gudelige kvad,
men under folk og fædreland med overskriften: Den nor
ske kirke. Der findes her fire vers mere, end der er op
taget i højskolesangbogen. Efter det første vers hedder
det om kirkehuset:
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»Det rejstes i dalen på Asators vold
alt under den højestes værge;
mens drotten hin bolde vog jøtlar og trold
hvad heller dem satte i bjerge.

Og der har det standet fra år til år
af vekslende storme omsuset;
skjønt ofte det fristed fuldlåke kår,
det styrted dog ikke i gruset.
Guds kirke ej hviler på kjølens ryg
og er ikke sat uden vægter;
på evighedsklippen den hæver sig tryg
højt over de bølgende slægter«.

Så følger verset om den gæveste drot og den stål
klædte kæmpe, og derefter hedder det:
»Der hængte de skjoldet, når kampens dag
har gravet i panden sin fure,
og ginge så ned under klokkernes slag
til ro ved de fredstille mure«.

I norske sangbøger findes flere sange af Reitan. Bedst
er: »Målet hennar mor«.
I 1856 var vicekongen, kronprins Carl, på rejse i
Norge. Reitan var med ved Tynnset, hvor 2500 menne
sker var samlet for at hylde ham. Han havde skrevet en
hyldestsang, som blev sunget for kronprinsen. Lidt efter
kom en mand hen til Reitan og sagde: »Deres digt til
vicekongen var et mesterstykke. Bliv ved at arbejde i
Herrens navn«. Det var en af ministrene.
En gang Bjørnson var på besøg i Kvikne, hørte han
Reitan spille en brudeslåt. Den var så smuk, at Bjørnson
blev stærkt bevæget. Tårerne randt ned ad hans kinder,
og han sagde: »Det måtte være en glad brud! Den slåt
skal komme igen!« Nogle år efter kom hans sidste bonde
fortælling »Brudeslåtten«. Bjørnson kom i god stemning
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ved besøget i Kvikne, og på hjemturen skrev han: »Jeg
kører frem gennem strålefryd«.
I 1870 blev Anders Reitan valgt til stortingsmand.
Samme sommer var han en tur i Danmark, besøgte
Grundtvig og hørte ham i Vartov. Reitan var på rigsdagen,
besøgte forskellige skoler og talte ved et folkemøde i nær
heden af Sorø. Han skrev senere, at det var godt at mærke
»det liv og den varme, hvormed det danske folk omfatter
sit land, med hvilken inderlighed det elsker Slesvig, og
hvorledes det danske hjerte endnu bløder efter de dybe
sår ...«
Anker og Arvesen ville gerne have Reitan til lærer
på Sagatun, Norges første højskole. Det blev ikke til
noget. Det blev også kun kort, han fik lov at virke på
stortinget. Han blev syg og døde i 1872 i en ret ung alder.
Reitan kunne ikke på sygelejet få besøg af alle dem,
han ønskede at tage afsked med. Til vennen Wexelsen
sendte han da et telegram: »Dødsstunden nær. Jeg tror
syndsforladelse, evigt liv. Tilskriv broder straks. Farvel.
Reitan«. Han fik denne hilsen tilbage: »Tak! Farvel i
Herrens navn. Troen overvinder døden. Frederik og Hans
Wexelsen«.
Da følget var samlet om hans båre, kom meddelelsen
om, at Grundtvig var død dagen før.
En halv snes dage senere talte Bjørnstjerne Bjørnson
på Emdrupgård uden for København om Anders Reitan,
om hans sange og hans musik, om hans folkelige og kri
stelige foredrag og hans gerning blandt børnene i skolen
i Bjørnsons hjemsogn.
Jens Marinus Jensen.

Østerud!
n tidlig morgen først i september stod jeg ved rælin
gen på en af de store Bornholm-både og så solen
stå op af Østersøen. Vi havde sejlet hele natten på et
spejlblankt hav, ikke en vind, ikke en bølge havde vi
mærket, og luften var så lun, at mange passagerer fore
trak at sove oppe på de åbne dæk på feltstole eller bænke
i stedet for at ligge nede i de overfyldte saloner. Sammen
med solen dukkede de første konturer af Bornholm op
af Østersøen. Først Hammerknuden, senere hele vest
kysten. Og i tankerne stod jeg og nynnede L. Kofods
sang: Bornholm, du prude vikingmø . ..! Jeg huskede
ikke i øjeblikket forfatterens navn og måtte hen i cykel
taskerne efter vandrersangbogen. Selvfølgelig hed han
Kofod — det navn er lige så almindeligt på Bornholm,
som Hansen er i resten af landet. Men jeg må hen til
rælingen igen. Min sidemand låner mig sin kikkert, så
jeg kan se Hammershus-ruinen. Længere nede kan jeg
skimte en lille fiskerflække bag bådene i havnen. Jeg
roder lidt i hukommelseskisten, men finder den ikke. Så
må jeg hen efter kortet over Bornholm. Min sidemand
smiler til mig: Hasle, — og det lys der? —■ Rønne!
Jeg tager et overblik fra nord til syd, og han smiler
endnu engang — ja, afstandene er ikke så store her ovre,
som De er vant til, men det opdager De snart!
Nogen tid efter svajer skibet over i en skarp vending,
og vi glider ind i havnen i Rønne. Ellen er kommet op i
mellemtiden, og lidt efter cykler vi rundt i Bornholms
hovedstad, Rønne. Her får jeg turens første chok — siden
fulgte mange efter — det er jo kun en lille stationsby
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efter mine begreber. For en sikkerheds skyld slår jeg
efter i min lommebog for at se, hvor mange indbyggere
dei- er —• 11.500 eller en fjerdedel af hele øens befolkning.
Senere får jeg at vide, at størsteparten bor udenfor den
egentlige by.
Mens vi kører gennem byen, lægger vi mærke til, at
af og til er der huller i rækken af de gamle huse, som
ellers præger byen. Lidt efter lidt dæmrer det i ens
bevidsthed: russiske bomber i majdagene 1945. Nu er
de fleste huller fyldt ud igen med nye huse, men lige
som et hvidt ar på en solbrændt krop fortæller om ulykke
eller sygdom, ligger disse nybyggede huse og skærer en
i øjnene og minder om hine dage, da bomberne regnede
over Bornholms byer. Men bornholmerne har slidt bravt
i det med genopbygningen, og de er snart færdige. I de
fleste byer står der nu nye huse i skarp og skærende mod
sætning til de gamle, hyggelige købmandsgårde og hånd
værkerboliger, der dog også har deres minder i form af en
ny lyserød plet i de gamle, mørke og mosgroede tage.
Vi cykler langs sydkysten ad en nyrepareret vej. Igen
et lægt sår fra krigens dage. De tyske —■ og senere de
russiske — tanks rev vejene op.
Uden nogen årsag dukker et par verslinier frem i tan
kerne :
— i østlig sø, hvor vrede stormfugl synger,
Bornholm står kraftig med sit klippebryst —

Klipper! Sten! Jamen her er jo ingen sten eller klip
per udover det, vi er vant til! Det er jo fladt, dyrket land,
som vi kender det hjemmefra. Åh, det er jo sandt, urfjel
det går ikke længere mod syd end til Åkirkeby. Her på
sydkysten kan der højst blive tale om skiferklipper. Da
vejen lidt efter svinger helt ud til skrænten, hopper vi
af cyklerne og går hen og ser over kanten. Jo, det er
rigtig nok, det er en høj skiferklippe, vi står på. Vi bøjer
os lidt længere ud over rækværket og opdager, at de
skiferstumper, der ligger nede i havstokken, stammer
fra en lille, tynd åre midt oppe i den sand- og lerskrænt,
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vi står på. Derfor trækker vi os forsigtigt tilbage og for
står, hvorfor rækværket er så solidt.
Efter en dagsrejse på 18 km — en næsten nfattelig
lang strækning at cykle, synes bornholmeren, når der
dog findes biler — har vi nået det vandrerhjem, der var
dagens mål. Forinden har vi dog en lille oplevelse, der
fortjener at nævnes. På vejen standsede vi for at få en is
til at køle os på. Den bornholmske sol er slem, selv her
omkring den 10. september. Nå, vi fik vor is mod betaling
og oplysning om hjemsted, alder, familie, stilling, hafte
børnesygdomme o. s. v. Jeg havde allerede hånden i lom
men, hvor mit pas, vandrerkort, dåbs- og vielsesattest
samt kørekort lå, men forinden var konen derinde be
gyndt på en udredning af sognets familie-, formue-,
ægteskabs- og slægtsforhold, samt en detailleret beskri
velse af de enkelte familiers særlige sorger og glæder,
fødsler og begravelser, indgåede og brudte forlovelser
o. s. v., o. s. v. Vi stod rigtig og glædede os, fordi vi så
hurtig mødte en rigtig original bornholmer, da det lød
fra lugen — ja, jeg er såmænd fra Silkeborg-kanten, og
vi er af og til deroppe på besøg! Vi kravlede skyndsomst
på cyklerne og trillede videre. Ja, sådan gik det til, at den
første rigtige bornholmer, vi traf, viste sig at være en
ægte jyde.
Da vi godt fjorten dage senere nærmede os Rønne
igen fra nord, havde vi mødt rigtige bornholmere, rigtige
klipper, naturpanoramaer, der tog vejret fra en, små
hyggelige byer, blandt andet Gudhjem og vandrerhjem
met der, Skt. Jørgens Gård, — der kunne vi næsten ikke
komme fra igen. En af årsagerne var et mægtigt træ
midt i vandrerhjemmets gård, fyldt med modne høst
pærer. Samme sted smagte vi for første gang morbær, en
rigtig himmerigsmundfuld.
Vi havde også været en lille smut ude i Østersøen for
at besøge Christiansø, denne klippeknold, der engang har
været en eneste stor fæstning. Mange minder står endnu
og fortæller om fortidig militærmagt af storpolitisk for
mat. Et brystværn, 2—3 m bredt, går rundt om hele
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øen. Det lyder af noget, men hele øens længde er 700 m,
eg bredden er ikke over 500 m nogen steder. Endnu den
dag i dag står mange af batteriernes kanoner og truer
ud over Østersøen. At jord herovre regnes i kilo, forstår

»Jons kapel« på vestkysten.

man, når man hører, at hver eneste skovlfuld er sejlet
herover. Sejlturen derover og hjem var noget af en begi
venhed — for bådens besætning, fordi kun to af passa
gererne var søsyge — for os turister, fordi Østersøen,
trods stille vejr denne og de foregående dage, legede med
båden, så vi så horisonten i alle mulige vinkler i forhold
til dens normale stilling i verdensrummet. Men når man
først har vænnet sig til det, er det ganske morsomt.
En eftermiddag mellem Svaneke og Gudhjem, nær
mere betegnet ved Randkløveskåret. Belært af tidligere
erfaringer angående forholdet mellem de på kortet ind
tegnede vejes tilstand og virkeligheden havde vi stillet
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Randkløveskåret.

cyklerne og besluttet at trave. Vi mødte mange vanske
ligheder på den tur. Først og fremmest brombær. Bornholmstur i september står i den klare lufts og de modne
brombærs tegn. Overalt på øen så vi brombær, store og
små, sure og søde. En gartner fortalte mig, at der var om
kring 20 forskellige slags, og jeg tror, vi smagte dem alle.
Inde i skovene var der også blåbær; ikke et enkelt, nej,
man kunne sidde på en træstub og plukke nok til at blive
mæt af. Ofte spiste vi så mange brombær, at frokost
pakken var uden interesse. Sådan også her. Men efter
hånden landede vi dog nedenfor klipperne ved strand
kanten, og vi besluttede så at følge den et stykke. Men
at vandre langs strandkanten på Bornholms nordkyst
kræver en vis fysisk form. Stenene, som bølgerne leger
med, er tit så store, at det tager flere minutter at kravle
over eller udenom dem. Klipperne står ofte lodret 30—40
m i vejret helt nede i vandkanten. At vade udenom er
der sjældent tale om, der kan være lige så langt nedad.
Så må der omveje til for at komme videre. Vi asede og
masede og morede os. Det gav motion og appetit. Menne
sker så vi ingen af i lang tid, men så stod der et skilt:
Adgang forbudt. Privat grund! — og deraf sluttede vi,
at vi nærmede os befærdede strøg igen. Vi satte os på en
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klippeafsats og spiste rationens sidste stykke chokolade,
mens vi nød udsigten over Østersøen. Efter at have be
tragtet omgivelserne fandt vi ud af, at det var håbløst at
gå samme vej tilbage, for ikke at sige umuligt. Det ville
i al fald tage lang tid, og vi havde allerede været under
vejs i tre timer. Så var der ikke andet at gøre end at lukke
øjnene og gå ad den sti, der førte op til et sommerhus.
På kortet var der afsat en sti tilbage til stedet, hvor vi
havde efterladt cyklerne; den fandt vi let, — og knapt et
kvarter efter stod vi ved dem. Så forskelligt kan terrænet
være selv indenfor et meget lille område. Stien, vi fulgte,
gik parallelt med strandkanten, og der var ingen steder
over 300 m fra den ene til den anden.
En anden dag vandrede vi langs Kobbeåen til vand
faldet Stavehøl og videre til Østerlars rundkirke, der er
den største af øens fire rundkirker, og den er i sandhed
et besøg værd. Med sine tykke mure og støttepiller og
med sine tre stokværk giver den et godt indtryk af tid
ligere tiders bygningskunst og forsvarsteknik. Ja, det
med forsvar må med, for udover at tjene som kirke har
den været en solid og stærk fæstning, hvor folk i ufreds
tider samledes. Til dette formål er der i stokværket over
kirkerummet et »beskyttelsesrum« for kvinder og børn.
Det er indrettet sådan, at der er et stort rum i midten og

Østerlars rundkirke.
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en vægtergang udenom. Herfra kunne angribere beskydes
gennem nogle skydeskår. Men den egentlige kampplads
for fæstningens besætning var i det øverste stokværk.
Heroppe er indretningen noget lignende den nedenunder,
men der er flere og større skydehuller. Et indtryk af kir
kens størrelse får man ved at betragte billedet og sam
menligne med gravstenene i forgrunden, eller ved at
tænke på, at i det store glughul oppe under taget i øverste
stokværk kan en voksen mand stå oprejst.
Der kunne fortælles meget mere. Om silderøgeriernes
karakteristiske silhouetter, der præger alle byerne und
tagen Åkirkeby, — om de mange fiskerbåde, — om mær
kelige klippeformationer, hvortil der ofte knytter sig sagn
og historier, — om en gammel skovløber, vi traf en dag
oppe i nærheden af Hammershus, da vi forsøgte at gå
på tværs af banede veje og var ved at komme udenfor
lands lov og ret. Han lod sine redskaber i stikken og gik
foran og viste vej. Mens vi gik gennem skoven, fortalte

Silderøgerier.
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han uafbrudt små historier, viste os en samling ræve
grave og var i det hele taget underholdende, og da vi om
sider kom til hans lille hus, inviterede han os indenfor.
Da vi to timer efter gik igen, havde han kløet mig grun
digt i skak, vi havde hørt hans kone spille på harmonika,
set alle familiebillederne, købt otte æg og iøvrigt haft det
meget fornøjeligt.
Ja, sådan kunne jeg blive ved længe. Men det er meget
bedre selv at opleve det. Tag et vandrerkort, smør cyk
len (den er næsten uundværlig derovre!), lav selv maden
eller køb den på vandrerhjemmene og husk fremfor alt
et par sko med gummisåler til at gå i klipper med. Så
behøver sådan en tur slet ikke at blive en dyr fornøjelse.
Og for den, der en gang har stået på Hammerknuden og
set ned langs kysten, mens en hidsig nordost jager Øster
søens bølger ind mod klippeskærene, så skumsprøjtet
slynges langt ind over fiskerlejernes små, duknakkede
huse, ja, for ham er der slet ingen tvivl om, at her må
han eller hun stå engang igen. Her er ingen blød sand
strand til at tage af, bølge og sten står bryst mod bryst
i et hidsigt favntag, — og stenen sejrer. I tusinder af år
har urfjeldet modstået Østersøens stormangreb. Mange
skarpe kanter er slidt væk, nu og da er en blok styrtet i
havet, men det betyder intet. Fra Arilds tid har urfjeldet
holdt sig oprejst derude midt i Østersøen. Og det er
blevet et billede på den sejge, stolte og lidt trodsige, men
muntre og lunefyldte bornholmer, sådan som vi mødte
ham derovre.

God tur!

Anders Willemoes.

Vi ønsker alle gamle elever og venner en glædelig jul
og et godt nytår.
Ellen og Anders Willemoes.

Farverne i naturen
år man nu efter krigen efter evne søger at udvide
sin horisont gennem rejser til udlandet, vil man,
når man bagefter skal fortælle derom, bruge billeder af
kendte ting som sammenligningsgrundlag, og de herlige
naturbilleder, som har været beset, må beskrives ved
hjælp af billeder, der for det meste er trykt i sort og
hvidt. Tilskuerne må selv give billederne glans ved at
iklæde dem fantasiens rige farver. Græs og træer bliver
grønne, bjergene får den farve, der i en eller anden tanke
forbindelse knytter sig til sten, og husene får den farve,
der kendes fra et hus, der før er set. Farvebilleder får en
meget begejstret tilskuerskare, fordi der her vises natu
rens rigtige farver. Det mærkelige er, at der lettere bliver
begejstring over et smukt farvebillede end for en smuk
udsigt. Man kan ikke lade være at se det skønne ved den
helt almindelige danske natur, når der vises farvebille
der. De, der i sommer så jagtfilmen ved elevmødet, vil
vel indrømme, at de ikke altid tænker over, hvor meget
smukt de er omgivet af til daglig. Prøv bare at tænke
hvert sted, der ses, som et motiv til et farvebillede eller
et maleri, og der vil findes de bedste muligheder i det
landskab, der daglig omgiver enhver af os. Det er ikke
meget, der af sig selv kommer til os, hvis vi blot sætter
os ned og venter på det. At lære at se på naturen og se
det skønne, der er også et arbejde, der må gøres.
Farvelæren fortæller os, at der kun findes 3 farver,
nemlig: rød, gul og blå, og af dem kan alle andre farver
fremstilles, endog sort og hvid, der ikke regnes for rigtige
farver.

N
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Når man en efterårsdag betragter skoven, må man
undres over, at der kun findes tre farver, for hvilken risdom findes ikke der. Efterårets skov har fået en farve
pragt, der vanskeligt kan beskrives, da de blade, der før
sås som næsten ensartede grønne, nu er så langt derfra
som vel muligt; farveskalaen fra rødt til blågrønt er
repræsenteret, og hele billedet indrammes ofte af en ren
blå himmel. Endnu et eksempel på naturens ødslen med
farver ser man mange gange ved solopgang eller vel oftere
ved solnedgang. Da kan man ikke beskrive det uden at
berøre alle farver i solspekteret, og så kan man vel ikke
se det uden at glædes over den skønhed, der udfolder
sig for øjnene.
Hvor mange giver sig tid til at overvære og nyde den
slags offentlige skuespil, der regnes for luksus for dem,
der ikke har deres arbejde i den fri natur. Her har land
mænd et vældigt fortrin for andre, men mon de tænker
på det, sikkert ikke alle. At mange glæder sig over at få
den nære kontakt med naturens rigdom ved deres arbejde
med jorden, er vel uden tvivl; men mon de rigtig tænker
over, at netop de har lejlighed til at se det i virkelighe
den, som landskabsmaleren søger at genskabe gennem
sin kunst. Det, der gør landet bedre end byen, er dog
naturen, der her er mest uberørt, og den påvirker det
meste arbejde. I fabrikkerne arbejder de lige godt, enten
det er varmt eller koldt, lyst eller mørkt, de har gjort
sig uafhængige af naturens luner; men de har tillige
mistet den nære berøring med den i det daglige liv.
Det sete afhænger af øjnene, der ser, og er der noget
sted, hvor det betyder noget, er det i denne sag, hvor det
gælder om at se det skønne i det, der daglig er for øje.
Naturens farvesammensætninger vil aldrig blive overgået
af nogen kunstner, og dog fås nydelsen af synet gratis
for hver, der vil give sig tid og gøre sig umage med at
opleve det. Intet kunstværk vil kunne måle sig med de
enkelte deles form og farve i naturens verden, og derfor
bør man gå ud og opleve det så tit som vel muligt, for
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det er en rigdom, der ikke kan tages fra nogen, og den
bliver større ved at deles mellem flere.
Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?
(Brorson.)

De bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår
sendes alle gamle elever.
Ellen Larsen.

Dag og dåd
Sol er oppe,
skovens toppe
glimrer alt som Gimles tag;
bud os bringer
hanevinger,
hanegal orn klaren dag.
Vågner, vågner, danske helte!
Springer op og spænder bælte!
Dag og dåd er kæmperim!

lle kender vi den sang, forstår den også. Men nogle
af dens ord er dunkle for mange. Således linjen:
»Dag og dåd er kæmperim«.
Den betyder ellers, at overalt, hvor livet rører sig
kraftigt og stærkt, følges dag og dåd ad: såsnart det er
dag med lys og udhvilethed, såsnart det er ungdoms- og
manddomsdag med legemlig og åndelig styrke, er man
optaget af dåd, af at få noget udrettet med kraft, noget
som man kan være bekendt at stå ved.

A

Undertiden kan vi ønske os at have mindst muligt
af pligter og arbejde. Det er nok klokker Link i Heibergs
»Nej«, der roser sig af at have en stilling, hvor der er
lidt at bestille og meget at fortjene. Der er vel dem
iblandt os, der godt ville have det ligesådan. Det er vist
overhovedet et træk ved vor tid, at vi let bliver mere
optaget af at kræve ind for os selv end af selv at sætte
alle kræfter ind.
Det er vel også noget af en nationalsvaghed hos os.
I Chr. Richardts sang om de tre brødrefolk, svenskere,
nordmænd og danskere, hedder det om os:
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Og er der lidt mageligt ved svendene her:
det kommer af de skyggefulde bøgetræ’r!

Sådan kan vi godt smile ad os selv og vor svaghed.
Det er også en god ting ikke at tage sig selv for højtide
lig; men ens svaghed skal man nu aldrig tage sig for let.
Det véd vi også.
Vi kan behøve af og til at advare hinanden mod at
misbruge livet. Men først og sidst gælder det dog at
bruge livet, så det kan blomstre og bære gode frugter.
Vil vi nemlig blive kloge på livet — hvad vi vel alle
ønsker — lader det sig ikke gøre alene ved at læse om
livet eller alene ved at betragte det, men kun ved at
bruge det. Vi må, som Hostrup skriver, først finde, »hvad
kraft vi har, for ej at stå til skamme«. Og så må vi
anvende denne vor kraft i vort arbejde, om så ti for een
rundt om os undrer sig over, at vi tager sådan fat.
Der er sikkert ikke mange af os, som får vore navne
indskrevet i Danmarks historie. Nogle få vil huske os,
de fleste vil glemme os som sne, der faldt i fjor. Men de,
der kender os, skulle dog gerne engang kunne give os
det eftermæle: her blev dagen, ungdomsdagen, livsdagen,
brugt til dåd, her blev levet et kraftigt liv, her blev vir
ket godt med de kræfter, han eller hun havde!
Netop sådan og kun sådan bliver vi kloge på livet og
klarer livet sig for os efterhånden.

Ordet dåd bruger vi ikke i daglig tale; det klinger
vel noget høj stemt. Hvad menes da her med dåden?
Med dåden, som dagen skal bruges til, menes det dag
lige liv med uddannelse, pligter, livsstilling, familie og
venner, egn og land. Det er ikke noget oppe i skyerne, i
drømmeland, det gælder. Men det drejer sig om at være
eller blive en flittig og dygtig håndværker, landmand,
husmoder, sømand, arbejder, lærer, lærerinde eller hvad
andet der kan nævnes; det drejer sig om at være en
god søn, datter, broder, søster, ven, veninde, fader,
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moder; det gælder om at være et varmhjertet dansk
menneske, som er til gavn, og som alle kan stole på.
Det er det arbejde, den dåd, dagene skal bruges til.

Heri behøver vi alle gode forbilleder, som vi prøver
at efterligne. Lykkeligst er det, når vi uden videre har
forbilledet i vort hjem. Ja, i den helt unge alder kan
man altid nemt se fejl hos sine forældre; men derfor
kan de nu alligevel godt være vore forbilleder. Og det
er mange af os, for hvem de er det, undertiden sagtens
langt mer, end vi selv véd af.
Men der er også andre, vi kan efterligne. Vi kender
hver for sig nogle, der er vore overmænd i at bruge livet
kraftigt og godt; somme af dem kender vi personligt,
somme fra Danmarks historie og andetsteds fra.
Fra barndoms- og ungdomsårene til manddom og
alderdom er det meningen med os: at vi skal efterligne
dem, der brugte eller bruger livet flittigt, ærligt, kraftigt
og med et godt hjertelag; at vi skal kappes med de
bedste.
Og om vi af dovenskab, mismodighed, nydelsessyge
eller ringe tiltro til vore evner lader os skræmme fra at
kappes med de bedste, må vi vende tilbage dertil.
Thi dertil har vi fået livet, at det skal bruges flittigt
og godt. Og som Erik Appel fornylig sagde i en tale: Det
farligste er ikke at dø; det farligste er: ikke at have fået
livet brugt, når det har ende.
Ja, dag og dåd er kæmperim.
Holger Sørensen.

Sydslesvig — i en ny fase
ange mennesker har haft vanskeligt ved at forstå
meningen med det, der ofte er blevet sagt, at den
danske kamp i Sydslesvig er forudsætning for det dan
ske folks beståen. Mange siger, at det er noget sludder.
Den mening deler jeg ikke. Kampen i Sydslesvig er et
stykke dansk kulturarbejde for sikring af danskhedens
ret. Vor tid har set så mange forskellige former for ret,
at der måske kan være tvivl om dette ord. Men her gæl
der det først og fremmest menneskenes naturlige ret til
at bestemme over sig selv, til frit at bekende sig til danskheden eller tyskheden uden at miste ære og anseelse eller
forudsætning for at kunne tjene det daglige brød på det
sted, man ønsker at blive. Dette er soleklar ret, der burde
være alle til del. Resultatet af denne ret, altså om man
bekender sig til danskheden eller tyskheden, har sin for
udsætning i den historiske ret. (Konjunktur kan være
baggrund for det samme, men bekendelsen vil da ikke
være vedvarende). Retten til at være dansk vil ikke være
noget spørgsmål for en sydtysk befolkning, da der ikke
der kan ligge en historisk ret som baggrund. Men Søn
derjyllands historie viser os, at Sønderjylland fra før
den historiske tid har hørt til Danmark, og at kun mang
lende national forståelse fra dansk side og magtovergreb
fra tysk side har løsnet og brudt dette tilhørsforhold.
Som hjemmets livsgrundlag danner baggrund og forud
sætning for det enkelte menneskes liv, danner historien
det samme for et folks liv. Og 80 års udlændighed for
andrer ikke et folks baggrund og forudsætning for livet,
ligesom et hjems livsgrundlag heller ikke forandres, ved
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at det flyttes til et andet sogn. Men baggrunden skal forplumres ved, at tvang og propaganda underkuer det frie
menneskesyn. Det er det, der er sket i Sydslesvig. Og det,
det danske arbejde dernede nu gælder, er, at få sydsles
vigerne til at finde tilbage til det danske som deres vir
kelige livsgrundlag, således at selvbestemmelsesretten
har sin baggrund klart bevidst, så der er forudsætning
for, at dens afgørelse bliver den rigtige. Selvbestemmel
sesrettens »rigtige« afgørelse må nemlig være den, der
falder i tråd med dens forudsætning, den historiske ret.
Hvorvidt dette mål nås, er ikke alene afhængig af syd
slesvigerne. De møder med åbenhed mod det danske og
sætter meget ind på det. Men hvis vi svigter heroppefra,
er slaget tabt på forhånd. Som bibelhistoriens fortabte
søn måtte tilbage til hjemmet for at hente fornyelse til
igen at leve et menneskeværdigt liv, må sydslesvigerne
have fornyelsen fra Danmark. Og vi må som den for
tabte søns fader tage imod dem med åbne arme, og ikke
som hans broder stille os tvivlende og mistroiske. Det
var ikke først og fremmest penge og materiel hjælp, den
fortabte søn trængte til, men han trængte til sit hjem,
til et sted, hvor han hørte til og følte sig hjemme, og
hvor han kunne finde det, der trods vildfarelser havde
den rette samklang med hans indre, det, der alligevel
var grundlag for hans liv. Således er det heller ikke først
og fremmest penge og materiel hjælp, sydslesvigerne
trænger til, selv om det er en stor fordel, at befolkningen
ikke skal kæmpe med nød og elendighed, og at arbejdet
ikke skal hæmmes af økonomiske bekymringer. Den
hjælp, der får den varigste betydning, er af en anden art.
Det er samme hjælp, som den fortabte søn trængte til.
Det er, at de mødes med tillid og løfte om et hjerteligt
velkommen, når engang selvbestemmelsesretten sker
fyldest, og at man i det mellemliggende tidsrum gør,
hvad man fra dansk side kan for at sætte dem i forbin
delse med det, der er deres baggrund og forudsætning
for at udnytte selvbestemmelsesretten, det særlige dan
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ske. Samtidie må man skaffe dem mulighed for frit at
benytte det, der bydes dem nordfra.
Her er det, det vil vise sig, om det danske folk har
livskraft nok til fortsat at bestå. Jeg tænker ikke på, om
det stats- og folkeretsligt kan bestå som folk. Det kan
det måske nok, selv om det også kan blive tvivlsomt,
hvis vi ikke evner at føre en grænsekamp. Men det drejer
sig om at bestå i overensstemmelse med historien og
vedkende sig historien, bestå med alt det for det dan
ske folk særegne i behold. Hvis det danske folk ikke har
kraft og villie til at føre kampen i Sydslesvig, så sydsles
vigerne får den hjælp, de har behov, mangler der noget
i dets livskraft, lige så vel som der ville have manglet
noget ved den fortabte søns hjem, hvis det havde slået
hånden af ham, da han netop trængte mest til det. Dette
er baggrunden for det, jeg indledte med, at gennemførel
sen af kampen i Sydslesvig er af afgørende betydning for
al øvrig danskheds beståen.
Hvorledes dette så indfries, skal jeg komme lidt ind
på i det følgende. Men ellers vil jeg i al beskedenhed
prøve at trække nogle linier op om Sydslesvig i dag.
På mange områder viser det sig, at hele Sydslesvig
spørgsmålet er ved at være kommet ind i en ny fase.
Først og fremmest viser det nye sig i en talmæssig til
bagegang. Tallene har nået en foreløbig kulmination i
1947 og 48, siden da er de faldet. Ved valgene i april
1947 stemte 99.046 på de danske repræsentanter, i okto
ber 1948 92.184 og i august 1949 75.387. I samme tids
rum var Sydslesvigsk Forenings medlemstal gået fra
67.474 (47), 75.419 (48) til 71.605 (49). For skolernes
vedkommende var tallene foråret 1948 14.499 elever og
foråret 1949 14.096 elever.
Betyder disse tal så ikke en tilbagegang for dansk
heden? Jo — men vist ikke styrkemæssigt. De betyder,
at kampen mod danskheden er ved at blive for hård for
nogle, og at de konjunkturbestemte er faldet fra. Man
har aldrig villet nægte, at der har været nogle konjunk
turbestemte danske. Der vil altid være nogle, der lader
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sig lede af konjunkturerne. Men tallene viser, at der har
været forholdsvis få her, idet man kan gå ud fra, at det
er disse, der først og fremmest er faldet fra. Det er nem
lig langt fra nogen fordel at være dansk i Sydslesvig. De,
der er gået fra, tæller også mange andre end konjunk
turbestemte, nemlig folk, der har måttet melde sig ud
for at bevare deres eksistensmuligheder.
Ved at sammenligne stemmetallene fra valgene med
SSFs medlemstal viser det sig, idet man kan gå ud fra,
at alle SSFs medlemmer stemmer dansk, at der i 1947
har været 30.000 stemmer fra folk, der ikke var fast til
knyttet det danske arbejde. Af disse har nogle indmeldt
sig i SSF, mens andre er faldet fra, så SSFs medlemstal
og stemmetallet i august 1949 praktisk talt stod lige.
Det vil sige, at kernen i det stadig står fast.
Hvis danskheden skal klare sig i kampen, må den
stadig have målet klart for øje, og man må kunne øjne
en mulighed for at nå målet. Sydslesvigerne er ikke
slemme til at bebrejde Danmark noget, tværtimod er
man meget taknemlig for det, der ydes af hjælp fra Dan
mark. Men det er ikke fri for, at man kan spore en vis
skuffelse over Danmarks officielle stilling til Sydslesvig
spørgsmålet. Man havde håbet på, at man kunne blive
enige om ikke alene at snakke om selvbestemmelsesret,
men også at kræve og sikre selvbestemmelsesretten gen
nemført. En sydslesviger har gjort betydningen af dette
klart ved et billede. Sydslesvig sammenlignes med en
mand, der vil svømme over fjorden. Svømmende langt
ude på vandet kan han se målet, strandbredden, og han
ved, at han kan klare det. Men så tager man strandbred
den væk fra ham. Han kan ikke se den, han ved ikke
længere, hvor langt der er til den, eller om han har nogen
mulighed for at nå den. Må han da ikke hellere vende
om, mens han endnu kan redde livet, i stedet for at
blive ved at kæmpe en måske ørkesløs kamp mod et
mål, han end ikke er sikker på eksisterer. Sydslesvigerne
er ikke mere end almindelige mennesker, derfor må de
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have mulighed for et resultat af kampen, når denne kræ
ver livsbetingelsen som indsats.
Et eksempel fra omskolingerne kan belyse kampens
indsats på et enkelt område. Indtil for et år siden var
omskoling fra tysk til dansk skole og omvendt kun
mulig pr. første april hvert år. Efter oktobervalget 1948
kom den bekendte ekstraordinære omskolingstermin, og
siden har omskoling været mulig praktisk taget på et
hvert tidspunkt, foruden at der også i dette efterår er
ekstra omskolingstermin. Bernhard Hansen nævner i
skoleberetningen foråret 1949, at strømmen fra dansk
til tysk skole findes blandt børn fra embedsmandshjem
og økonomisk afhængige hjem. Dette taler alene sit tyde
lige sprog. Følgende eks. er taget fra omskolingen i dette
efterår og er eet blandt mange. En kromand fra Angel
meldte sig i 1945 i SSF og sendte sine børn i dansk skole.
Dette medførte, at kroen blev boykottet fra tysk side, og
da de danske her hovedsagelig kommer fra de økonomisk
dårligst stillede hjem — især efter pengereformen, bety
der dette, at kroen ingen søgning har, og at kromanden
har måttet ernære sig som arbejdsmand, hvilket den
store arbejdsløshed vanskeliggør. Henvendelser fra angelbønderne, der som bekendt er stærkt tysksindede, har
gået ud på, at hvis kromanden ville udmelde sig af SSF
og tage sine børn ud af den danske skole, skulle de nok
sørge for, at hans kro igen fik søgning. Fire års boykot
ning har gjort ham mør. Han var nødt til at følge dem.
Der er intet at sige til hans skridt, tværtimod må man
beundre ham for hans lange udholdenhed. Det koster at
være dansk.
Forældrene sender deres børn i tysk skole for at sikre
dem levevejen som embedsmænd eller ved post- og jern
banevæsen o. m. a., da det i praksis er betingelsen for
at komme ind disse steder. Man forstår dem og beun
drer dem, der stadig holder ud.
Man må regne med, at danskheden har nået sin kul
mination i denne omgang, og at den talmæssige tilbage
gang ikke har nået sin afslutning alle steder. Dog kan
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man også notere fremgang. F. eks. kunne den danske
skole i Vesterland på Sild før efterårsferien notere en
omskoling til dansk skole på 39 elever, hvilket tal kan
være steget siden. Og dette er ikke enestående. Men man
må være forberedt på større afgang end tilgang som
samlet slutresultat. Dette må ikke få nogle til at tabe
modet. Det er der ingen grund til. Men netop nu må
arbejdet fortsætte. Netop nu er der grund til at bringe
dem i forbindelse med det, der er deres virkelige baggrund og livsgrundlag, alt det, der i vor tid er blevet så
forfalsket. Og netop nu er der grund til at give dem
målet i syne og give dem håb om, at det kan nås.
Kieleroverenskomsten, som blev vedtaget forleden,
må også betragtes som en indledning til et nyt afsnit
for Sydslesvig. Englænderne har efterhånden overladt
tyske myndigheder all angående indre tyske forhold,
også afgørelser om de danske i Sydslesvig. Hidtil har
man fra dansk side ingen officiel erklæring eller doku
ment haft at holde sig til, og hvert enkelt overgreb har
måttet ordnes med direkte forhandling i Kiel. Men med
Kieleroverenskomsten har man fået et sådant dokument.
Her sikres sydslesvigerne retten til at bekende sig til
danskheden uden at risikere repressalier eller miste eksi
stensmuligheden. Desuden nedsættes der et udvalg, som
har til opgave at behandle klager fra den dansksindede
befolkning. Udvalget har kun klage- og mæglingsret, men
kan dog få stor betydning i det daglige arbejde. Kieler
overenskomsten anerkender endvidere den frisiske be
folkning, der som bekendt står tilknyttet det danske
arbejde, som national folkegruppe, hvilket er af stor
betydning.
Overenskomsten er et værn mod lokale myndighe
ders overgreb i modstrid med landsregeringens bestem
melser. Men kromanden i Angel kan ikke beskyttes af
myndighederne, om de nok så gerne ville. Og myndig
hederne kan ikke sætte danske børn i lære, når forret
ningsfolk påstår, at de ikke er det tyske sprog mægtigt.
Dette på trods af at undervisningen i tysk i de danske
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skoler er undergivet tysk kontrol. Dette nævnes kun som
eksempel på, at der fortsat vil være kampe.
Sydslesvigspørgsmålet i en ny fase betyder, at man nu
har belavet sig på længere sigt efter de gammelkendte
metoder, efter at man fra dansk side fortsætter den af
ventende holdning, mens mulighederne for en sikring af
selvbestemmelsesretten forspildes. De dermed forbundne
naturlige frafald har fundet sted, og man har opnået en
tysk anerkendelse af de danske rettigheder. Dermed har
man arbejdsgrundlaget for måske mange år frem i tiden.
Og jeg tvivler ikke om, at der vil blive arbejdet, og at
der vil opnås store resultater. Man må så håbe, at den
dag oprinder, hvor danske dernede har mulighed for at
nå målet. Lad os så se, om de ikke vælger det, der er i
overensstemmelse med deres lands og folks fortid, når
afgørelsen falder. Så må vi ikke spytte og sige, at det er
de konjunkturbestemte, der vender tilbage. Der vil altid
være folk, der ikke evner at stå fast i en grænsekamp
som denne. Derfor kan de godt vælge af fuld overbevis
ning på afgørelsens dag, og derefter blive gode borgere
i det land, de vælger som deres. Men lad os vende os
imod os selv og sørge for, at vi giver vore landsmænd
dernede det håb og lys, der skal til for at holde hovedet
oven vande.
Jeg er glad for at have fået opfordring til med dette
indlæg at sende en hilsen til alle gamle Egå-drenge og
-piger, specielt til min egen årgang 1939—40.

Tamp, efteråret 1949.
Jens Bak.

Hvorfor på højskole?
a den gamle, kloge Grundtvig for over 100 år siden
fik verdens første højskole, Rødding, sat i gang, var
det ikke med faglig uddannelse for øje, det gives der nok
råd for andetsteds. De gode borgere, som sad i stænder
forsamlingerne, skulle oplæres i folkelig oplysning og
dannelse. Nok lærte de at læse, skrive og regne, for det
trængte de også til, men det i sig selv var og er ikke nok.
Vi må ikke køre i P. Smeds: »Hwa nøtt?«; vi har så godt
af en gang imellem at gøre noget, der er fuldstændig uden
nyttemening. Kender I ikke, hvor herligt det er at tage
en ganske umotiveret tur ud i skoven en almindelig hver
dag? Det er, ligesom man mere end ellers er hældt ned
midt i det skønne; som nu i disse efterårsdage: man
lugter til svampe og sparker i bladdynger og føler, at man
får et dejligt liv foræret — det har været der hele tiden,
bare vi selv kunne se det — der er en forløsning i at
opdage det.
Sådan skulle det være med højskolen. Når det kom
mer til stykket, er det ikke de store herlige oplevelser,
som det vrimler med i et skoleophold, ikke specielt timer
ne og ikke det lovpriste kammeratskab, der gør det, men
selve nøgleideen, som ligger til grund for det hele: åbne
øjnene for det, som er, det som er os givet, gribe det,
udnytte det og frydes, og gennem dette ikke blive træt.
Om højskolen er aktuel, om den har bud til menne
sket af i dag, ikke bare til den lille indviede skare, kan
der, og bliver der diskuteret vældigt om. Jeg tror, det har
noget med bølgelængden at gøre, og det er måske pejlingsapparatet, der ikke altid virker. Men jeg er ganske
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overbevist om, at den har en spec, aktuel opgave, nemlig
at fortrænge den ensomhedsfølelse, mange helt unge (og
det er som regel ikke de ringeste) lider under. Denne en
somhed har ofte en rod i ærlighed. Vi ser, hvordan ten
densen hos de nyere forfattere, som er talerør for tidens
unge, slet ikke er med vingeslag eller rig svulmen, fordi
det for dem er uvirkelighed, og de kan ikke køre på det
gamle, som ikke er en del af dem selv. De må selv finde
ud af det. De må være alene med Gud og samvittigheden
for at nå frem til en livsanskuelse, der kan bære. Men
så er det, at vi ikke er store eller stærke nok til at gå
derude i ensomheden og søge, og så kan det ødelægge.
Det kan let blive til en cirkeldans, hvor søgningen gælder
at finde ud af tilfældet: jeg. Det bliver umuligt at sige:
forlad os vor skyld, man kan ikke nå ud over sig selv,
og alligevel ligger trangen til: Ud, vil jeg! ud! — o, så
langt, langt, langt. Og så er man lige moden til galeanstalt, kommunisme eller — højskole! Alle tre har
chancer for at få individet under klo. Hvis højskolen er
klog (der findes altid misforståelser), bruger den ikke
sin klo til at holde fast med, men til at åbne med (jeg
ser i ånden en hummerklo spadsere som en dåseåbner op
gennem skindet!) Hvis vi skal fortsætte i denne drastiske stil, så ønsker jeg, at der som i eventyrene må blive
strøet salt og peber i sårene, så det rigtig kan svide. De
små rifter, vi før havde ude i ensomheden, da vi lukkede
os inde med os selv, bliver så små, og vi har godt af at
få øjnene op for, at hvad der angår min nabo, angår
også mig, jeg har også smerte ved hans sår, og glæde ved
hans glæde, og jeg bliver rig ved hans rigdom. Det er det,
som den gamle glose, åndeligt fællesskab, dækker, og det
er netop det, som den store flok, der består af ensomme,
søgende, unge sjæle, har så stort behov for just nu. Denne
opgave ligger i højskolens hånd.
Men vi må huske på, at højskolen trods alt ikke helt
er en mirakelanstalt, hvor livets facitliste ligger klar. Som
den enkelte aldrig kan gøre noget fuldkomment (det var
der kun een, der kunne), således kan højskolen heller
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ikke nå til fuldkommenhed, men hver skole kan arbejde
ud fra sin overbevisning i forlængelse af det arbejde, som
er udført på slagmarken (med dette ord tænker jeg på
vore forfatteres og kunstneres higende kamp; de har
skrevet i deres eget blod), og der ud fra må så hver enkelt
discipel igen arbejde videre med fællesskabet i ryggen i
sin egen retning.
Kan man ikke sige det på den måde, at det, der gør
vort liv rigt, går fra den enkelte (forfatteren, kunstneren,
den skabende) gennem fællesskabet (vi bliver hjulpen til
at optage, og det er højskole, hvor det end udøves) og til
den enkelte igen (os selv), og så er det vor pligt at arbejde
videre med os selv og andre.
Måtte højskolen ikke skuffe, men fylde i den midter
ste af disse faser, det er så vigtigt, at man netop der rig
tig kommer i forbindelse med det værdifulde. Jeg har ikke
bedre ønske for jer, der ikke har oplevet det endnu, end
at I engang selv måtte komme på højskole, men det hjæl
per ikke at ønske alene. I må selv gøre noget. Det vil være
at arbejde videre på jeres Egåtid. Jeg tror ikke, I vil for
tryde det.
Kirsten Dalsgård.

Elsa Brändström
amnet Elsa Brändström — Sibiriens ängel — spreds
över hela världen under första världskrigets år. Då
talade alla om hennes gärning. Nu är hon död — 1948 —
men hennes verksamhet fortsatte 'ända till slutet, även
om hennes namn hos många
'hunnit 'falla 'i 'glömska. I
°
Sverige minns man dock henne, och då ett förlag 'häromåret 'började utge en bokserie »Märkliga människor«,
behandlade första 'volymen Elsa Brändström.
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Elsa Brändström föddes i ett svenskt officershem i
St. Petersburg, nuvarande Leningrad, 1888. Hon flyttade
dock snart med föräldrarna till Sverige och växte upp i
Linköping. Efter slutad skolgång gick hon igenom Anna
Sandströms seminarium. Är 1906 blev fadern, 'överste
Brändström, utnämnd till svensk minister i Petersburg,
och två år därefter flyttade Elsa också dit. Det liv som
levdes i de högre kretsarna i den ryska huvudstaden
var glatt och fyllt med 'nöjen, och Elsa Brändström fick
deltaga, och gjorde det med liv och lust. Men helt 'nöjd
med det 'ytliga livet var hon inte. Fadern hade alltid
haft henne till sin 'förtrogna, diskuterat politiska och
sociala spörj smål med henne och lärt henne få en självständig uppfattning. Hon märkte snart, hur 'olika livet
gestaltade sig för olika befolkningsgrupper i staden och
märkte de sociala 'orättvisorna. Hon längtade efter en
egen 'uppgift.
Sommaren 1914 utbröt det första världskriget. Snart
kom de första 'tågen med sårade till Petersburg, och
sjukhusen blev överfulla. 'Bristen på 'sjuksköterskor var
stor Tillsammans med andra unga kvinnor ur de högre
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klasserna gick Elsa Brändström igenom en 'sjukvårds
kurs och började sedan arbeta bland sårade.
I Petersburg fick hon också den första 'kontakten
med krigsfångar. När hon märkte under vilka eländiga
förhållanden de levde, beslöt hon att försöka hjälpa dem.
Hon intresserade de neutrala länderna 'främst Sverige
för att insamla medel till utrustning och medicin. Fler
talet fångar sändes vidare till Sibirien och för den, som
kände till det kalla klimatet där, var fångarnas slitna
utrustning 'urusel. Elsa Brändström lyckades få medel
och material insamlade och 'åstadkom, att varje krigs
fånge fick en ryggsäck med varma 'plagg före avresan
till Sibirien. Temperaturen där sjönk ofta till under 4- 50
grader, och då räckte inte 'tunna plagg långt.
Många av krigsfångarna var invalider, och för dem
var resan och 'vistelsen i Sibirien ännu mer 'outhärdlig.
Elsa Brändström vände sig till krigsledningen både i
Ryssland och Tyskland-österrike och 'övertygade den
om att ett 'utbyte av krigsinvalider skulle vara i båda
parternas intresse. Transporten skulle ske genom Sverige
och handhavas av Svenska Röda Korset. Saken ordnades,
och hon följde själv med det första tåget, som avgick
över Torneå-Haparanda.
250 invalider skulle utväxlas varje 'vecka. Det hela
förlöpte dock inte utan 'störningar.
Nästa 'steg var att ordna med gåvosändningar till de
fångna i Sibirien. Genom Svenska Röda Korset skulle
gåvopaket förmedlas från Tyskland och Österrike. För
att se till att paketen verkligen kom adressaten tillhanda,
beslöt Elsa Brändström att själv resa till Sibirien.
Tillsammans med en väninna for hon dit. Hon be
sökte det ena fånglägret efter det andra, och tillståndet
i dem var förskräckligt. Hon berättar själv från ett besök
i ett sjukläger: »Golven var 'översållade av sjuka, 'somliga
'halvnakna, andra med uniformer och stövlar. En och
annan hade ett 'vedträ under huvudet. På några ställen
stod järnsängar utan halm, på sängen kunde två man
ligga och under sängen två. Inte en 'kudde, inte en 'filt
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fanns i hela sjukhuset.« Elsa Brändström satte in all sin
kraft för att avhjälpa missförhållandena. Hon skaffade
material och medicin och slutade inte, förrän allt var
väsentligt bättre. Men främst var det den personliga kon
takten med fångarna, som gjorde, att hon blev så avhver
hållen. Hon pratade med 'var och en, hennes personlig
het utstrålade så mycken godhet och värme, att ingen
kunde glömma henne. Många fångar har senare skrivit
ner sitt intryck från ett möte med henne. »Där nöden
och förtvivlan var som störst, där var Elsa Brändström
att finna,« skrev en krigsfånge. »Blott en kvinna kunde
ulykke
helt förstå vårt outsägliga 'elände, blott en kvinna kunde
taktfuld
på ett så 'finkänsligt och kärleksfullt sätt ta sig an oss.
— Det var som om vår egen mor hade kommit för att
ge oss hopp och förtröstan åter.«
Smittosamma sjukdomar härjade lägren, men Elsa
Brändström drog sig inte för att fortsätta sitt arbete. Så
kom
blev hon själv smittad och låg allvarligt sjuk men 'repade
vende tilbage sig och kunde 'återvända till Petersburg. Men hon hade
blive
inte länge ro att 'stanna i »ett varmt och bekvämt hem«,
stilling
Tanken på fångarnas 'belägenhet gjorde, att hon läng
tade efter att kunna fortsätta sitt arbete. Hon for då bl. a.
till staden Pensa, som var genomgångspunkt för krigs
fångetransporter, och ordnade där så att 70.000 krigsangårklæd" fångar utrustades med det nödvändigaste 'i 'klädväg.
Är 1917 utbröt den ryska revolutionen. Elsa Bränd
ström var då i Petersburg hos fadern och tvangs att
roiigereVCt
stanna där en tid. Så fort förhållandena 'hade 'lugnat 'sig
Helt
for hon åter i sällskap med en väninna till Sibirien. 'Ända
till Vladiovostok for hon, och längs hela vägsträckan
genom Sibirien besökte hon fångläger. Bara resan var en
prestation. När hon talade med fångarna, bad hon dem
pårørende
sända med bud och hälsningar till 'de 'anhöriga i hem
landet. Och vid nästa besök hade hon en hälsning till
baka. Att hon mottogs med glädje är lätt att förstå.
När år 1917 fred slöts mellan Ryssland och Tyskland,
nærmede sig trodde fångarna, att befrielsen 'nalkades. Men i Sibirien
dannedes
'bildades en vit regering, som fortsatte kampen mot de
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röda i Ryssland. De 300.000 fångarna i Sibirien kunde
inte återvända hem. Svenska Röda Korset fortsatte sitt
arbete bland dem och Elsa Brändström for dit på nytt.
Nu 'häktades hon som misstänkt för spioneri, sattes i
fängelse och tvangs vara overksam. Till slut lyckades hon
dock bli fri igen och fick 'arbetstillstånd bland fångarna.
Hon for åter från läger till läger och 'även till arbets
platser, då många fångar sysselsattes med järnvägsbygge.
Dessa levde under mycket dåliga förhållanden. Bara
under Murmanskbanans byggande 'lär 25.000 fångar ha
dött. En gång utbröt myteri vid en sådan arbetsplats.
Tack vare Elsa Brändströms 'lugna uppträdande kunde
hon klara situationen. En annan gång, när hon återvände
till ett läger på 13.000 man i en stad i det inre av Sibirien,
hade 'även där utbrutit myteri, då fångarna ansåg sig
'orättvist beskyllda. En krigsrätt 'höll 'på att avkunna
dödsdomar. Hon satte då 'genast in sina krafter på att
söka skaffa de anklagade försvarsadvokater. Hon lyckades
även denna gång, och lugna förhållanden inträdde.
För fångarna i lägren var 'sysslolösheten bland det
värsta. Elsa Brändström skaffade därför material och
satte igång arbete. Skomakar- och skrädderiverkstäder
ordnades, och de som hade 'konstnärliga 'anlag syssel
sattes inom konstindustri. Skådespelare och musiker fick
underhålla sina kamrater, och även sportföreninger 'bil
dades. Elsa Brändström var själv med överallt och tyck
tes 'hinna det otroliga. »Hon var vår bästa kamrat« säger
en fånge och berättar vidare, att det inte var blott
gåvorna, som gladde mottagaren, 'utan det var hennes
'sätt att ge dem på, som denne inte kunde glömma. Hon
såg i varje fånge en medmänniska. Nationalitet, ras,
'yrke, sådant spelade inte någon roll för Elsa Brändström.
Hon såg människan, som behövde hennes hjälp.
När Röda armén trängde mot Sibirien, försökte man
förmå Elsa Brändström att resa hem. Men hon vägrade.
När de röda 'tågade in i den stad, där hon bodde, flyttade
hon till fånglägret. Hon ville inte 'lämna dem just nu,
när de så väl behövde hennes hjälp. Nu fick hon namnet
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»Sibiriens ängel«. En farlig 'fläcktyfusepidemi härjade
lägret. Själv blev hon också angripen och låg mycket all
varligt sjuk. Men hon 'tillfrisknade.
Sommaren 1920 'började fångtransporterna från Sibi
rien till hemlandet, och Elsa Brändström reste då till
Sverige och fadern. Han hade varit svårt sjuk men var
nu bättre till hennes stora glädje. Hon hade ingen tanke
på att hon skulle hyllas för sin insats.
Men ryktet om hennes hemkomst hade spritt sig, och
hon mottogs 'översvallande. Hon reste på föredragsturné
runt Sverige, och under denna samlade hon in 2 mil
lioner kronor, som användes till kläder och medicin för
krigsfångarna i Sibirien.
År 1921 'dog fadern, och dottern Elsa 'vårdade honom
den sista tiden. Samtidigt skrev hon sin bok »Bland
krigsfångar i Ryssland«, som 'genast gick ut i stora upp
lagor.
Men tankarna gick 'fortfarande till de 'forna krigs
fångarna. Hon stod i kontakt med många av dem, och
flera hade svårt att på nytt 'börja en tillvaro i hemlan
det. För att hjälpa dessa över den första svåra tiden
öppnade hon ett arbets- och vilohem i Tyskland. För de
pengar hon fått för sin bok köpte hon kuranstalten
Marienborn. Här skapade hon en 'trivsam 'lugn miljö för
de fångar, som bäst behövde det, och ledde själv hemmet
och präglade det med sin personlighet. I tolv år stod hem
met öppet, sedan överlät hon det till en rödakorsförening.
Vissa platser skulle dock alltid finnas för 'f. 'd. krigs
fångar.
Många gånger hade döende fäder bett Elsa Brändström ta hand om deras barn. Hon kunde inte glömma
dessa faderlösa. För att skaffa medel till ny hjälpverk
samhet for hon på en föredragsresa till Amerika och fick
in 100.000 dollar. För dessa pengar köpte hon ett '1700talsslott i Sachsen, Neusorge. I januari 1924 öppnades
hemmet för 70 barn. Hon blev föreståndarinna, och tack
vare sitt goda väsen skapade hon ett verkligt hem för
barnen, som alla älskade henne. Här träffade hon också
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sin blivande 'make, professorn vid Tekniska högskolan
i Dresden Robert Ulich. 1929 vigdes hon med honom i
Marienborn. 'Makarna bosatte sig i Dresden. Hemmet där
inreddes med tanke på Neusorge-barnen, fullt med gäst
rum på 'vinden. När barnhemmet efter 7 år nedlades,
hade det 'hyst 3000 barn.
När nazismen drog segrande fram i Tyskland, gick
professor Ulich i frivillig 'landsflykt. Med hustru och
liten dotter Brita for han som föreläsare till Harwards
universitet i Cambridge nära Boston i Förenta Staterna.
Häi’ fick han sedan en personlig professur.
Efter andra världskrigets utbrott 1939 fick Elsa
Brändström 'börja på nytt. Hon satt i en flyktingkom
mitté, och hennes hem stod öppet för flyktingar, mest
från Tyskland. 'Även svenska amerikaresenärer sökte
sig dit.
Våren 1945 kallades hon till Sverige för att hålla
föredrag och hjälpa 'Rädda 'Barnen att samla in pengar.
Hon for i konvoj över Atlanten till England och flög
sedan vidare till Sverige och Stockholm. Hon hälsades
varmt välkommen till sitt gamla fosterland, och hennes
föredrag samlade fullsatta hus. Hon förde fram president
Roosevelts fyra frihetsbud: 'yttrandefrihet, religionsfri
het, frihet från nöd och frihet från 'fruktan, det som vi
måste önska alla människor och hjälpa till att förverk
liga. Och när hon i Rädda Barnens namn bad om medel
till att kunna hjälpa, klingade inte bönen ohörd. Hennes
eget rättesnöre i livet var att vara och att verka. Och de
orden blev hennes maning till 'åhörarna.
Elsa Brändström var inte stark. Sjukdomen tog över
handen, och den 4 mars 1948 gick hon bort. Trots yttre
utmärkelser, hon fick ordnar, blev 'hedersdoktor, fick
platser och gator uppkallade efter sig m. m., var hon
samma enkla naturliga människa hela livet. För dem
hon en gång hjälpt var hon alltjämt syster Elsa. Hon
vågade vara sig själv. Hon var en god och märklig män
niska.
Ingrid Jerdén-Böhn.
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Et skoleår er gået
l^Tår jeg nu skal fortælle jer gamle elever om det sidste skole' års gang, har jeg samme følelse, som jeg tænker mig, at
en fremmedfører må have, hvis han skal vise nogle fremmede
en by, som de fleste af dem kender godt i forvejen, ja, som de
måske endda fra visse sider kender endnu bedre, end frem
medføreren selv gør. Mange af jer har selv oplevet det, jeg
skal skrive om, og de fleste af jer har oplevet noget tilsva
rende. Jeg kan altså ikke undgå, at det er kendte ting, jeg skal
»forevise«, men alligevel er jeg ikke ked af at gøre det. For jeg
forestiller mig, at I vil smile og nikke genkendende til en hel
del af det, og hvis jeg under farten glemmer at pege på et eller
andet, som I måske synes, at der netop var grund til at standse
ved, så trøster jeg mig med, at I jo også selv har erindringens
gave. Det er endda så temmelig givet, at jeg slet ikke er i stand
til at fortælle om alt, hvad der er sket i det forløbne skoleår,
for det første fordi I og jeg har oplevet det på forskellig måde,
for det andet fordi det da ganske naturligt er komplet umuligt
at fremdrage alt, hvad der hænder i løbet af et skoleår. Blandt
andet får det daglige skolearbejde, som er det allervigtigste,
ikke den fortjente omtale. Lad mig bruge billedet igen med
fremmedføreren i en by: det er kun seværdighederne, han
standser op ved; alt det, der er det egentlige grundlag for
byen, de mange hjem og det daglige pulserende liv, nævner
han intet om for sine turister. Således også her: samlivet på
skolen og det daglige skolearbejde vinter og sommer skal jeg
ikke opholde mig nærmere ved, skønt vi allesammen er klar
over, at det er den egentlige betingelse for skolens eksistens.
Uden det havde vi ingen skole. Men festerne, møderne, ud
flugterne o. s. v. hører også med i billedet, og de træder tyde
ligere frem end skolelivets baggrund. Derfor er det mest dem,
jeg skal fortælle om i det følgende.
Mon I ikke allesammen mindes den spændingsfyldte for
ventning, der hviler over åbningsmødedagen? Det er så nyt
altsammen. Hvordan er det at komme til at gå i skole igen?
Hvem skal jeg bo sammen med? Hvordan er lærerne her?
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Alle ni.

Hvad skal vi bestille hele dagen igennem? Kan jeg klare mig
mellem alle de andre? — og mange andre spørgsmål. Også for
os lærere er begyndelsen spændende. Er det et godt hold, vi
får at arbejde med? Vil arbejdet gå let og villigt? Eller vil der
være enkelte vanskelige imellem, som vil gøre det besværligt
for os alle? Først efterhånden lærer vi hinanden at kende,
men lang tid behøver der ikke at gå, før de fleste føler sig
hjemme og går helt op i arbejdet. Småture i den nærmeste
omegn hører også den første tid til. Den 7. november gik vi

Til venstre — bøj !
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om ad stranden til tyregården i Skjæring. Otte dage senere
var det den første teatersøndag, som vi benyttede til også at
aflægge et besøg i »Den gamle By«. De tre teaterstykker på
Jydsk Skolescene var i år Shakespeares »En Skærsommernatsdrøm«, Holbergs »Jeppe på Bjerget« og Moliéres »Scapins
Skalkestykker«, altså et fint klassisk program, som da også
gjorde stor lykke hos det unge skolescenepublikum. De to sid
ste teaterture knyttede vi sammen med besøg i Århus museum,
hvor navnlig oldsagssamlingen interesserer os, og i domkir
ken. En stor flok, som ikke var tilfreds med kun at få tre
teaterture, tog en aften ind i teatret for at se »Nøddebo Præste
gård«. De andre morede sig nu også godt herhjemme, da sko
lebordene var sat til side! Før jul fik vi desuden set Natur
historisk museum, og sidst i marts, da det var ved at blive
forårslunt i luften, tog vi et par længere cykelture, dels til
F. D. B.s fabrikker i Viby og Århus rådhus, dels en rundtur
over Lystrup—Elev—Fodbjerg—Hesselballe—Vorre—Løgten
—Skjødstrup—Skjæring.
De møder i foredragsforeningen, vi i år har været indbudt
til, var med pastor Isager, Hasle, Maren Sørensen, Valsbøl, og
pastor Bennedsen, Fruering, som talere. Desuden overværede
vi en generalprøve på Poul Sarauws »Den kloge Mand«.
Men også på skolen har vi haft underholdning og møder.
1 december gav Århus amts Skoleorkester en god koncert med
et vel tilrettelagt og vel udført program. Det var både fornøje
ligt og lærerigt. Magister Nørgaard havde selv de mest umusi
kalske med sig, når han fortalte om de forskellige instrumen
ter og deres brug. Vi håber, at orkestret vil komme igen hvert
år. I vor tid med den næsten alt for lette adgang til at høre

Vinter hygge.
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den fineste musik gør det et meget tiltrængt arbejde på den
folkemusikalske opdragelses område.
Den 10. januar talte fhv. statsminister Knud Kristensen på
skolen. Salen var fuld af tilhørere, men havde man vidst, at
Knud Kristensen dagen efter i et brev til folketingets formand
gav meddelelse om sin udtræden af rigsdagen som protest mod
den førte Sydslesvig-politik, ville tilstrømningen have været
langt voldsommere. Nu var der ingen, der anede noget om det
sensationelle, der ville ske. Bagefter tror jeg, at Knud Kristen
sen var lige ved at røbe det ved kaffebordet efter mødet for
en mindre kreds. »Det var jo en hyggelig afslutning,« sagde
han, men skyndte sig at tilføje: »A mener på det her møde.«
Der er dog vist ingen tvivl om, at han i det øjeblik tænkte på,
at han nu for sidste gang havde talt som folketingsmand i sin
opstillingskreds.
Der var stort rykind på skolen både til forældredagen og
vintermødet. Vi oplever gang på gang, at så godt som alle
elevers forældre tager imod indbydelsen, også de, der bor i
andre dele af landet. Det er glædeligt for skolen at mærke en
sådan interesse, men jeg tror også, det har stor betydning, at
forældre og børn får nogle fælles minder fra skolen. Forældredagene hører til de allerbedste fester, vi har på skolen.
Det samme gælder vintermødet og elevmødet om sommeren,
hvor gamle elever tropper op på deres gamle skole til fore
drag, samvær og underholdning. Ved vintermødet talte i år
højskoleforstander Nissen, Antvorskov, og valgmenighedspræst
Siliam Bjerre, Træden. Om aftenen spilledes Holbergs »Per
nilles korte frøkenstand«.
I skolestuen har vi haft »gæsteoptræden« af konsulent

Orden i sagerne.
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Familien Christensen.

Mehlsen, »Dansk Brandværnskomité«, der fortalte om brand
årsager og deres bekæmpelse, af landbrugskonsulent Hartvig
Larsen, Lyngby, der talte om landboungdommens dygtiggørel
se, af sekretær frk. Fogtmann, Fredsvenners Hjælpearbejde,
(nu »Mellemfolkeligt Samvirke«), der viste film og fortalte
om hjælpearbejdet i Finland og Polen, af kriminalassistent
Andersen, politiets tekniske afdeling i Århus, der på spæn
dende måde gjorde rede for politiets arbejde navnlig med
opklaring af forbrydelser, og endelig af en god gammel ken
ding, forstander Jens Marinus Jensen, der en aften viste
lysbilleder og berettede om vore nordiske folkelige ung-

En vigtig arbejdsplads.

63

I Viby.

domsforeninger, som han jo kender bedre end nogen anden,
fordi han som formand for »De danske Ungdomsforeninger«
ikke blot kommer rundt i Danmark, men ofte også til vore
nordiske nabolande.
Vinterskolen var knap sluttet, før vi måtte forberede os
til at tage imod en flok nye elever. Det var Læssøesgades og
Finsensgades ungdomsskole fra Århus, som under lærer Deth
lefsens ledelse kom på weekendbesøg for at få et lille indtryk
af, hvad en kostskole er for noget. Det kunne snart mærkes, at
det var byungdom, vi havde fået på skolen; det var livligere
unge, end vi er vant til at have dem — i visse henseender

Er det ikke fint nok?
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næsten lidt for frie i tale og opførsel. Men morsomt var det
at liave dem, selv om det kun var en kort tid, og lærerigt for
begge parter, tror jeg. Ungdomsskolerne i forskellige byer er
ved at oprette deres egne ungdomskostskoler. Det er en ud
vikling, som jeg er noget betænkelig ved; det ville efter min
mening være meget bedre, om man bestræbte sig på at lade
de unge fra by og land mødes på vore skoler. Vi har ikke
brug for at uddybe skellene, men bør snarere arbejde på at
skabe gensidig agtelse og forståelse for hinanden, hvor ud
viklingen, forskellen i arbejds- og livsforhold er ved at gøre
os fremmede for hinanden. Jeg håber, at det indledede sam
arbejde mellem ungdomsskolen i Århus og Egå Efterskole må
blive fortsat. Det vakte begejstring hos vore drenge, da de
blev inviteret til en underholdning i ungdomsskolen i Århus.
De unge har ikke noget imod at besøge hinanden, navnlig
da ikke, når det kan ske på den måde!
Det festlige ved sommerskolens åbningsmøde understrege
des i år af et strålende solskinsvejr. Når det sådan spirer og
grønnes ude i naturen, har vi den allerbedste baggrund for
begyndelsen af sommerskolen; da kan vi rigtig synge: Hvad
solskin er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets
frænde . . .
Det er næsten synd for drengene, at de aldrig kan opleve
en sommerskole. Ganske vist er det daglige skolearbejde ikke
himmelvidt forskelligt fra vinterens, selv om der ganske na
turligt findes fag, som drengene ikke har, sådan som hånd
gerning, vævning, husholdning o. L, men det er alligevel, som
om det hele får et helt andet skær over sig. Vi får i hvert
fald mere ud af skolens smukke og ideelle beliggenhed. Stran-

Søndagskaffe ved stranden.
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den, som vi om vinteren glæder os over ved spadsereture,
frister nu til svømmeture, og selv om der om sommeren også
er nogle, der synes bedst om at se på vandet, er der dog også
mange, der bader, så snart vejret er til det og de har tid til det.
Vi nyder også haven om sommeren, og hvor har vi glædet os
over den forbedring, som drengene i vinter hjalp os med at
få gennemført. I, som var her i sommer, så, hvor pænt der er
bleven. Udflugterne er også anderledes om sommeren, selv
om det delvis er til de samme steder. Det kan jo ikke nægtes,
at det ser festligere ud, når pigerne i deres lyse sommerkjoler
som et spraglet bånd snor sig gennem det sommergrønne
landskab til Mindeparken, Jelshøj, Moesgård strand, til kirke
i Hjortshøj og Hornslet, til Den gamle By, Vibyfabrikkerne,
Rosenholm slot eller hvad målet nu kan være, end når dren
gene om vinteren kommer cyklende i deres mere ensfarvede
mørke vintertøj.
Det vækker opsigt, når sådan en flok kommer forbi. Mange
steder er vi kendte, fordi vi kommer næsten på samme tid
fra år til år. Den store Molstur har vi endda foretaget på
nøjagtig samme dato tre år i træk! Ikke fordi det skal være
den 19. august, men det skal nu helst være sidst på sæsonen,
dels fordi det er højdepunktet på alle udflugterne, dels fordi
vejret er behageligere at cykle i på den tid. I år var det
sådan, at vi i ingen henseende kunne ønske os det bedre.
Næsten stille, tilpas varmt, umådelig klart. På Trehøje kunne
vi konstatere, at det virkelig er rigtigt, at man derfra kan se
Sjælland! Havde de tre høje stået oven på hinanden, kunne
vi sikkert have set Sverige!
Af møder og foredrag på skolen af gæster i sommer kan

Hvil på Moesgårdturen.
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Jordbæraften.

jeg nævne følgende: 27. maj talte højskoleforstanderne Sune
Andresen, Engelsholm, og Jørgen Jessen, Flensborg, ved det
store møde, som »Aarhusegnens Ungdoms- og Foredrags
kreds« lod afholde; om aftenen læste skuespiller Børge Møller
Grimstrup, København. Konsulent, frk. Agnete Tang har talt
om unge pigers huslige uddannelse. Lærer Verner Jensen,
Brejninggård, viste film og talte om alkoholens skadelige føl
ger for det enkelte menneske og samfundet. Til supplering
af boliglæreundervisningen har vi haft film og foredrag af
konsulent fru Maja Kempp. I denne forbindelse skal også
nævnes, at boliglæreholdene har aflagt nogle meget lærerige

En sommerdag.
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besøg i Den gamle By, hvor direktør, dr. Helge Søgaard på
en levende og fængslende måde gav »timer« i boliglære med
demonstration af gamle møbler i museet. Derfra gik holdene
hen i F. D. B.s møbellager. Forskellen var ret iøjnefaldende!
Ved vort høstmøde sidste søndag i august talte forstanderinde
frk. Maren Grosen, Testrup, og forstander Niels Marinus Jen
sen, Kalø; om aftenen læste forstander Jensen og hustru
»Ullabella«.
Med knap en uges mellemrum følger om sommeren de tre
fester, der er sommerskolens højdepunkter: Sankt Hans, for-

Kasper: . . . det passer akkurat. Vil I se, herre?

ældrebesøg og elevmøde. Sankt Hans var i år, som den burde
være: en stille, fin sommeraften, hvor vi først dansede om
midsommerstangen på boldpladsen, derefter nød kaffe og
samvær i gymnastiksalen med svensk oplæsning af fru Setterberg-Jørgensen m. m. og til sidst gik tur og sang aftensang
ved stranden. På hjemvejen var der så mange, der plukkede
blomster og gik og blev så mærkværdig tavse, som havde de
syv segl for munden. Desværre hørte jeg ikke, om de fik
gode varsler i nattens drømme, men mælet havde de i hvert
fald fået igen i løbet af natten! Andetsteds fortæller elev
foreningens formand om elevmødet. Både det og forældredagen var også begunstiget af fint vejr. For den sags skyld
kunne vi godt have spillet »Der var engang« som friluftsskuespil, men nu var det indøvet til indendørs brug, og i
salen var det også lettere at blive fri for forstyrrelser af
uvedkommende ting. Opgaven var jo stor, men skuespillerne
med Willemoes og fru Christensen i hovedrollerne mere end
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indfriede de forventninger, man med rimelighed kunne møde
med. Musiklærerinde Agnes Tavsen havde heldigvis ladet sig
overtale til at »holde ferie« netop på den tid, da vi havde
brug for hende, så vi fik hendes hjælp til musikken.
I lærerkredsen kan jeg lykkeligvis ikke notere mange for
andringer. I stedet for Gudrun Jensen har vi som hushold
ningslærerinde fået Elsebeth Lerche Madsen, som vi håber
at have her næste sommer igen. Ellers intet nyt fra lærerfamilierne? Jo, Åse er nu ikke længere sine fire brødres
eneste søster. Til stor glæde for alle kom der en lille søster
30. september.

Udsigt mod Århus fra et elevværelse.

Der har været adskillige udlændinge her det sidste år.
Jeg tænker dermed ikke på Sigfred og Manfred fra Celle, der
var her som elever på vinterskolen, og som imponerede os
ved deres sprogfærdighed og deres evne til efter en vistnok
lidt vanskelig begyndelse at falde godt til i en fremmed flok.
Men vi har også haft besøg af mange fremmede, der ønskede
ved selvsyn at skaffe sig lidt kendskab til en dansk efterskole,
f. eks. de tyske studenter, de engelske lærerinder, skoleman
den J. A. Smith (assistent director of Education) fra Skot
land og kommandøren i U. S. A.s flåde Hardy Steeholm og
frue samt slægtninge til fru Boogaerdt fra Holland, der også
selv aflagde os et langt besøg i sommer. For de fleste uden
landske gæster er en ungdomskostskole som efterskolen her
som regel noget temmeligt ukendt. Men det giver indtryk
af at være andet end almindelige høflighedsfraser, når de
udtaler deres beundring, ja næsten misundelse over vore
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danske efterskoler og højskoler. Ikke mindst var mr. Smith
både under besøget og i et takkebrev senere fuld af lovtale
over vor skole; det var hans store ønske at kunne omplante
noget af det, han så her, til engelsk jordbund, da man netop i
disse år er i færd med at udbygge nye skoler for de unge i
hans hjemland.
Det er en kendt sag, at noget, man har i sit eget hjem,
kan man komme til at glæde sig mere over, når andre udefra
har udtalt sig beundrende om det. Der er mange fremmede,
der i årene efter krigen har fortalt os både i tale og bøger,
at vi i vore skoler for ungdommen har noget enestående godt,

Fra hovedbygningens tag.

som de ville ønske kunne gro i deres eget land også. Det sker
på samme tid, som vi herhjemme har vanskeligt ved at få fyldt
skolerne for den voksne ungdom. Ikke at vi her på stedet har
nogen grund til klage. Men det er en kendsgerning, at der
findes mange unge mennesker, som enten slet ikke kender
noget til alle vore ungdomsskoler eller også ikke gider tage
hen på en af dem, skønt de intet bedre kunne gøre, og skønt
der nu er store muligheder for at få en god understøttelse.
Det burde endda ikke indskrænkes til et enkelt skoleophold
i ungdomstiden. Det er rigtigt, som den engelske pædagog,
profesor Livingstone skriver i sin bog »Skolens Fremtid«,
at det at standse undervisningen ved 14-års alderen er lige så
unaturligt som at dø ved 14-års alderen. Hvis man lærte et
barn bogstaverne i alfabetet og så indstillede undervisningen,
ville man sikkert anse den tid for spildt, man havde brugt til
at lære det ABCen. Men lige så lidt bør man indstille under-
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Sønderhøjgård.

visningen, når børnene forlader folkeskolen, der jo kun er det
første trin på stigen. Der er kun grundlaget lagt for den meget
betydningsfulde voksenundervisning, som enhver bør få del i
på den ene eller den anden måde. Og her peger professor
Livingstone bl. a. på den danske folkehøjskole, om hvilken
han bruger udtrykket »et virkeliggjort ideal«.
Det ville være trist, om dansk ungdom ikke i stort tal ville
søge hen til en så ideel skole. Derfor vil jeg slutte min beret
ning til jer gamle elever med et ønske om, at I, der med et

Det meste er da med!

71
efterskoleophold har taget endnu et trin på undervisningens
stige efter børneskolen, heller ikke dermed føler jeres trang
til dygtiggørelse og åndelig udvikling tilfredsstillet. Den skulle
tværtimod gerne være styrket, så I også i fremtiden, på skoler
eller andre steder, holder jer åbne for god og sund påvirk
ning til berigelse livet igennem.

Oktober 1949.

Tage Dybkjær.

Dødsfald
i mennesker oplever gang på gang, at vort liv er fuldt
af de store modsætninger: lys og mørke, glæde og
sorg, liv og død. Juleaften 1948 erfarede vi det yderligere
på en smertelig måde. Det var, da vi lige efter at have
været samlet omkring juletræet med vore børn modtog
det triste budskab om Ingas død. Nogle dage i forvejen
var det blevet sagt til hende, at hun ikke så rigtig rask
ud, men hun mente slet ikke selv, at der var noget i vejen.
Hun var feberfri og gik derfor oppe og passede sit arbejde.
Først dagen før juleaftensdag lod hun sig overtale til at
gå om til sit hjem her i byen og bede om lægehjælp. Der
konstateredes mundbetændelse, men ellers ikke noget
særligt foruroligende. I løbet af natten og næste formid
dag indtrådte imidlertid en alvorlig forværring, Inga blev
indlagt på sygehuset, men stod ikke til at redde. Det var
en sukkersyge, der sammen med betændelsen så hurtigt
førte til døden.
I mere end to år havde vi Inga som en god hjælper
i køkkenet. Hun var kun 15 år, da hun begyndte hos os,
men vi mærkede snart, at hun var en lille energisk og
lærelysten pige, og da hun også var i besiddelse af gode
evner, blev hun i forhold til sin alder en meget dygtig
pige, en af de flinkeste og dygtigste, vi har haft. Dertil
kommer, at hun med sit gode humør havde let ved at
gøre sig afholdt, hvor hun kom. I over et år havde vi,
da Inga døde, uden ændring haft en og samme flok kvin
delige hjælpere på skolen. Der havde været et ualminde
ligt godt sammenhold. Så meget større var derfor sorgen
iblandt dem, da de seks andre bar kisten med Inga ind
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i kirken, der var fyldt til sidste plads ved begravelsen.
Den store deltagelse ved begravelsen var et bevis for, hvor
afholdt Inga havde været. Derfor var det også let nok at
få samlet bidrag til at få rejst en sten på hendes grav.
Mange var glade for på den måde at få lov til at bevidne
deres deltagelse og taknemmelighed. Hendes minde vil
leve iblandt os.
*

Per Krogh Mikkelsen (elev 1942—43) døde i efteråret
1948 på Marselisborg hospital af tuberkuløs meningitis.
Han havde tidligere været angrebet af sygdommen, men
havde nu ellers håb om helbredelse gennem behandling
med et nyt amerikansk middel mod sygdommen. Der ind
trådte imidlertid et tilbagefald, og det blev døden. Vi
mindes Per som en flink, evnerig og lovende ung mand.
I sløjdsalen var han pinlig nøjagtig, og det er altid et
godt tegn. At det har været meget strengt for forældrene
at miste ham, forstår vi.
Aage Pedersen (elev 1940—41) døde 24. januar. Nogle
dage i forvejen var han pludselig bleven syg på vejen
hjem fra et møde og styrtede med cyklen. Han blev kørt
til Randers amtssygehus og derfra senere overflyttet til
Århus kommunehospitals neurokirurgiske afdeling, da
årsagen var en blodprop i hjernen. Men også her stod
lægerne magtesløse. Aage døde få dage efter. Igen blev en
af vore tidligere elever revet bort midt i sin bedste ung
domstid, og igen en af de mest lovende. Som vi husker
ham fra dengang, da han var elev på skolen, forstår vi,
at der kunne skrives sådan om ham, som vi læste i Ran
ders Dagblad efter hans død: han var en af de unge,
man umiddelbart havde store forhåbninger til, idet han
var ualmindelig vågen og interesseret, og man hørte kun
lovord om ham. Blandt kammeraterne vil han blive sav
net stærkt for sit friske og ærlige væsen. Han var som
skabt til at blive leder for en god og frisk ungdom. Dybest
og mest smerteligt vil savnet dog føles i hjemmet, hvor
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han altid med sit lyse humør og store hjælpsomhed var
et eksempel på en god søn.

*
Jeg ved, at de elevhold, der har kendt dem, jeg her
har måttet fortælle er afgået ved døden, vil modtage
meddelelsen med sorg og deltagelse, der rettes mod de
hjem, hvor de unge nu savnes. Vi vil alle være med til at
ære deres minde.
T. D.

Vil du med til Norse
o i sommerferien?
Cådan blev tidligere Egå-elever spurgt gennem årsskriftet i
1947, og i 1948 fandt den første Egåtur sted. Den gik helt
ud til Hardanger og havde meget stor tilslutning. I sommer
blev der igen arrangeret en tur, denne gang rundt i Telemar
ken med sejltur ad Bandakkanalen, besøg på Telemarkens høj
skole, biltur til Haukelisæter og fodtur til Gaustatoppen (1883
m over havet).
1 sommeren 1950 er tidligere Egåelever igen velkommen til
at tage del i en Norgesrejse. Der er ingen, der skal presses til
at tage med; men de, som vil benytte sommerferien til en
udenlandsrejse, anbefales det at tage turen i selskab med
andre, der har været elever på samme skole. Der er mest
fornøjelse ved at rejse sammen med nogenlunde jævnaldrende,
som man har fælles interesser med.
Når Egåelever indbydes til en sådan tur, er det hensigten
at vise dem noget mere, end de får lejlighed til at se på en
vanlig turistrejse arrangeret af et bureau. De skal have lejlig
hed til at se ind i norske hjem og have kontakt med norsk
ungdom.
Rejsen i 1950 bliver antagelig 20.—27. juli og går via
Frederikshavn^Oslo gennem Hallingdal over de øde Hemsedalsfjælde til Lærdal ude ved Sognefjord. Der er dalen så
snæver og fjældene så høje, at solen ikke ses i over halv
delen af året. Tilbageturen går forbi Borgund gamle stavkirke,
over Filefjæld til Tyin i Jotumheimen og derfra videre ned
gennem Valdres. Jeg er meget godt kendt i denne skønne dal
og for resten på hele turen, og jeg glæder mig til at vise
Egåelever denne del af Norge.
Når årsskriftet er læst, kan de interesserede sende mig
deres adresse; de vil da til sin tid få tilsendt en plan for
rejsen med flere enkeltheder og alle nødvendige oplysninger.
Den endelige indmeldelse skal først finde sted i forsommeren.
Men skriv blot efter en plan (adr.: Frederiksgade 34, Århus).

Venlig hilsen til de Egåelever, jeg kender.

Jens Marinus Jensen.

Til elever fra 1939—40 ogo 1940
har velsagtens ikke før prøvet at være »jubilarer«,
men nu er I det altså. Derfor skal der også gøres lidt
stads af jer her i Egåbogen. Med dagbogen til hjælp lader
jeg tankerne gå 10 år tilbage i tiden og mindes den hårde
vinter, da vi ved vinterfesten vandrede fra de opvarmede
små lokaler i hovedbygningen over i den kolde store
gymnastiksal for at få plads nok at more os på, selv om
temperaturen der vist var ca. på frysepunktet; den steg
hurtigt adskillige grader! Men ikke blot når der var fest,
var I flinke til at tåle kuldens ubehageligheder. Da sne og
isslag berøvede os elektrisk lys, vand, telefon og radio,
så vi følte os sat et århundrede tilbage i tiden, tog I det
hele med så godt humør, at det var lettere for os at
komme igennem. Det samme kan jeg sige om pigerne
på sommerskolen 1940. Da var det andre ting, der tryk
kede os. Vi havde fået 9. april som baggrund. Jeg husker
tydeligt, at jeg netop en dag, da jeg stod og fortalte om
en af danskhedens største forkæmpere i Sønderjylland,
Peter Hjort Lorenzen, så nogle tyske soldater holde
øvelse udenfor. Men derved blev det blot endnu mere
betydningsfuldt at høre om det kapitel i Sønderjyllands
historie! De 10 år, der snart er gået siden dengang, har
været rige på verdenshistoriske begivenheder med dybtindgribende følger også for vort folk. Men trods alle
ulykkesvarsler fik vi lov til at holde sommerskole i 1940.
Vi var endnu ikke rigtig indstillede på at tage de mate
rielle vanskeligheder, der efterhånden kom, men somme
ren blev alligevel en lykkelig arbejdstid, måske ikke
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mindst på bagrund af de mørke skyer, der hang over
verden.
Af de mange hilsener, som vi har fået i anledning
af jeres »jubilæum«, og som jeg her takker jer hjerteligt
for, kan jeg forstå, at I også mindes jeres skoleophold
her med glæde. Jeg tænkte mig — og jeg har i mange af
hilsenerne fået det bekræftet — at de forløbne 10 år har
rummet betydningsfulde oplevelser også af personlig art
for jer. Så er jeg endda klar over, at man ikke i en sådan
hilsen kan fortælle om alt, hvad der er oplevet, ja, ofte
har man netop i de 10 første ungdomsår oplevelser af den
art, at man ikke bryder sig om at fortælle andre om dem,
hvor lidt eller hvor meget de så end har betydet for en
selv. Det er måske en af grundene til, at ikke alle har fået
besvaret mit lille brev. Men mange har svaret, og det har
glædet mig at læse brevene, og jeg går ud fra, at det vil
interessere også jer at høre lidt af, hvad vi har fået at
vide om adresseforandringer, livsstillinger og fremtids
planer. Så håber jeg, at det kan give yderligere lyst til at
mødes til sommermødet i stort tal for at hilse på hin
anden igen. Vi ved fra i sommer, hvor morsomt det er,
når der kommer mange »jubilarer«.
Så går vi over til lidt personligt smånyt:
Viggo Brandstrup Andersen bor for tiden på Astridsvej 68,
Kastrup. Har været på Århus Akademi, Dalum landbrugsskole
og mejeriskole og er nu mejeribrugsstuderende ved Den kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole, hvorfra han vil tage eksamen
som mejeriingeniør.
Jens Bak, nu Tarup danske skole, Flensborg, har været på
Vallekilde højskole og Silkeborg seminarium og er blevet lærer
i Sydslesvig. I en artikel til Egå-bogen fortæller han om sit
arbejde dernede. Han er gift med Ester Bollerup fra Resen
skole ved Skive.
Harald Brahe, Hasselager, har været på Askov højskole og
Århus husbygningsteknikum og er nu assistent hos ingeniør
Harding, Århus.
Knud Bjerregaard Christensen, »Damgård«, Assendrup,
Daugård, har været på Rødding højskole og Korinth land
brugsskole, er landmand og stræber efter at få selvstændig
stilling.
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Sven Erik Hedemann-Hansen, Bjeragerhougård, NederRandlev, har været på Askov højskole og Ladelund landbrugs
skole, er forvalter på en gård på Koldingegnen.
Anders Høgh, for tiden Helgesvej 221, København F., har
været på Vallekilde højskole og Korinth landbrugsskole. Læser
nu til landbrugskandidat på Den kgl. Veterinær- og Landbo
højskole.
Svend Høgh, Hjortshøj, har mest været hjemme for efter
en broders død og under sin faders sygdom at hjælpe til med
bedriften. Var som CBUer med på flere flygtningetransporter
fra den store Oxbøllejr, hvor der var 45.000 flygtninge.
Hakon K. Jensen, nu i Balle pr. Odder, er gift daglejer og
agter at købe landbrugsejendom.
Jørgen Jensen, »Ruddalsgård«, Nielstrup, Randers, har
været på Ryslinge højskole, Brejdablik og Næsgaard Ager
brugsskole. Skal til 1. november 1949 overtage »Ruddalsgård«.
Henning Jørgensen, nu »Rønbæk«, Grundfør, Hinnerup,
har været på Vejlby landbrugsskole og er nu boelsmand.
Peder Nielsen, nu Vig brugsforening, Vig, Sjælland, har
været på Vallekilde højskole og er for tiden førstekommis.
Håber at blive uddeler engang. Træffer undertiden vor tidli
gere sløjdlærer Alfred Nielsen, der er lærer i Mørkøv og for
mand for Holbæk Amts østre Gymnastikforening.
Peter Holm Nielsen, for tiden Gedved seminarium, Hor
sens, har været på Vrå højskole, hvor han fik lyst til at blive
lærer. Håber engang at få arbejde i Sydslesvig.
Viggo Dahlgaard Nielsen, nu Døstrup, Himmerland, på
Store Restrup husmandsskole, er gift og har arbejdet ved gart
neri den sidste tid. Har købt jord i Kærby ved Hald, skal
bygge til foråret og vil have planteskole og frugtavl.
Niels Erik Pallesen, Balle, har været på Vallekilde højskole
og er i vinter på Malling landbrugsskole, håber derefter at
få sit eget.
Chresten Pedersen, »Staragergård«, Galten, Hadsten, har
bl. a. været på en gård på Varbergegnen i Sverige og lært
svensk landbrug at kende. Er nu hjemme, men håber at få
egen bedrift.
Søren Blichfeldt Pedersen, nu Vemb, er portør ved DSB
og agter at gå videre frem ved DSB.
Viggo Brnus Pedersen, nu Stadilø, Ringkøbing, har været på
Rødding højskole og Vejlby landbrugsskole, er forkarl og
agter at købe landbrugsejendom.
Hans Peter Petersen, Drengsted, Døstrup, har været på
Rødding højskole og haft forskellige pladser, men arbejder nu
hjemme.
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Carl Schmidt, Drengsted, Døstrup, har været på Rødding
højskole. Er gift, har købt et hus med 3 tdr. Id. og sammen
med en kammerat startet en maskinstation, men vil købe en
gård, når tiderne bliver mere stabile.
Ejnar Sørensen, Skovby brugsforening, Skovby Østj., er
kommis derhjemme, har været ved brigaden i Tyskland og
skal til februar næste år have et 8 mdr.s ophold på Den dan
ske Andelsskole.
Ellen Brandstrup Andersen, nu Østbanetorvet 6, Århus, har
været på Rødding højskole. Er udlært som syerske og er på
»Grethes Kjolesalon«, Borggade 16, Århus.
Kirsten Balle, nu Kuranstalten Hald, Viborg. Har gået på
Rønde kursus og Teilmanns institut, er lægeaut. massøse og
sygegymnast og vil søge videre uddannelse i behandlinger
specielt af børnelammelsespatienter.
Lillian Kristensen, f. Buch, nu Kolholt, Vejle, har været på
Snoghøj gymnastikhøjskole, hendes mand arbejder for tiden
på Østengård Kiselgurfabrik, men er landmand og håber på
at få eget landbrug.
Ellen Rasmussen, f. Dalsgård, har været på Rødding og
Snoghøj højskole og lærerinde ved Uldum og Skals højskole.
Er gift med lærer Rasmussen, Mjesing, Skanderborg, og har
tre drenge.
Kirsten Dalsgård, »Råhøj«, Højbjerg, har været på Rød
ding, Snoghøj, Sigtuna (Sverige), Askov og Herzberg (Svejts)
højskole. Har arbejdet som lærerinde på Rønshoved, Fana
(Norge) og Fårevejle fri- og efterskole. Skal nu til Sydslesvig
som ungdomssekretær for »Dansk Kirke i Udlandet« og »De
danske Ungdomsforeninger«. Him har glædet os med en artikel
til Egå-bogen i år.
Elisabeth Fredslund Pedersen, f. Djernæs, er gift med en
gårdejer, adresse nu: Tendrupgård, Hundslund.
Clara Høimark, nu Tage Hansensgade 15, Århus, har været
sekretær på et handelskontor og har påbegyndt en uddannelse
til danse- og balletlærerinde hos Egdø-skolen for at få sin
egen danse- og balletskole.
Karen Sofie Nørgaard Gotfredsen, er gift med en gårdejer
og har nu adressen: »Dalsgård«, Lyngå, Hadsten.
Magda Petersen, f. Knudsen, er gift og har to børn, bor nu:
Bredkildegade 15, Vejlby, Risskov.
Ellen Margrethe Laursen, nu »Godthåb«, Holbæk, Ørsted,
er for tiden husbestyrerinde, men håber at kunne blive soldat
i »Frelsens Hær«.
Elise J. Mikkelsen, har gået på Den jydske Handelshøjskole
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i Århus og er nu bogholderske hos Skjødt & Jørgensen, Ran
ders. Adresse: Århusvej 86, Randers.
Johanne Dam Jochumsen, f. Nielsen, nu »Røigårdsminde«,
Løjenkjær, Assedrup, har været på Testrup højskole og elev
på Århus amtssygehus. Er gift og har en lille dreng. Hendes
mand har forpagtet sin fædrenegård.
Margrethe Christiansen, f. Nielsen, nu »Mellergård«, Ter
pet, Tårs, Vendsyssel, er gift med en gårdejer og har en lille
pige på to år.
Annelise Christensen, f. Olesen, nu Demstrup »Motor Ser
vice«, Sjørslev, har været på Ry husholdningsskole, er gift
og har en lille dreng.
Herdis Norup, for tiden husassistent på De gamles Hjem,
Rønde, har været på Vallekilde højskole og var i sommer med
på Jens Marinus Jensens Norgestur for tidligere Egå-elever.
En herlig tur, siger hun.
Inga Skovbølling Nielsen, f. Rasmussen, har været på
Engelsholm højskole og Silkeborg seminarium, er nu gift med
en lærer ved Als skole, Østjylland.
Else Johnsen, f. Sørensen, nu Spørring, Århus, er gift og
har to børn. Hendes mand er landpost; de har et hus, som de
selv har bygget, og lidt landbrug ved siden af.
Cecilie Tøpholm, for tiden Skærbækvej 26, København,
Valby, fik her lyst til at blive lærerinde. Har uddannet sig på
Snoghøj og Askov højskole. Har været lærerinde på Antvor
skov, Askov og Haslev udv. højskole. Er gymnastiklærerinde
i København og læser samtidig dansk og historie for yder
ligere at dygtiggøre sig til sin gerning som lærerinde.

Ikke sandt — det var morsomt at høre lidt om hin
anden igen! Desværre har vi ikke kunnet svare på alle
de mange breve, vi har modtaget, men siger her til sidst
endnu en gang tak for dem. Og gør så alvor af at komme
til elevmødet i sommer, hvis I overhovedet har nogen
mulighed for det.

Med venlig hilsen og på gensyn!
Tage Dybkjær.

Elevmødet 1949
Lørdag aften den 9. juli begyndte det årlige elevmøde på
Egå efterskole.
Vi begyndte aftenen med at se jagtkonsulent Bjerg-Thomsens smukke jagt- og natur-farvefilm. En film, som slet ikke
kan beskrives, så fin og farverig er den. — Herefter en tre
timer med dans, afbrudt af en forfriskning i haven.
Under festen om aftenen var der amerikansk lotteri, som
gav 250 kr. til Den frie lærerskole i Ollerup. Dette beløb for
dobledes fra elevforeningens kasse, så der blev ialt 500 kr.
Der sluttedes med aftensang, og så blev pigerne sendt ned
til Petra Bomholt, og karlene sov på skolens gård.
Søndag morgen efter morgenmad gudstjeneste i kirken ved
pastor Holger Sørensen.

Else (elev 1949) med sin mor (elev 1924).

82
Kl. 10,30 generalforsamling, som der var ret god tilslut
ning til — og hurtigt overstået.
Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.
Af bestyrelsen var på valg: Ellen Grosen, Gerda Sørensen,
Asger Bak og Jens Krause-Kjær samt revisor Ellen Larsen.
Alle blev genvalgt, og generalforsamlingen sluttede med en
sang.
Så var det middag og efter denne et par timer med frit
samvær. Nogle gik tur til stranden, selv fandt jeg en tom kaffe
kop over på gården hos »de gamle« (altså dem på 25), det var
hyggeligt. Håber, der er flere, der vil mødes på samme måde
ad åre.
Så holdt sognepræst Søren Andersen fra Hvejsel foredrag
kl. 15, og kl. 16,30 viste sommerpigerne, hvad de havde lært
af gymnastik.
Kl. 18 aftensmad og herefter skuespil, i år var det »Der
var engang«, meget fint spillet med lærerinde fru Bodil Chri
stensen og lærer Willemoes i hovedrollerne.
Til slut kaffebord og en aftensang — et par gode dage var
til ende.
Jens Krause-Kjær.

Bestyrelsen arbejder med Egåbogen.

MIN FRE M TID OG VEJEN D E R T IL

Forskelligt
Vintermøde afholdes søndag den 12. februar med foredrag
af frimenighedspræst Richard Andersen, Ågård, og forstan
der Dons Christensen, Ladehind landbrugsskole, og under
holdning om aftenen.
Elevmøde lørdag-søndag den 8.—9. juli.
Høstmøde søndag den 27. august.
Vallekildemøde søndag den 3. september.

Egå-nåle å 1,75 kr. kan las på skolen eller ved indsendelse
af 2 kr. til girokonto nr. 39268, Egå Efterskole, Hjortshøj. Ttngåede nåle ombyttes for 1 kr.

Bidrag Hl Egå-bogen 1950 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. Fol
en ringe betaling kan I både få den årlige hilsen fra jeres
gamle skole gennem Egå-bogen og være med til at støtte elev
foreningen og dens arbejde for skolen og dens elever.
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Elevforeningens regnskab 1948—49.
Indtægt:
Kassebeholdning.......................................................................
1220 medlemsbidrag..............................................................
Porto refunderet ......................................................................
Solgt Egå-nåle............................................................................
Billetsalg ved elevmødet.....................................................
Billetsalg ved vinterfesten ................................................
Indvundne renter ....................................................................
Overskud fra indsamlingen..............................................
Forkert betalt på giro..........................................................
Ombyttet en Egå-nål .............................................................
Balance . .

3482,63 kr.
2928,00 717,00 330,75 1166,00 432,00 50,97 46,34 45,63 1,00 9200,32 kr.

Udgift:
Elevmødet:

Bespisning ................................................
Indbydelse .................................................
Musik .............................................................
Foredrag .....................................................
Adgangstegn .............................................
Leje af dragter ......................................
Annoncer ....................................................
Fragt af bænke .......................................

660,50 kr.
188,00 228,25 110,00 6,70 62,50 12,00 8,00 --------------- 1275,95 kr.

Elevunderstøttelser ..................................................................

300,00

Egåbogen:
Trykning ogklicheer .......................... 2375,99 kr.
Frimærker ................................................ 991,60 Blanketter .................................................
58,50 Konvolutter ...............................................
95,00 Fragt af bøgerne .................................
5,00 ------------------ 3526,09 kr.
Vinterfesten:
Baltegn .......................................................
8,00 kr.
Kaffe ............................................................ 177,60 Musik ........................................................... 183,00 Andel i dragter ..........................................
96,87 ---------------- — 465,47 kr.

Kranse og blomster ...............................................................
40,00 Købt Egånåle .............................................................................. 350,40 Forkert girering tilbagebetalt ...........................................
45,63 Ialt . . 6003,54 kr.
Kassebeholdning ...................................................................... 3196,78 Balance . . 9200,32 kr.
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Foreningens formue pr. 10. juli 1949 :
Landbosparekassen ................................................ 2781,89 kr.
Girokonto ..............................................................................
90,39 Kontant beholdning ....................................................... 324,50 Ialt . . 3196,78 kr.
Bynksminde, den 10. juli 1949.
Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret og fundet at være i overensstem
melse med foreningens bøger og bilag. Kassebeholdningen
forevist.
Egå, den 10. juli 1949.

Evald Pedersen.

Ellen Larsen.

Egåfondets regnskab 1948—49.
Indtægt:
Kassebeholdning den 10. juli 1948 .............................. 536,12 kr.
Benter fra Landbosparekassen ......................................
40,71
Gave fra E. Pedersens arvinger.................................... 1000,00
Kupons pr. 11. december 1948 og 11. juni 1949 .
40,00 Balance . . 1616,83 kr.

Udgift:
Kassebeholdning den 10. juli 1949 .............................. 1616,83 kr.
Balance . . 1616,83 kr.

Formuen den 10. juli 1949:
Landbosparekassen .................................................. 1584,13 kr.
Kontant ...................................................................................
32,70 Ialt . . 1616,83 kr.
+ Obligation, stor 1000 kr. 4 pel.

Bynksminde, den 10. juli 1949.

Jes Thomsen.
Regnskabet er revideret, og der er intet fundet at bemærke.
Egå, den 10. juli 1949.

Evald Pedersen.

Ellen Larsen.
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Efterskolens bestyrelse.
Gårdejer Tage Bomholl, Elsted, Lystrup (formand).
Gårdejer Jens Bornholt Hansen, Egå, Risskov.
Fhv. gårdejer Marias 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 1948—49: Kristian Johnsen, Allelev, Trustrup.
For elevholdet 1949: Jette Boes, Hem Skovgård, Skanderborg.

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

Elevfortegnelse
Vinteren 19^8—4.9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Jørn Alleslev, Banegårdsvej 27, Skanderborg.
Bent Andersen, Havhusene, Løgten.
Jørgen Peter Andersen, »Bakken«, Mørke.
Kristian Andersen, »Ovesdal«, Mårslet.
Karl Tage Andreasen, Thomasminde mk., Hjortshøj.
Niels Peter Arildsen, Vennebjerg, Lønstrup.
Kaj Richardt Berthelsen, »Fælledgård«, Aså.
Erik Bjerre, Nakkebjerggård, Galten, Hadsten.
Eskild Bjerre, Nakkebjerggård, Galten, Hadsten.
Peder Bruun, Gjerrild.
Sigfrid Bürger, Trift 8, Celle, Tyskland.
Egon Christensen, Vestergade 78, 1. th., Århus.
Erik Østergaard Christensen, Abildhøjgård, Ommestrup,
Mørke.
Knud Nielsen Dam, Foldby, Hinnerup.
Svend Dam, »Sofiehøj«, Hvilsager, Mørke.
Hans Robert Erichsen, Rådhusgade 17, Flensborg.
Frands Jørn Frandsen, Glarbjergvej 82, Randers.
Bent Grosen, Egå Bro, Risskov.
Gerhard Robert Gøhring, Angelbogade 31—35, Flensborg.
Erling Bøge Hansen, Kvanløse, Holbæk.
Frede Shandorff Hansen, Dyrehavegård, Nr. Eskildstrup,
Tølløse.
Henning Hansen, Trige, Århus.
Henning Dalsgaard Hansen, Hår, Hinnerup.
Niels Erland Hansen, Valby, Karise.
Svend Faurschou Hastrup, Kankbølle, Hjortshøj.
Jens Nielsen Hauberg, Mjesing, Skanderborg.
Erik Bent Havmose, Tinning, Hinnerup.
Peder Ove Hjortshøj, Hårup, Hjortshøj.
Marius Horup, Hesselballe, Hjortshøj.
(Christian Peter Hübner, Vestergade 15, Silkeborg.)
Bent Jensen, Saxild Søndergård, Odder.
Ejner Hougaard Jensen, Søby, Hornslet.
Herluf Jensen, Norring Vestergård, Hinnerup.
Jens Chr. Juhl Jensen, Lilmoesgård, Rude, Odder.
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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.

Penthi Olavi Jensen, Lystrup.
Tage Jensen, Limegård, Mørke.
Vagn Risgaard Jensen, Bækholm, Tinning, Hinnerup.
Viggo Jensen, Fuglsig, Tvingstrup.
Rasmus Ejler Jeppesen, Fløjstrup, Beder.
Willy Johansen, Oldebjerg Teglværk, Sorø.
Knud Johnsen, Dejrhøj, Bale, Mørke.
Kristian Johnsen, Allelev, Trustrup.
Ejner Jørgensen, Kastrupgård, Pindstrup.
Erling Kjær Jørgensen, Boes, Alken.
Ole Klejs, Petersborg, Trustrup.
Peter Christensen Knudsen, Vårhøj, Rinkenæs.
Søren Hougaard Krog, Langskov, Hadsten.
Arne Kjær Larsen, Grønnegyden, Søhus.
Knud Wittendorff Laursen, Thomasminde mk., Hjortshøj.
Henning Lindskov, Sabro, Mundelstrup.
Jørgen Hansen Loft, Fårvang.
Jens Erik Lund, Søby, Hornslet.
Arne Madsen, Framlev, Harlev.
Knud Holm Madsen, Lærkevej 7, Randers.
Jørgen Anton Møller, Foldby, Hinnerup.
Anders Baastrup Nielsen, Hemstok, Skanderborg.
Frode Aaes Nielsen, Hår, Hinnerup.
Jørgen Nielsen, Trige præstegård, Århus.
Niels Nielsen, Ålsrode, Ålsø.
Sven Folmer Nielsen, »Borupholm«, Hornslet.
Søren Peder Schacht Nielsen, Hår, Hinnerup.
Aksel Harry Pedersen, Staragergård, Galten, Hadsten.
Jørn Petersen, Skjoldelev, Hinnerup.
Carl Rasmus Pibl, Thorsager.
Manfred Pieper, Fuhrenkamp 13, Celle, Tyskland.
Karl Evald Poulsen, Gravlev Møllegård, Hyllested.
Hans Werli Monrad Rasmussen, Agerkrogsgård,
Hellestrup, Holbæk.
Jens Kjeld Rasmussen, Lading mk., Mundelstrup.
Jørgen Fogh Rasmussen, Fulden, Beder.
Niels Bjerregaard Rasmussen, Ødum, Århus.
Peter Aage Rasmussen, »Nordlund«, Ålsrode mk., Balle.
Søren Peder Rasmussen, Søby, Hornslet.
Poul Skjerk, Hornslet præstegård, Hornslet.
Vagn Skov, Tåstrupgård, Harlev.
Bent Petersen Svendgaard, Nygårdsholm, Ry.
Aage Svidt, Ålsrode, Ålsø.
Børge Sørensen, Hedeskovgård, Lystrup.
Jens-Anker Secher Sørensen, Skovvang, Thorsager.
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79.
80.
81.
82.
83.

Ole Sørensen, Røved Nedergård, Århus.
Rasmus Gye Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Knud Therkildsen, Koustrup, Kolind.
Vagn Egon Velling, Galten, Hadsten.
Erik Winther, Nyvangsgård, Langå.
Sommeren 19M.
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19.
20.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ellen Abild, Halling, Kanders.
Birgit Andersen, Todbjerg, Hjortshøj.
Dagny Andersen, Bjedstrupgård, Alken.
Grethe Andersen, Øster Hurup.
Selma Andersen, Bækkelund, Jaungyde, Ry.
Tove Søndergaard Andersen, Skovby Østj.
Tove Bendix Andreassen, Mjesing, Skanderborg.
Kirsten Birkegaard, Hasselager.
Else Bjørnlund, Tinning, Hinnerup.
Jette Randløv Boes, Hem Skovgård, Skanderborg.
Tove Bojesen, Hjortekærvej 117 B, Klampenborg.
Anna Marie Bomholt, Hovgård, Lystrup.
Thyra Bønløkke, Lyngbygård, Brabrand.
Inger Elisabeth Christensen, Hårup, Hjortshøj.
Vera Christensen, Klæstrup, Nibe.
Gudrun Dalsgaard, Søften, Hinnerup.
Ellen Dam, Borupgård, Løkken.
Lissi Grøn, Tinning, Hinnerup.
Astrid Hansen, Skåde Børnehjem, Højbjerg.
Grethe Braad Hansen, Tinning, Hinnerup.
Sigrid Hansen, Ajstrup mk., Malling.
Ester Hjortshøj, Todbjerg, Hjortshøj.
Anna Marie Elgård Høj, Erslev, Hadsten.
Vera Jakobsen, Jaungyde central, Ry.
Edith Jensen, »Johannelund«, Vrold, Skanderborg.
Elly Kræmer Jensen, Snæbum, Hobro.
Erna Jensen, Trige mk., Århus.
Ester Lemmer Jensen, Audi, Mørke.
Gudrun Elgaard Jensen, Vorning, Hammershøj.
Inger Marie Jensen, Låsby, Låsby st.
Lis Munk Jensen, Banegårdsvej 30, Skanderborg.
Maren Jensen, Sall.
Lissy Kallesøe, Vestergade 63, Skanderborg.
Herdis Kastbjerg, Tjele savværk, Ørum Sdl.
Ulla Knudsen, Knudsminde, Feldballe.
Else Viola Kristensen, Tåning, Skanderborg.
Hildegard Landau, Lyksborggade 8—10, Flensborg.
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79.
80.
81.
82.

Anna Larsen, Voer, Ørsted.
Eli Larsen, Hørby, Holbæk.
Else Larsen, »Iris«, Mørdrup, Espergærde.
Inger Margrethe Larsen, Rosenholmsvej 66, Hornslet.
Åse Larsen, Uglerup Huse, Holbæk.
Jonna Ebbestrup Lassen, Perstrup, Kolind.
Doris Skov Laursen, Dørup, Tåning, Skanderborg.
Anna Margrethe Lindquist, Fuglslev, Hyllested.
Karen Lundgaard, Lillering.
Annalise Madsen, Adslev, Hørning.
Inger Skou Mathiesen, Trige, Århus.
Inger Mikkelsen, Sparrevogn, Astrup, Hjørring.
Dagny Jensine Møller, Adslev, Hørning.
Edel Borrisholt Nielsen, v. Borrisholt, Astrup, Hjørring.
Ruth Nielsen, Skivholme, Skovby Østj.
Tove Nielsen, Østrup, Hornslet.
Wiebke Ottens, Flensborggade 1, Lyksborg.
Bodil Pedersen, Skæring, Hjortshøj.
Else Pedersen, Skellerup, Ullerslev.
Birthe Poulsen, Egå, Hjortshøj.
Asta Heilskov Rasmussen, Rosenholm, Hornslet.
Helga Tanggaard Rasmussen, Tulstrup, Malling.
Lis Rasmussen, Ry.
Metha Rasmussen, Aptrup Overgård, Sall.
Mona Rasmussen, Stokkebro mk., Gjerrild.
Ingrid Revsbech, Voer, Ørsted.
Edel Marie Secher, »Søballegård«, Nim.
Doris Simonsen, Lystrup.
Lillian Skovgaard, Hørning.
Herdis Stadsgaard, Skjød, Hadsten.
Birte Søndergaard, Bøgebakken, Lillering.
Aase Taarsted Sørensen, Skivholme, Skovby Østj.
Anna Sørensen, Hvolbæk Nedergård, Skanderborg.
Anna Sørensen, Jaungyde, Ry.
Annelise Sørensen, Enslev, Thorsø.
Elly Sørensen, Gern østre mk., Fårvang.
Else Damgaard Sørensen, Gjesing, Skanderborg.
Grethe Sørensen, Sinding, Skægkær.
Merete Ladefoged Sørensen, Hårup, Hjortshøj.
Sonja Sørensen, Foulum, Ørum Sdl.
Ruth Thøgersen, »Brunballegård«, Låsby mk., Låsby.
Betty Vangekjær, Jægerspris.
Margit Warming, Syv Veje, Mørke.
Anna Windberg, Skæring, Hjortshøj.
Johanne Holland Sørensen, GL Ry, Ry.
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