Historien om

MØGELØ
AF
JACOB LUNDKVIST

SILKEBORG
1955

Der er tusinde Øer
i sølvblanke Søer,
med Græsstepper, Skovland
og frodige Pur;
men de rager os ikke,
vi lader dem ligge,
kun Møgelø er det,
der batter og dur.

Historien om - Møgelø
Møgelø betyder »Store Ø«. Øen har maaske været beboet i Oldtiden, i
hvert Fald fortælles det, at den berømte Oldforsker Worsaae har fundet
Sten-Redskaber paa Møgelø, da han engang var paa en Sejltur med Frederik VII og blev sat i Land paa Øen. Kongen skal have sagt til Worsaae, at
han ikke blev hentet ombord igen, før han havde fundet nogle Oldsager.
Da han kom ombord igen, havde han virkelig nogle Sten-Redskaber; man
ved dog ikke, om det var noget, han havde haft i Lommerne, inden han
gik i Land.
Det er saare lidt, man ved om Møgelø fra Tiden, før den blev FDF's
Sommerlejr. Forfatteren Edv. Egeberg har gransket Arkiver og har kun
fundet, at der var Egeskov paa Øen i 1750. Dette falder godt i Traad med,
hvad han fortæller i sin Bog »Silkeborg Slots Historie«, hvor det hedder,
at Silkeborg Slot paa den Tid havde udstrakte Besiddelser i Linaa Sogn,
hvor der fandtes store Egeskove, og at man der havde Svin paa Olden. Da
Øen hører til Linaa Sogn, ligger det nær at antage, at den har hørt under
Silkeborg Slot. Ved Udstykning fra Laven Hovgaard i Aarene 1787-1794
fik de forskellige Gaardmænd en Parcel paa Møgelø og Alø, og de benyttede Øerne i Fællesskab, idet de satte Kreaturer derover om Sommeren.
Møgelø er ca. 28 Tønder Land, Alø ca. ½ Tønde Land. De to Øer hørte
ogsaa dengang sammen.
Omkring Aar 1850 laa der et Vinkelhus paa den gamle Boplads paa den
østlige Side af Øen, paa samme Sted som »Juulsborg« nu ligger. Ejeren
hed Peter Jørgensen Frost, og han var en dygtig Landmand, der opdyrkede hele Øen til Agerbrug med Kreaturhold m. m. Han blev dog træt af
Øen, fordi det var saa vanskeligt med Forbindelsen til Fastlandet, især om
Vinteren. Han havde forinden faaet plantet de to Lindetræer, der nu staar
for Enden af Borggaarden, og anlagt en Køkkenhave samme Sted, hvorfra
en Laage førte ud til Borggaarden. De store Popler stod der ogsaa dengang og gav Læ for Østenvinden. Den næste Ejer hed J. Adamsen; men
han passede ikke sit Landbrug og maatte gaa fra Ejendommen. Den 3.
Maj 1867 stod der en Annonce i Silkeborg Avis saalydende:
Efter Begæring af Cancelliraad, Procurator Zilian paa Vedkommende
Udlægshavers Vegne, bliver den J. Adamsen tilhørende Ejendom Møgelø
og Alø kaldet, beliggende i Juulsø med Bygninger og jorder, stillet til
Bortsalg ved 3 Auktioner ...

Ruinen
Af senere Ejere kan nævnes Ole Jepsen omkring 1875 og senere Jørgen
Nielsen (Fynbo), som havde en Søn boende paa Øen, medens han selv boede i Gl. Laven. Denne Søn var nær omkommet en Vinter, da han gik over
Isen og faldt igennem. En senere Ejer var Møllebygger Jensen (ca. 1890)
fra Silkeborg. Dennes Søn, Listefabrikant Jensen, Skolegade, Silkeborg,
havde et Ar paa sin Næsetip, som stammede fra et Uheld, medens han var
der, idet et Brædt med et Søm i faldt ned paa ham og ramte Næsen. Omkring Aarhundredskiftet ejedes Øen af Gartner Birkefeldt i Aarhus. Han fik
den Ide, at der vist var Mulighed for at drive en Sommerrestauration eller
Hotel. Han gik igang med at realisere Planen. Der blev planeret ved Bopladsen og Baalpladsen, nu kaldet »Hansens Nytorv« efter Silkeborg FDF's
Stifter, Arrestforvarer j. Hansen. Her blev rejst en høj Flagstang, hvis Flag
var synligt fra Søen og Himmelbjerget, og som skulde lokke Gæster til
Øen. Der blev anlagt Gange og Stier Øen rundt: »Rundgangen«,
»Filosofgangen«, »Tanternes Alle« m. fl. Store Rabatter blev tilplantet med
Sirbuske og Blomsterplanter, og langs med alle Gange blev der plantet
Navr. Med Undtagelse af Højdedraget blev der plantet overalt: Gran, El,
Birk, Røn, Elin og Eg, ialt ca. 30.000 Træer. Paa den østlige Skraaning blev
der plantet Frugttræer: Æbler, Pærer, Blommer og Kirsebær. I Forsommeren, naar disse Træer staar i Blomst, er det et pragtfuldt Skue. Frugttræerne
groede dog vildt, og Podning, som senere blev foretaget, lykkedes ikke. Paa

Sydsiden af Øen er der et Væld, som nok i Fortiden har været mere vandrigt, idet der engang skal være druknet et Ungkreatur deri. Nu er der sat en
Stensætning i en lille Brønd, som dog er uden Vand det meste af Sommeren. Ved det østlige Hjørne af Øen (Badestedet) blev der anlagt en Landgangsbro for Hjejlebaadene, som anløb Øen, og herfra førte en Elmealle op
til Højdedraget, hvorfra man havde den herligste Udsigt til alle Sider. Nu er
Træbevoksningen saa høj, at den for en Del tager Udsigten. (Anløbsbroen
blev de første Aar paa »Juulsborg« benyttet til Udspring under Badning).
Ved Bopladsen blev anlagt en Baadehavn for mindre Baade, og en Mole
førte ud til en mindre Landgangsbro. Havnen rundt blev der sat Bolværk af
Pæle og Planker. Nu manglede man blot selve Restaurationsbygningen, og
den fandt man i Esbjerg. Det var en Træbarak, og den egnede sig godt til
Formaalet. Den blev opstillet paa Bopladsen. Den var omtrent 50 m lang og
15 m bred. Der var en stor Sal i Midten, som benyttedes til Servering og
Dans. I den sydlige Ende var der to Værelser, i den nordlige Ende Anretterværelse med Elevator ned til Køkkenet i Kælderen, hvortil ogsaa en Trappe
førte ned. Fra Køkkenet førte en Dør ud til Køkkengaarden. Ved Siden af
Køkkenet var der Spisekammer med egen Indgang. I de mindre Stuer var
der Loft, hvad derimod ikke fandtes i Salen, her havde man kun Taget, som
blev baaret af Spær. Udenfor Barakken mod Søen var en Loggia i hele Bygningens Længde, dog ikke ud for selve Indgangen til Salen. Her kunde Gæsterne sidde og indtage deres Fortæring og nyde Udsigten til Dynæs, Vogterhuset, Bakbo og Højderne paa den anden Side Søen, ved hvis Fod Toge-

Udsigt til Møgelø omkring Aar 1900

Indianerleg ved Stenhuset
ne kørte forbi. Over Indgangen var anbragt en lille Flagstang med Flag eller
Vimpel, og ned til Søen førte en bred Trappe, lavet af tynde Træstammer,
og ved begge Ender var der Gelænder, som baade for oven og for neden
afsluttedes med Søjler til Blomster.
Som et Annex laa Stenhuset mod Syd. Det var gravet ind i Bakken, saaledes at der var to Etager mod Søen, men kun en Etage mod Bakken. Til
øverste Etage var der Indgang fra Bakken. Der var en lille Entre, hvorfra
der var Døre til Værelserne i Gavlen mod Syd og Nord. I nederste Etage var
der to Stuer og et lille Køkken. Paa Stenhusets Facade var der malet Motiver fra Himmelbjerget og Søerne med Hjejlebaadene. Foran Huset var der
Lysthuse paa begge Sider af Indgangen, ligesom der var en lang Række
Lysthuse (sammenbyggede) paa den østlige Side af Borggaarden, og disse
havde Indgang fra Vest, saa det var næsten som en lille Gade. Disse Lysthuse var meget smaa og primitive, lavet af tynde Granstænger. Der var i
hvert Lysthus et fast Bord og to faste Bænke, saa der var Plads til 4 Personer. Der var plantet Vildvin rundt ved alle Lysthusene, og disse var helt
overgroet, saa der var Læ for Blæsten, og man var i nogen Grad dækket
mod Regn. Mellem Lindetræerne og Lysthusene havde man Køkkenhaven,
som var indhegnet med Stakit. Fra Restaurationen førte to brede Stier op til
Sports- og Baalpladsen.
Ved Aarhundredskiftet laa det hele færdigt til at modtage Turister og andre Godtfolk. Det hele var solgt til en Mand, der hed Alb. Andersen, og han
drev det i 3 Aar. I sine Annoncer fortalte han, at han spillede paa 5 Instru-

menter samtidig, og han forsøgte paa alle Maader at trække Folk til Øen.
Det blev dog af kort Varighed, da der ikke kom Gæster nok. Tilsidst lukkede han, og ingen turde overtage det efter ham.
En Tid efter Restaurationens Lukning blev den vestlige Spids af øen solgt
til Skomager S. I. Nielsen, Silkeborg, for 600 Kr. Arealet var ca. 1/2 Tønde
Land. Den yderste Spids er endnu i Familiens Eje. To andre smaa Grunde
er ogsaa paa private Hænder. Det øvrige af Øen tilhører FDF i Silkeborg.
Saaledes endte hele denne Herlighed, og Øen laa nu hen som et Ingenmandsland fra 1904 til 1912. Alt groede vildt, og Bygningerne forfaldt. Øen
blev dog ved at være et yndet Udflugtssted. Mange kom sejlende med Madkurve. Her var jo ogsaa megen Skønhed at se paa og god Plads at røre sig
paa. Omegnens Beboere, og da især Ungdommen, opdagede ogsaa, at her
var et herligt Sted, hvor man kunde holde Fest og Bal i gratis Lokaler og i
de skønneste Omgivelser. Man sejlede til Øen med Madkurv og især med
Drikkevarer, ligesom der nok ogsaa undertiden var en Spillemand med. For
at tage Natten med medbragte man Lygter. Ved Nattetid kunde man derfor
iagttage Lys og høre Musik og Sang fra Øen.
Som Aarene gik, blev det hele dog saa forfaldent, at der ikke mere kunde
danses. Taget var utæt, og Gulvet raadnede, saa der var store Huller i det.
Ruderne var i Tidens Løb knaldet, saa der ikke var en hel Rude i Huset, og
Svalerne benyttede sig heraf og fløj ind og byggede Reder i Salen. En senere Digter har skrevet et Vers herom:
Hvem skildrer da min Glæde,
da jeg den første Dag
faar ta't mit Middagssæde
under »Juulsborg«s lune Tag.
Jeg glor og faar at se en Svalemor,
som mader sine Unger lige over vores Bord.

Den lille Havn sandede til, saa Baadene vanskeligt kunde sejle ind. Om
Sommeren satte Landmændene fra Laven Ungkvæg over paa Øen til Græsning, og disse blev sejlet derover i en Pram, eller de maatte svømme efter
en Baad. Inde i Husene og overalt paa Øen var der en utrolig Mængde Mus.
Det fortælles, at Ejeren af Bakbo, Thøger Christensen, forærede Ejeren af
Møgelø en Kat, som skulde gøre det af med Musene. Den fik Navnet
»Dreyfus« (Navnet stammer fra en Skandalesag i Frankrig paa den Tid).
Som her beskrevet henlaa Møgelø indtil 1912. Paa den Tid havde den
kristne Ungdomsbevægelse flere Steder i Landet oprettet Sommerlejre, og i
Silkeborg syslede man ogsaa med Tanker om at skaffe FDF og KFUM en
Lejrplads. Det var især Sekretær, cand. theol. Olaf Jessen fra KFUM, der
tog Initiativet og indkaldte til et Møde om Sagen. En af Mødedeltagerne,
Købmand Carl Andersen, Nygade, henledte Opmærksomheden paa Møgelø
med den nedlagte Restaurations Bygninger, som maaske var anvendelige.

Ved Mødet var ogsaa Fabrikant Alfred Jensen og Kommis Harald Jessen til
Stede, og under sidstnævntes Ledelse startede man den efterfølgende Søndag (den 12. Maj 1912) paa en Opdagelsesrejse til Møgelø. Harald Jessen
fortæller herom i en Avisartikel (Sydvestsjællands Socialdemokrat):
Vi tog med Toget til Svejbæk, hvor vi lejede en Baad og sejlede til Møgelø. Vi gjorde Landgang ved Maageøen og spadserede over Øen til de
gamle Bygninger, hvor alt var lutter Idyl. Det var som et Torneroseslot, der
var forladt, omgivet af et Vildnis af Buske og Træer, som groede op om
Bygningerne, ligesom Græsset stod alenhøjt. Vi tog Maal af Bygningerne
og undersøgte Omgivelserne og fandt, at det var brugeligt til Sommerlejr.
Det viste sig, at Kreditforeningen havde overtaget Bygningerne og 4 3/4
Td. Land, og Repræsentanten, Købmand Simon Hansen, Odder, gav beredvilligt Tilladelse til at laane det hele gratis.
Man gik nu igang med at sætte det hele i Stand. Unge Mænd tog fat paa
Opgaven med Liv og Lyst og selvfølgelig uden noget som helst Vederlag
for Arbejdet. Der blev sat Ruder i Vinduerne mod Bakken for at hindre
Gennemtræk, hvorimod der forblev aabent mod Søen. Hos Orlogsværftet
laante man Hængekøjer og Tæpper. Og her er Lejekontrakten:
Chefen for Orlogsværftet.

Sekretariatet

København C, den 8. Juli 1912.

Løbe-Nr. 2127.

Til Kristelig Forening for unge Mænd, Silkeborg.
I Anledning af Foreningens Andragende af 27. f. M. har Ministeriet for
denne Gang tilladt, at der udlaanes Foreningen 30 Køjer med tilhørende
Tæpper til Brug i en Sommerlejr i Dagene fra den 4. til den 16. August
d. A. paa nedenstaaende Betingelser, nemlig:
at det udlaante holdes forsikret i Udlaanstiden for det af Orlogsværftet
opgivne Beløb, og saaledes at Policen deponeres paa Orlogsværftet
forinden Udlaanet,
at Udgiften til Vask af Køjerne og Tæpperne godtgøres Orlogsværftet
efter Regning,
at der for Slid paa det udlaante erlægges følgende Godtgørelse, nemlig:
For indtil 2 Ugers Udlaan ……. pr. Køje 15 Øre pr. Tæppe 20 Øre
for hver følgende Uges Udlaan
6 Øre
8 Øre
saaledes, at den Tid, for hvilken Godtgørelsen svares, er Tiden fra
Udleveringen til Afleveringen efter endt Vask, suppleret til fulde
Uger, ikke regnet til mindre end 2 Uger, Rengøringstiden regnes til 2
Uger.
at alle Reparationer og eventuelle Mangler foraarsagede ved Udlaanet
godtgøres af Laantageren efter Orlogsværftets Regnskabsvæsens
Skøn, der i saa Henseende er afgørende.
Angaaende Sagens Detailler anmodes Foreningen om at henvende sig
til Chefen for Regnskabsvæsenet, der har Kontor her paa Orlogsværftet.
sign. R. Hammer, fungerende.

Chefen for Orlogsværftets Regnskabsvæsen
København C., den 10. Juli 1912.

Nr. 188
c

Til Harald Jessen, KFUM, Silkeborg.
I Anledning af det af Dem indsendte Andragende har Ministeriet
tilladt, at der udleveres til Dem: 30 Køjer, 30 Tæpper, 30 Surreliner og 30 Skæreliner til en Værdi af Kr. 500,00, for hvilket Beløb
der maa
præsteres Forsikringspolice imod Brandskade, tegnet i dansk Selskab.
Policen deponeres her før Udlevering kan finde Sted.
løvrigt sker Udlaanet paa de herfor gældende Betingelser.
For Chefen for Regnskabsvæsenet
sign. Døpke.

Et Træstativ blev sat op paa langs i Salen, og heri blev 30 Køjer ophængt.
Et stort Dannebrogsflag blev ophængt paa den vestlige Væg. - Hullerne i
Gulvet blev dækket, ligesom Taget fik en Reparation. Senge blev indkøbt
til Tanterne, som fik Værelse i Sydgavlen mod Søen. Lejrchefen fik ogsaa
en Seng og Værelse ved Siden af mod Bakken. Der blev indkøbt lange Borde og Bænke, som blev sat i Forlængelse af hinanden i Salen. Service blev
lejet hos Isenkræmmeren. Lørdag den 3. August afsejlede »Tanterne«, Lejrchefen og nogle Drenge til Øen for at lægge sidste Haand paa Værket og
sætte alt paa Plads. Søndag Morgen 4. August 1912 ankom første Hold,
som bestod af 15 Medlemmer fra KFUM med Olaf Jessen som Koloniinspektør, til Lejren. Tanterne var Frkn. Frida og Synnøve Lund, Husholdningsskolen, og Frk. Ingeborg Hansen, Raadhuset. Holdet blev der i 5 Dage. Derefter fulgte FDF Holdet paa 29 Medlemmer og 2 Førere med Harald
Jessen som Chef. Dette Hold blev 6 Dage paa Øen.

Juulsborg 1914

Disse Lejre blev en stor Oplevelse for Deltagerne. Der var Humør og
Energi over Arbejdet med at gøre rent baade inde og ude og reparere det
mest nødvendige paa Baadebroer og Lysthuse m. m., saa de kunde benyttes,
naar der kom Gæster til Lejren. Det var ogsaa meget spændende at gaa paa
Opdagelse i »Urskoven« paa Øen, og sikke spændende Indianerlege, der
kunde arrangeres. Søndag den 11. August var der Forældrebesøg for FDF
Holdet, og ca. 400 Mennesker gæstede Lejren, og de var begejstrede for alt,
hvad de saa og oplevede. Ved et Møde paa Skraaningen ved Køkkenet talte
Olaf Jessen, og Harald Jessen fortalte om, hvordan en Dag gaar paa
»Juulsborg«, hvorefter FDF's Orkester spillede. Kl. 18 afsejlede Gæsterne
med det lille Dampskib »Julsø« og Motorbaaden »Pilen« under Hurraraab
fra begge Sider.
Under Opholdet paa Lejren blev der givet en Præmieopgave til Drengene.
Opgaven lød: Giv en skriftlig Beskrivelse af en Dag paa »Juulsborg«.
Nedenstaaende er afleveret af en 11 Aars Dreng:
Kl. 7 blæses Reveillen, og der staas op, og det gaar i en ordentlig Fart
med at pudse Støvler og faa sig børstet og vasket. Kl. 7 3/4 stiller vi til
Morgenparade, og naar vi er færdig med det dertil hørende, saa stormer
vi alle op ad Trappen og ind til Bordet, hvor vi faar Havregrød og
Klemmer til. Naar vi er færdige med at spise, siger Inspektøren Velbekomme, og naar han har sagt det, lyder der et dundrende: Tak for Mad!
Saa gaar vi ud paa Trappen og holder Morgenandagt, hvor en af Førerne taler til os. Naar vi er færdige med Andagten, gaar de Drenge, der er
udtaget til noget Arbejde, hen og gør det. Saa imens kan alle de andre
spille Kricket eller lege eller gaa Ture. Naar vi har spist til Middag,
kommer det allermorsomste; vi tager da Fodbolden og gaar op paa
Sportspladsen og trækker af Strømperne, saa sparker vi Fodbold i bare
Ben, og saa er der nok at le af, naar vi ser, at en sparker for haardt til
Bolden og slaar Tæerne. Naar vi saa er færdige med det, gaar vi ned og
spiser til Aften, saa bliver der trakteret med Klemmer og Te, og saa
igen et »Tak for Mad!« og »Velbekomme!« Saa gaar vi ud paa Trappen og holder Aftenandagt. Saa stryger vi Flaget og begynder at gaa til
Køjs, for Kl. 10 blæses Retræten, og alt er stille. –

Onsdag den 13. August var sidste Dag paa Lejren, og om Aftenen var der
Afskedsfest med Kaffe og Kager, som var skænket af Frk. Synnøve Lund.
Bordene var festligt smykket med Blomster. Vore flinke og hjælpsomme
Naboer paa Bakbo var inviteret til Festen; det var Gaardejer Thøger Christensen og Hustru og deres Søn Hugo, som i Starten ofte havde rakt os en
hjælpende Haand. Vi fik ogsaa Lov at opmagasinere Borde og Bænke m.
m. for Vinteren paa Bakbo's Loft til næste Foraar. Ved Festen blev der talt
for Gæsterne, »Tanterne« og Købmand Simon Hansen, Odder. Alle fik de
et Hurra ! -

Her er dunbløde Køjer
og Gutter, der støjer
gevaldigt om Aft'nen
ved Ordren om Ro.

Som nævnt er der paa Øen et herligt Terræn til Sport og Leg. Som et Eksempel paa en spændende Leg ved Nattetid havde man den 26. Juli 1916 en
saadan under Navnet »Himmelbjergdrengen«. Det var en Dreng, der var
bortkommet, og som man formodede var sejlet til Møgelø, hvor han gemte
sig i Skoven. Opgaven var saa at finde ham, hvad der kunde være vanskeligt nok i Nattens Mørke. Journalen fortæller herom: - Ved Aftenkaffen
blev Slagplanen lagt: Den bortkomne Dreng (Andreas Kruse) blev eftersøgt
og fanget oppe ved Ruinen, hvor han sad og strøg Tændstikker og pillede
Kalk af Væggen.
Fantasi og godt Humør skulde Drengene selv møde med, og det maa siges, at alt gik efter Programmet. Drengene gik op i Legen med Liv og Sjæl.
Alle Patruljer, baade dem paa Land og dem i Baadene paa Søen, troede det
hele var ramme Alvor.
I Kamp med Johs. Rosenløwe bukkede »Drengen« imidlertid under. Han
blev frygtelig forslaaet, og der blev straks viklet et langt Gazebind om det
stærkt læderede Ansigt, og efter at Forbindingen var overhældt med nydelig
rød Frugtfarve, blev den haardt saarede Sjover bragt til Bygningen, hvor
Lejrholdet allerede var samlet. Da Drengene frygtsomt listede frem for at se
den forslaaede Forbryder - saa blev Bindet fjernet, og se: Der stod Kruse og
sagde: God Morgen, Drenge! --- og mens Søndagen gryede, stod vi paa
Trappen og sang ud over Søen: Den signede Dag med Fryd vi se. Deltagerne i Legen vil sikkert aldrig glemme den. Ved Afskedsfesten paa Lejren
blev den opfrisket med følgende Sang:

Melodi: Hønsefødder …
Inspektør
paa bare Fø'er
sig lister ind i Salen.
Drengene snorke,
som de orke.
I Sengen ligger Ca'len.
Stort Spektakel bliver der,
da den hele Styrke vækkes.
»Hurtigt, Drenge, i jer' Klæ'r
og lad jer ej forskrækkes!«

Nede fra Søen
og oppe fra Øen
ser man et Lys fra Ruinen.
Fremad man sniger,
ingen undviger nu stormes med Hujen og Hvinen.
Stenkast fulgt af Jammerskrig
genlyder over Øen Rosenløwe slog ham ned,
det rygtes over Øen.

Drengene bæve,
til Førerne skæve,
mens Chefen fortæller Grunden.
Nogle fryse,
alle gyse
og hænge svært med Munden.
Saa skal vi altsaa ha' undersøgt
hver Plet paa hele Øen,
hver Mand udfolde al sin Kløgt
og begge Baade i Søen - -

»Ingen sig flytte,
staa stille og lytte,
om nogen i Skoven sig rører.«
Træernes Skygge
fremkalde Uhygge,
og sælsomme Lyde man hører.
Kresten ser saa tydelig
en Mand bag mørke Stammer,
Drengene gisper lydelig
og til hverandre sig klam'er.

Den gamle Svinger
Kruse springer
op og si'r: God Morgen først man maaber,
aa man raaber
højt Hurra fra Borgen.
Te og Klemmer vi alle faar
og saa paa Hovedet i Sengen.
Skam faa den, som næste Aar
bli'r snydt af Himmelbjergdrengen.

___________

Det første Køb
Allerede i 1912 drøftede man i FDF's Bestyrelse et eventuelt Køb af
»Juulsborg«, og det blev overdraget Harald Jessen og Jacob Lundkvist at
arbejde videre med Sagen, som dog ikke den Gang blev til noget, da
KFUM's Bestyrelse ikke vilde være med. Der blev dog sendt en Skrivelse
til Simon Hansen i Odder, at FDF var interesseret, hvis der blev Tale om
Salg. I 1914 valgtes en særlig Bestyrelse for Møgelø, som bestod af: Peter
Jessen, Arkitekt H. Chr. Rasmussen, Urmager Nielsen, Arrestforvarer j.
Hansen og Jacob Lundkvist som Formand. Der var nu stille om Sagen indtil
Sommeren 1915, da ovennævnte Bestyrelse for Møgelø meddelte FDF's
Bestyrelse, at man havde købt 4 3/4 Td. Land med paastaaende Bygninger
for en Pris af 3500 Kr. at betale kontant ved Overtagelsen, og spurgte nu
FDF's Bestyrelse, om den ønskede at overtage det købte paa samme Vil-

»Nu Hermansen til Bakbo sejler efter Vand og Brød«

kaar. FDF's Bestyrelse afholdt saa et Møde paa Møgelø den 2. August samme Aar og vedtog at modtage det »ædelmodige« Tilbud, saaledes at Silkeborg FDF afslutter den endelige Handel samt sørger for, at det købte ved
Skøde - der tinglyses - overdrages FDF til Ejendom.
Alt dette skete, medens Silkeborg FDF laa paa Lejren, og der var selvsagt
en stor Spænding paa Holdet, om det nu virkelig lykkedes at erhverve Kolonien, eller om den skulde glide over paa fremmede Hænder. I Journalen
for Lørdag den 24. Juli 1915 skriver Carl Hermansen: - - - trods det dejlige
Vejr, hvormed Dagen begyndte, var Stemningen i høj Grad trykket, da Koloniinspektøren ved Morgenparaden havde meddelt, at Møgelø var solgt til
en fremmed. Det mærkedes straks, hvilken Sorg det vakte baade hos Førerne, Tanterne og Drengene. Om Eftermiddagen sejlede Harald Jessen til Laven for at telefonere til Silkeborg og forhøre, om det skulde være lykkedes
FDF's Bestyrelse at købe »Juulsborg«. Og det var altsaa lykkedes. Kl. 6 3/4
vendte Jessen tilbage, og nu oprandt det Øjeblik, der for stedse vil blive
mindet med Glæde - maaske det vigtigste i Koloniens Annaler - det Øjeblik, da Inspektøren, efter at have kommanderet: Vel roet, rejste sig i Baadens Bagstavn og raabte ind til Drengene, der var samlet ved Bolværket:
FDF HAR KØBT MØGELØ! Disse Ord blev efterfulgt af en umaadelig
Begejstring. Dundrende Hurraraab lød ud over Søen. Drengene var ellevilde af Glæde, og det ene Hurra afløste det andet. Førerne var ikke mindre

begejstrede, de trykkede hinanden i Hænderne, og Luften blev mættet med
disse utallige Jubelraab. Da Begejstringen havde lagt sig noget, gav man sig
til at reparere Broer og Lysthuse. Ved Aftensbordet udtalte Inspektøren:
Det er historiske Klemmer, I spiser i Aften, idet det er første Gang, vi sætter
Foden under eget Bord, thi nu er Øen vor, og det er saaledes et historisk
Øjeblik. - I den vidunderlige stille Aftenstund blev en Del Sange sunget, og
Drengene gik til Ro besjælede af Glæden over, at Øen nu er vor. Ja, Gud
give os Velsignelse af vor Koloni, saa det, der er sket i Dag, maa bære rig
Frugt.
Nu Øen er vor, og vor Glæde er stor,
vi kan den slet ikke udsjunge;
og derfor vi raaber nu alle i Kor
et Hurra for Øen, paa hvilken vi bor,
saa det ud over Landet kan runge.
(Sommerlejrsangen 1915)
Nu, da FDF ejede »Juulsborg«, kunde man gøre med den, som man vilde,
og man gik straks i Gang med at fælde Træer og rydde Stierne. Haven blev
inddraget og lagt til Borggaarden, hvor der blev rejst en høj Flagstang. Badestien blev anlagt, som den snor sig mellem Frugttræerne hen til Badestedet. Alleerne blev ryddet, saa de kunde befærdes. Der fandtes ikke Drikkevand paa Øen. De første 11 Aar blev dette hentet paa Bakbo i store Mælkejunger, saa der var livlig Baadfart mellem Møgelø og Bakbo i den Tid. Man
gravede efter Vand flere Steder paa Øen og søgte med Pilekvist, men uden
Held. Drikkevand fandt man først, da der senere blev boret i Køkkengaarden, og her blev opsat en Pumpe.
Møgelø var købt, men ikke betalt, og derfor vedtog Bestyrelsen ved sit
Møde den 4. August 1915 at afholde en »Juulsborg Uge«, og man nedsatte
et Udvalg til at foretage det videre fornødne. Udvalget bestod af Harald Jessen, jens Hansen, N. Buch og Lundkvist. Der blev dannet en Damekomite,
og med 61 Navne under blev der sat et Opraab i Silkeborg Avis, ligesom
flere af Byens kendte Mænd skrev en »Enquete« om FDF og Møgelø. Af
disse kan nævnes: Provst John. Ammundsen, Forfatteren Edv. Egeberg,
Læge Bjerregaard, cand. theol. Olaf Jessen, cand. theol. N. Buch m. fl. Paa
KFUM's Bygning i Nygade blev opsat et Termometer, som fra Dag til Dag
skulde vise, hvor meget der var kommet ind. Man startede Søndag Morgen
med FDF's Orkester gennem Byen og med Gudstjeneste om Formiddagen,
hvor der blev indsamlet en Gave. Om Eftermiddagen var der Udflugt til
Møgelø. Mandag Aften Kirkekoncert, arrangeret af Organist Sand Lauridsen under Medvirken af Kammerassessor Mogensens Privatkvartet og Frk.
Elna Thomsen. Tirsdag Aften viste Fotograf Gunnar Mogensen Lysbilleder
paa Torvet. Hver Aften Musik gennem Gaderne. Torsdag og Fredag sluttedes der af med et stort Høstmarked i Teatersalen, hvor Arkitekt Holger Tornøe talte. Paa Gaderne solgte unge Piger Mærkater. Alle Sejl var sat til, og

Komiteen for »Juulsborgugen« 1915
Fra venstre: Jacob Lundkvist, Arrestforvarer J. Hansen, N. Buch, Harald Jessen

da man sluttede Fredag Aften, viste Termometeret 5230 Kr. - Nu kunde
man betale Købesummen for »Juulsborg«, og saa var der endda lidt til Reparationer paa Bygningerne.
___________

Foden under eget Bord - Glæden stor
Fra 1915 til 1923 udfoldede der sig et rigtigt Lejrliv paa Møgelø. Lejrholdene fra FDF voksede, og da man naaede 80 Deltagere, maatte man dele
dem i to Hold. Fra 1918 kom KFUK med og mødte med store Hold under
Ledelse af Sekretærerne Frkn. Mygind og Barfod. I disse Aar skabtes der
Traditioner, især fordi der var en fast Stab af Studenter og andre »gamle
Drenge«, som Aar efter Aar var Deltagere paa Lejren. Hver Dag valgtes en
vagthavende Fører, som ogsaa havde Pligt til at føre Journal over Dagens
Begivenheder. De første Journalførere var: Olaf og Harald Jessen, Carl
Hermansen, Peder Jensen, Em. Svendsen, Johannes Pedersen, Marinus Truelsen, Aksel Pedersen, Aage Evald Sørensen, Andreas Kruse, Johs. Rosenløwe, Ejnar A. Sørensen m. fl., og der er meget interessant Stof i disse Beretninger. Her kan kun blive Plads til enkelte Uddrag. »Gamle Drenge« vil
huske, at »Manne«s Fødselsdag i en Aarrække blev fejret paa
»Svendehjemmet« i Stenhuset, og om Aftenen havde man kun en Tællepraas til Belysning: »Taagerne laa tæt over Stuen, og Tiden sneglede sig
lystigt af Sted, og Festen sluttede først, da Rørsangeren opløftede sin Røst.
En Aften der vil blive mindet med Glæde 20-30, ja 40 Aar frem.«

Fra Lejren 1921 fortæller Johs. Rosenløwe om et natligt Overfald: - Ved
Midnatstid forkyndte en Motors klaprende Lyd, at Gæster var i vente, og
snart efter kom Kredsføreren med 14 Mand og - en Lagkage, som hurtig
blev bragt op paa »Svendehjemmet«, hvor der skulle holdes en lille Fest.
Efter Kaffe i Køkkenet belavede man sig paa at gaa til Ro; men pludselig
hørtes Skrig i Natten. Det var Tanterne, der med angstfulde Raab søgte at
hidkalde Hjælp, idet en Mand var ved at stjæle en Baad. Den altid galante
Oluf Nielsen var i et Spring nede hos dem, og snart lød hans Stentorrøst, at
der virkelig var Fare paa Færde. Nu kom der Liv i Svendene, og en-to-tre
var de nede ved Havnen, hvor de sprang ombord i den store Baad, som det
takket være Tanterne, med Frk. Sivebæk i Spidsen, ikke var lykkedes Røverne at bortføre. Ude paa Søen fik Svendene Øje paa de formastelige, der
af alle Kræfter søgte at padle Motorbaaden over til Vogterhuset; men inden
de naaede saa langt, blev de indhentet, og hvad ser vi? Midt i den bortførte
Baad rejser sig selve Spejderchefen fra Silkeborg og byder dristigt Svendene Trods. Trængt af disses hidsige Angreb maatte han imidlertid i Søen og
dermed overgive sit Bytte i Svendenes Haand, og triumferende vendte disse
hjem til Øen. I disse Aar levede man i en bestandig Angst for, at der skulde ske noget
ubehageligt paa Møgelø, da Hovedparcellen flere Gange skiftede Ejer. En
af disse sendte ved sin Sagfører skriftligt Forbud mod, at FDF betraadte
hans Omraade. Andreas Kruse fortæller i journalen for 17. Juli 1918 følgende: - Knap var vi placeret paa Trappen til Morgenandagt, før der indfandt
sig 5 Herrer, hvoraf den ene præsenterede sig som vor Nabo, Grosserer
Dreyer fra København. Sammes Tilsynekomst var imødeset med Frygt og
Bæven, grundet paa omtalte Skrivelser fra hans Sagfører. Herrerne lod sig
dog hurtigt formilde, og da Harald Jessen havde sat dem lidt ind i Forholdene, blev de helt flinke og gav os Lov til at færdes overalt. Jessen tilbød da
Herrerne at sejle dem til Laven, hvilket de modtog, og efter at have været
FDF paa saa nært Hold var de fuldstændig vundet, og dette resulterede i, at
Dreyer tog »Bogen« frem og gav Roholdet 10 Kr., som altsaa gik i Lejrens
Kasse ...« ,
Fra disse Aar har man en Annonce i Dagbladet »København«, hvor det
hedder:
MØGELØ
Den over hele Landet for sin Skønhed kendte »Møgelø« i Juulsø ved
Himmelbjerget er til Salg. Arealet er 21 Tdr. Land. Til samme hører et
meget rigt Fisketerritorium, som under en rationel Drift vil give godt
Udbytte. Af Fiskearter kan nævnes bl. a. Ørred, Laks, Gjedder, Aborrer
samt de bekendte Ry Mølle Aal. Der er fortrinlig Andejagt. Paa Øen er
der med stor Bekostning tilplantet et betydeligt Areal med ca. 140.000
Skovtræer. En stor Del af disse har allerede naaet en Højde af 25-30 Fod.
Den til Dyrkning udlagte jord er af meget god Beskaffenhed. Til Øen
hører en Ruin. Denne mangler kun en Ubetydelighed i sin Fuldførelse.

Der kan næppe tænkes en smukkere og mere interessant Ejendom her i
Landet til Bolig for en velhavende Familie. Salgsprisen er 30.000 Kr.
med Udbetaling efter Overenskomst. Eventuelle Liebhavere bedes indsende Billet mrk. »Møgelø« 55 til Ipsens Annoncebureau, Holsteinsgade
20, København Ø.

I 1921 førtes nogle Forhandlinger med Husmand Torsten Pedersen, Gl.
Laven, som sammen med Kommunistredaktør Christensen ved Over Bakbo
vilde købe Hovedparcellen af Møgelø. Det var Tanken, at FDF saa skulde
købe Sportspladsen. Handelen blev dog ikke til noget, da de ikke kunde
skaffe Pengene til Købet. Dette Køb blev omtalt i Dagbladet »København«,
og en journalist skrev følgende fire Vers:
Kun alt for sjældent hænder det,
man møder lidt Humør Hil være derfor Christensen,
den store Redaktør,
hvis Brøl var Visdomsord for hver,
syndikalistisk Sjæl!
- Tænk, han har købt en Ø, hvor han
begynder for sig sæl!

Men hvad der end er hans Motiv,
saa er Ideen go'!
Jeg under hver Syndikalist
en Ø, hvor han kan bo.
Vi har, hvis jeg da busker i-et
fem hundrede og ni,
det kan vel netop blive en
pr. Mand i det Parti!

Hvad han begynder paa, det staar
mig ikke rigtig klart. Monstro: at tænke, før hans Pen
og Ordstrøm tager Fart?
- Skønt: hvorfor dog spolere den
Rutine, som man faar,
naar man har brugt et godt Princip
i tyve lange Aar!

Og har man købt sig den kontant,
saa er det ogsaa man's,
og ta'r til Danmark man en Tur,
saa ta'r man udenlands.
Og vil man stadig myrde hver
Kapitalist saa fæl,
saa kan man - paa sin egen Ø
begynde med sig sæl!

Det blev ogsaa den Gang ved Forskrækkelsen; men Angsten for, hvad der
kunde ske, var der stadig. Der var jo nogle Ulemper ved at have den Nabo,
blandt andet denne, at der om Sommeren var løsgaaende Kreaturer paa
Øen, og disse kom ogsaa ned paa »Juulsborg«s Grund, og det skete jævnligt, at der kom en hel Karavane af Ungkvæg, naar vi sad paa Trappen til
Morgenandagt. De stillede sig op foran Trappen, hvor de stod og gloede
paa os. Det skete ogsaa, at de gav sig til at brøle ret kraftigt, hvilket virkede
meget forstyrrende. Fra Lejrens Avis »Skaden« (Redaktør: Svend
Mondrup) har man følgende »Neuruppin«:
Jeg gik uden om den Kokasse, Manne gled i –
uha, hvor jeg er snedig.

Eller et Vers fra en Dagvise fra 1915, hvor det hedder:
Naturen er saa dejlig, her mellem Skov og Søer.
Her plasker Fisk, her græsser ogsaa Bakbomandens Køer.
Ja, hør! de Køer har voldt os stor Malør –
de gi'r os mange Kager, ak, men alt for lidt af Smør.

Juulsborg
Ved Bestyrelsens Møder i 1920-21 drøftede man flere Gange Mulighederne for at opføre en ny Lejrbygning, da den gamle Barak blev stadig mere
skæv og truede med at styrte sammen. Den 4. Oktober 1922 forelaa for Bestyrelsen 2 Skitser fra Arkitekt H. Chr. Rasmussen, og det blev overdraget
ham at udarbejde Detailtegninger. Ved et Møde den 24. Oktober s. Aar vedtog man at udbyde den i Licitation. Den 27. November var Tilbudene antaget, og man gik igang med Nedbrydningen af Barakken og Opførelsen af
den nye Bygning. Grundstenen blev lagt den 8. Januar 1923. Der var en lille Højtidelighed, hvor 29 indbudte deltog. 5 Privatbiler var stillet til Raadighed, og disse kørte Deltagerne til Bakbo, hvorfra de blev færget over til
Øen. Silkeborg Avis havde et Referat af Begivenheden, og heri hedder det
(Uddrag): Efter Ankomsten til Møgelø bød FDFs Formand, Jacob Lundkvist Velkommen, og efter en kort historisk Beretning udtalte han bl. a.: Nu
er det gamle Juulsborg borte, og det nye rejser sig. Vi skuer da fremad og
ser en tusindtallig Skare af Unge. Vi hører deres glade Stemmer, naar de
springer i Land fra Baaden. Vi hører deres Sang omkring paa Øen, og naar
de paa Trappen synger Morgen- og Aftensang. Vi vil ønske, at denne Bygning maa staa gennem Tiderne og danne en god Ramme om det Arbejde,
der her skal gøres, og med det Ønske nedlægger jeg den første Sten for
FDF. Provst John Ammundsen udtalte: Jeg vil minde om Ordet »Hvormed
skal en Ung holde sin Sti ren? Derved, at han holder sig efter dit Ord«. Med
Ønsket om, at den Ungdom, der samles her, maa lære Sandheden i det Ord,
nedlægger jeg den anden Sten for den kristne Ungdomsbevægelse. - Arrestforvarer j. Hansen udtalte: Da FDF for 15 Aar siden stiftedes, var det Menigheden, der stod bag ved, og saaledes har det ogsaa været siden. Saadan
maa det være med Sommerlejren her, at Menigheden, der sender sine Unge
herud, staar bagved og bærer den, og med det Ønske nedlægger jeg den tredie Sten for Menigheden.

Arkitekt Rasmussen oplæste et Dokument, som blev nedlagt i en Grundstenskapsel og indmuret under Grundstenen i den sydlige Gavl. Denne Kapsel indeholdt desuden: 1 Facadetegning, 1 Plantegning, 1 Prospektkort af
»Juulsborg«, et Program for Lejren Aar 1917, »En Dag paa Juulsborg«,
»Silkeborg 1908-1918«, en FDF Pjece, en Juulsborg Sangbog, forskellige
Mønter og en 1 Kroneseddel. Endvidere en historisk Oversigt, der slutter
saaledes: Naar FDF nu ser sig i Stand til at bygge, skyldes det Gaver fra
Borgere i Silkeborg. Der er i dette Efteraar indsamlet 12.500 Kr. - Derefter
er nævnt Bygningens Arkitekt, Hans Chr. Rasmussen, Silkeborg, og derefter Haandværkerne:
Murermestrene J. B. Frandsen, Silkeborg, og Poul Petersen, Laven.
Tømrermestrene A. Nissen, Silkeborg, og Madsen, Laven.
Snedkermester Chr. Pedersen, Silkeborg.
Glarmester N. Kjærgaard, Silkeborg.
Malermester L. Sørensen, Silkeborg.
Derefter følger Navnene paa FDFs Bestyrelse:
John Ammundsen, Jens Hansen, Alfred Jensen, Peter Jessen, Andreas
Kruse, L. Lauritzen, Jacob Lundkvist, Hans Chr. Rasmussen.
Som Afslutning sang man: »Hvis Danmarks kommende Dage ...«
___________

Indvielsen af Borgen
Den 15. Juni 1923 skete Indvielsen af den nye Bygning i Overværelse af
120 indbudte Gæster, hvoriblandt var KFUK og KFUMs Bestyrelser, mange Bidragydere og »Pressen«.
I »Silkeborg Avis«s Referat hedder det:
Der laa en ny Borg smykket med Flag. Hvor tager den sig smukt ud ude
fra Søen, som den ligger paa sin Høj med sit smukke Rørtag, med udskaarne Tagbjælker, smukke høje Vinduer og smagfulde Farvesammensætninger. Borgens Arkitekt har ydet et Arbejde og Byens Borgere bygget en Borg, der ligger som en Solstraale og falder skønt ind i skønne
Omgivelser. Foran og inde i Borgen fortæller Arkitekt Rasmussen om
Borgen og dens Indretning. Fra Hovedtrappen, en dejlig bred Cementtrappe, kommer man ind i Spisesalen. Se, paa den aabne Kamin blafrer
Ilden, se de svære grønne Loftsbjælker med de skønne Indskæringer:
»Med Gud for Danmarks Ungdom« m. fl. Derfra gaar man ind i Sovesalen. Her er Køjerne i 3 Etager og 60 i Tallet, og ovenpaa - paa Loftet - er
der 3 Værelser for Førere, Tanter og Gæster. Hvor betryggende solidt og
skønt alt dog er i Forhold til den gamle Borg, som dog rummede saa
mange Minder. - Nu bænkedes man ved Bordene, og Formanden byder
Velkommen. Derefter taler FDFs Stifter, Arkitekt Holger Tornøe: Silkeborg FDF kalder til Fest i Dag paa Danmarks Flagdag. Det er Ungdommens Sag, der samler os, den Ungdom, der har andre Kaar end dem, vi
voksede op under, Kaar, der præges af Krigen og dens Følger. - Saa staar

Fra Indvielsen af det nye "Juulsborg" 1923
vi her ved »Juulsborg«s Indvielse, FDF Førere og Venner af FDF, Menighed, KFUM og KFUK. Saadan en Lejr er det ideelle Samlingssted for
dansk Ungdom. Den skaber Hjemstavnsfølelse, saa mange Minder den
rummer. Den skaber social Forstaaelse, unge, som til Guds Ære kan bære
Danmarks Fremtid. Taleren sluttede med at nedbede Guds Velsignelse
over Borgen, og Forsamlingen sang »Velsignelsen«. - Kaffen blev skænket af glade unge Piger, og saa sprang der et Væld af glade taknemlige
Ord og Sange. Arkitekt Rasmussen takkede Damekomiteen, Købmand
Kruse takkede »Tanterne«, Købmand Jessen takkede Lundkvist som den,
der har taget Initiativet til denne Borgbygning, Rejsesekretær Andreas
Nielsen gav Udtryk for alles Følelser, idet han udtalte: Vore Hjerter er
fyldt med Tak til Gud for denne skønne Borg. Forfatteren Edv. Egeberg
talte om Øens Historie, som egentlig først er begyndt, da den kristne
Ungdomsbevægelse plantede sin Korsfane paa Øens Grund. Endnu talte
Missionær Jensen, Arrestforvarer Hansen, Frk. Høngaard, Tømrer Nissen, Maler Niels Møller, Urmager Nielsen o. fl. Lundkvist takkede Bidragyderne, Garanter og »Pressen« for deres Velvilje. - Under Hurraraab
forlod man Øen, og nu ligger den smukke Borg og venter paa sin Ungdom, og den tager Borgen i Besiddelse i Morgen. Da faar den sin egentlige Indvielse og sin rigtige Indvielse. - Søndag den 17. Juni indviede de
Unge det nye »Juulsborg«, og det skete under festlige Former. Der var
samlet ca. 500 Unge paa Borgen den Dag. -

Samtidig med Opførelsen af den nye Bygning kom man, med Ejendomsmægler A. L. Andersen, Skanderborg som Tillidsmand, i Forhandling med
Ejeren af Hovedparcellen paa Øen om Køb af denne, og i Bestyrelsens Møde den 18. April 1923 meddelte Formanden, at Købet af denne Parcel incl.
Alø nu var i Orden til en Pris af 9500 Kr., som betales til Juni Termin s.

Aar. Det vedtoges at bemyndige Udvalget til at foretage det videre fornødne med Udfærdigelse af Skøde, og at Formanden paa FDFs Vegne
underskriver dette. Landsretssagfører Johs. Neergaard Jessen skrev - uden
Vederlag - alle Papirer, og det samme var Tilfældet med Ejendomsmægler
Andersen.
En Visedigter hilser det nye »Juulsborg« med følgende Vers:
Men Juulsborg! Hvem gav dig Foryngelseskur?
Hvor er dog vort gamle brøstfældige Skur?
Nu hygger ved Havnen et løvpyntet Slot
med Grundmur og Ruder og Straatagskalot.
Her var knokkelgodt før,
men det ny! - er du skør!
det skaber Humør.

Købet af Hovedparcellen blev en haard Belastning for FDF; men det hele
klaredes ved en enestaaende Velvilje fra interesserede Kredse blandt Byens
Borgere. Det kan saaledes nævnes, at der paa Forhaand var tegnet følgende
Gaver og rentefri Laan:
Som Gaver: Apotheker J. Davidsen 1000 Kr., Købmand Peter Jessen 500
Kr., Forstanderinde Frk. Synnøve Lund 500 Kr.
Rentefri Laan: Købmand A. Kruse 1000 Kr., Jacob Lundkvist 1000 Kr.,
Tricotagehandler M. Madsen 500 Kr., Fabrikant Alfred Jensen 250 Kr.
Garanter for Banklaan: Købmand Elisa Jensen, Glarmester N. Kjærgaard,
Købmand M. Therkildsen, Listefabrikant Niels Jensen, Murermester P. Sehested, Gartner R. P. Pedersen, Dr. P. C. Bjerregaard.
Allerede i Oktober samme Aar afholdtes den første Basar for at bringe
Gælden ned. Denne gav i Overskud Kr. 7.617,14. Den næste Basar afholdtes i Oktober 1928 med et Overskud paa Kr. 6.713,24. Den tredie og sidste
Basar blev afholdt i Oktober 1931 og havde som Motto: »Møgelø gældfri«,
og dette lykkedes fuldtud.
Efter at det nye Juulsborg var taget i Brug, blev Interessen for Lejren
stærkt øget, og der gik Ry af den smukke Lejr Landet over, baade af den
smukke Borg og af Beliggenheden i den idylliske Himmelbjergegn, saa der
kom mange Henvendelser om at leje Øen. Følgende giver et Indtryk af,
hvor meget Lejren benyttedes i Sommeren 1928:
1. April: KFUM Spejderne fra Silkeborg
5.-6. April: do.
8.-9. April: FDF, Silkeborg 13. Maj: FDF, Silkeborg
17. Maj: KFUMs Drenge, Silkeborg
20. Maj: FDFs Væbnere, Silkeborg
3. Juni: FDFs Væbnere, Silkeborg + 100 Soldater fra Viborg
12.-13. Juni: Gammelmandshold fra Silkeborg, 30 Deltagere
13.-14. Juni: Konehold fra Silkeborg, 52 Deltagere
17.-23. Juni: KFUM Landshold, 35 Deltagere
24. Juni: KFUK og KFUM fra Silkeborg, 200 Deltagere

Arbejdshold 1924. Fra venstre: Alfred Jensen, Gartner R. P. Petersen, Jacob Lundkvist,
Regnar Sehested, Sekretær A. Nielsen, Arkitekt H. C. Rasmussen
27. Juni: Timring KFUM og KFUK, 75 Deltagere
28. Juni: Silkeborg KFUM, 46 Deltagere
1.-7. Juli: Herning KFUK, 60 Deltagere
8.-14. Juli: Silkeborg KFUK, 92 Deltagere
15.-21. Juli: Silkeborg KFUM, 35 Deltagere
22.-28. Juli: Landsførerstævne FDF, 20 Deltagere
29. Juli-4. August: Viborg FDF, 75 Deltagere
5.-11. August: Silkeborg FDF, 50 Deltagere
12.-18. August: Silkeborg KFUK, 100 Deltagere
19.-22. August: Landslejr KFUK, 38 Deltagere
26. August: »Derude« Landsmøde, 350 Deltagere
29. August-1. September: Silkeborg FDFs Ledere, 35 Deltagere
1.-15. September: London Pigespejdere, 18 Deltagere
16. September: Silkeborg FDF med Forældre, 140 Deltagere
23. September: Silkeborg KFUK, 180 Deltagere
Ialt ca. 1700 Deltagere foruden Besøgende.

Den store Afbenyttelse af Lejren medførte stor Slitage, og det ses især
paa Madrasser; men her havde man den Glæde i en Aarrække at modtage
gratis fra Peter Jessen i Silkeborg 15-20 Madrasser til Fornyelse af de slidte. løvrigt var der en Kreds af Mænd i Silkeborg, der gav en eller flere Dages Arbejde paa Kolonien. Saaledes kan nævnes: Arkitekt Rasmussen, Sekretær A. Nielsen, Købmand A. Kruse, Gartner R. P. Pedersen, Fabrikant
Alfred Jensen, Henry Foss Madsen, Arrestforvarer Hansen, Tømrer Andr.
Hansen m. fl. Desuden tog FDFs Førere et godt Nap med, især maa nævnes
Studenterne, naar de kom hjem paa Ferie fra København: Carl Hermansen,
Aage Evald Sørensen, Em. Svendsen, Johs. Rosenløwe, Johs. Pedersen,
Bjarne Madsen, Sven Lundkvist, Hans Therkildsen m. fl. Det var festlige

Dage, naar disse Arbejdshold i samlet Flok drog til Møgelø og trak i Arbejdstøjet. Saa blev der malet Hus og Robaade, repareret Broer og Bolværk
m. m. Paa denne Maade blev Vedligeholdelsesudgifterne holdt nede.
Forskellige Digtere og Forfattere har i Tidens Løb skrevet om Møgelø,
saaledes vor lokale Digter P. M. Christiansen, der i sit Digt »Der er saa stille ...« i Silkeborg Avis indfletter følgende Linier:
Der er saa stille ved Møgelø,
Ungdomsborgen er lukket,
Sukket toner saa hult fra Sø,
thi Sommerens Lys er slukket.
Der er saa stille, hvor Ungdomslejr
plantede Hjerternes Fane,
Livets Symbol paa det godes Sejr,
er jo dog Tanken med Øens Lejr
og alt, hvad Guds Børn tør ane.

Journalist Niels W. Rune skriver i sit Digt i Silkeborg Avis: »Se Silkeborg-Egnen - og dø«:
Se Silkeborgegnen - og derefter dø!
Dog først maa Du lande ved Møgelø
og drikke dens Skønhed, nyde dens Lyst ...

Samme Forfatter har besøgt Øen med et KFUK Hold i 1925 og skriver i
Silkeborg Avis, hvor han kalder Møgelø for »Det forjættede Land«:
Stjernerne er tændt paa Himmelens Hvælv, ude fra Damperen lyser de grønne Lanterner mod den mørke Høstaften. Det
er, som hele Naturen holder Andagt med, og man betages af
Stemningen, der saa vidunderligt bistaas af Naturens gribende Sceneri, og da der brydes op og tages Afsked, og hele
Flokken inde paa Broen med dæmpede Stemmer synger den
herlige Pilgrimssalme »Dejlig er jorden, prægtig er Guds
Himmel«, medens den menneskefyldte Baad glider ud fra
Landgangsbroen, da jubler det i ens Indre: Lykkelige, sunde
danske Ungdom, der har oplevet blot en eneste saadan Sommeraften paa den skønne Ø.
Med 1928 ophører Journalføringen. Det sidste er skrevet af Bjarne Madsen og Sven Lundkvist og lyder i Uddrag: Efter Aftensmad begyndte vi at
anbringe Borde langs med Borgen, og Havnepladsen var oplyst af kulørte
Lamper. Sjældent er oplevet en saa stemningsfuld Afskedsfest. Der blev
holdt Taler, og Kredsføreren læste de smukke Kantatevers af Carl Hermansen:

Sivomkranste, skønne Ø,
lave Ø med Ellekrat,
Skjulested for Barn og Fugl,
stille stander Tidens Hjul
i den lyse Sommernat.

Skjult i Græsset, højt paa Skrænten
over Juulsøs blanke Spejl - viden om i Verden vanker
Fremtidsdrømme, Ungdomstanker
kækt som Søens hvide Sejl.

Næppe høres Aareslaget,
stille skydes Baad fra Land,
ganske sagte Sangen klinger:
»Natten breder sine Vinger«
rundt om Juulsøs skønne Strand.

De, som sad ved Kvæld paa Trappen,
spredtes over viden jord,
i hver Verdensdel du finder
unge Mænd, hvis fælles Minder
løses i det ene Ord:

Eller og naar Taagen letter,
og en nyfødt Sol fremstiger;
Dagens Lys og klare Krone,
se, da fødes og den Tone:
»Gennem jordens fagre Riger«.

J u u 1 s b o r g, dine skønne Stunder,
dine klare Sommerdage,
Ungdomsminder, glade, rene
aldrig er han helt alene,
som kan kalde jer tilbage.

___________
I, som siger, at I tror,
at man for de blanke penge
alting faa, hvad man kan trænge,
tror I, nogen af de Drenge,
som fik øjnet J u u l s b o r g s Glans,
sælge vil den Mindekrans,
han i Sommerdagen vandt –
og skønt Aar og Dage svandt
altid til sit Hjerte bandt;
skønt han øste, aldrig svandt
Mindets Rigdom, men han fandt:
Gud mig gav de Minders Skare,
altid maa jeg dem bevare.

___________
Hvorefter Arkitekt Rasmussen sluttede Aftenen ud fra Johannes Jørgensens Legende: Traaden ovenfra. Journalen fortsætter: Kl. 3 Lørdag Morgen
den 4. August lagde en Baad fra Land, bemandet med 4 Tanter og 4 Førere.
De vilde have endnu et skønt Minde med fra Lejren 1928. Turen gik til
Himmelbjerget, hvor vi saa Solen staa op i al sin Skønhed. Efter en Sejltur
paa Juulsø stod vi igen paa Broen Kl. 6. Søen var stille, og Landskabet, der
laa badet i Solskin, spejlede sig i Søen, alt var tyst og stille. Da lød pludselig den fjerne Klang af en Kirkeklokke, og da den var forstummet, lød Gl.
Ry Kirkeklokke kraftigt, kaldende os og mindende os om, at vi har en Far i
Himlen, der venter, at vi belønner hans Kærlighed med Trofasthed. Da fik
jeg, og mine Venner med, et Minde i Eje, der for stedse vil binde os til Møgelø, et Minde der Gang paa Gang vil vende vore Tanker mod den vidunderlige Ø. -

Milepæle
I en Møgelø-Sang hedder det:
Ved Solfaldstide vi tavse lytter
til Kirkeklokkernes fjerne Klang,
i Bedeslagene trygt vi knytter
en Bøn, der bærer vor Aftensang.
Vi beder Lysets og Livets Mester
om rene Tanker og Tjenersind.
Og naar vi Blikket mod Stjernen fæster,
vor Tanke flyver i Himlen ind.

Da Møgelølejren havde 25 Aars Jubilæum, afholdtes et Stævne for daværende og forhenværende Førere i FDF paa Juulsborg i Dagene 26. og 27.
Juni 1937. Ved Lejrbaalet fortalte Formanden lidt om Møgelø, og ved Pejsen blev der læst af de gamle journaler og fremdraget gamle Minder. Søndag var der Gudstjeneste ved Lejrens mangeaarige Chef Pastor Harald Jessen. Til Stævnet var skrevet 2 Sange.
Et Stævne, der ogsaa maa nævnes, afholdtes paa Juulsborg i Dagene 4., 5.
og 6. August 1951 for gamle Drenge og med 73 Deltagere. Det var især de
ældste Aargange fra 1912 1922, og det blev et herligt 3 Dages Samvær,
som sent vil glemmes. Juulsborgs første Lejrchef, Provst Harald Jessen,
overtog Ledelsen, og Kammeratskabet udfoldede sig straks paa vidunderlig
Maade. Da der var Rationeringstid paa Kaffe og Sukker, havde en gammel
Møgelødreng, Peder Pedersen (Peder Brassø), sendt os disse Varer fra Canada i rigelig Mængde sammen med Ferskener og Abrikoser og et hjerteligt
Brev til de gamle Kammerater. Her er et Uddrag: - Kammerater! Jeg hilser
jer med Haabet om, at I maa faa en vidunderlig Oplevelse i de faa Dage, I
er sammen. Det er dog en Begivenhed, der ikke finder Sted hver Dag. Dette, at Folk mødes efter 40 Aars Forløb, i Sandhed, vi, der endnu er i
Live, maa takke Gud for hans Naade mod os gennem disse mange Aar. De
fleste af os smaa Drenge var ikke særlig dristige ved at skulle hænge i en
Køje om Natten, og Lyset blev slukket. Dog hjalp det, da vi saa Harald Jessen sammen med Hermansen, »Skipper«, »Manne«, Aage Sørensen m. fl.
gaa Vagt. Da følte vi Tryghed. - Kaffe og Sukker er selvfølgelig en lille Gave til mine gamle Venner paa Holdet. Det var dejligt, om vi paa 50 Aarsdagen kunne samles. Syng saa: »Møgelø vi glemmer ej - dig og dine Klemmer«. - Jeres Peder.
Som Journalfører for Lejren valgtes Skoleinspektør Oluf Nielsen,
Horsens, og han giver i journalen et godt Billede af Livet og Stemningen
paa Lejren:
»Sol staa stille i Gibeon og Maanen i Ajalons Dal«. Gid Tiden stod stille,
bare en Uge her mellem Vennerne paa »Juulsborg«. Men Tiden staar ikke
stille, og vi mødes aldrig mere igen paa Juulsborg, vi der nu i 3 smaa Dage

Lejren for »Gamle Drenge. 1951
- lyse, dejlige Sommerdage i August 1951 - levede Lejrlivet, Venskabet og
Gudsnærværelsen om igen. Over Middag Lørdag kom de første drattende,
og ud paa Eftermiddagen kom flere til, og ved Aftensbordet var Holdet
fuldtalligt. Hver ny Ladning, der ankom, blev hilst med jubel. For manges
vedkommende var det mere end 30 Aar siden, de havde hilst paa hinanden.
Harald Jessen anslog ved Velkomsten den rigtige Tone, og saa spillede da
det store Orkester af de forskelligartede Instrumenter det smukkeste vidunderlige Opus, ren i Tonen og harmonisk i Udførelsen. Vi strøg de mange
mellemliggende Aar tilside, og hver enkelt blev den korte Tid igen Dreng
blandt Drenge. Og saa kom ved Lejrbaalet Minderne rullende. - Og saa
kom Natten - hvilken Nat - aldrig har Forfatteren af disse Linier oplevet saa
herlig en FDF Nat. - Ja, Natten efter var en lille Kende mere højstemt. Hvilken Nat! Ord kan ikke beskrive den. Jeg lo, saa Taarerne trillede mig
ned ad Kinderne. - - Fodnote! Flaget blev taget. Selvfølgelig var der ingen
af os, der havde Taarer i Øjnene - vi var vel nok voksne Mænd; men forkølede blev vi pludselig og maatte have Lommetørklæderne frem. Det var
Flaget, der blev taget - for sidste Gang. Saa kom der en underlig forvirret
Timestid - Forvirring - Opbrud - og Farvel. Jeg fik ikke sagt Farvel til ret
mange - og som det gik mig, gik det flere - det var det med Forkølelsen, vi
ville ikke være den bekendt og ikke smitte andre. - Baaden sejlede bort fra
Møgelø - men ikke mod den straalende Fremtid og de store Bedrifter som

dengang. Da var det Foraar - saa blev det Sommer - og nu er det Efteraar.
Gud ske Lov for Juulsborg - saa gaar vi Møgelødrenge da trøstig Vinteren
imøde - for saa kommer jul - Døren til den anden Side gaar op -.«
Lejren gav et Overskud paa Kr. 802,60, som fordeltes saaledes: Gamle
Drenges Byggefond 275 Kr., Giro 413 (Ønskekoncerten) 50 Kr., Vedligeholdelse af Juulsborg Kr. 477,60.
___________

Et Minde blev sat
I 1945 vedtog Bestyrelsen et Forslag fra FDFs Førere om at rejse en Mindesten for Bent Jensen, som under Besættelsen blev taget af Tyskerne og
henrettet som Frihedskæmper den 16. Marts 1945. Denne Sten blev fundet
paa Møgelø og rejst i Efteraaret s. A. og afsløret ved en Højtidelighed, hvor
ca. 400 Mennesker var til Stede. FDFs Formand talte og mindedes Bent
som den gode Kammerat og Medarbejder og udtalte bl. a.:
Her paa Møgelø har Bent saa ofte været med paa Sommerlejr. Her har
han nok haft sine Fremtidsdrømme og sat sig Maal, som saa brat skulle blive afbrudt. Edv. Egeberg har skrevet en Sang til Møgelø, hvor et Vers lyder
saadan:
Og naar det store Himlens Kors staar klart i Søens Vande, saa tegner jeg mig
ganske tyst med Kors for Bryst og Pande og siger: Under Korsets Tegn jeg vil
min Gerning gøre - om den blir lille eller stor, den skal til Gud mig føre.

Og saadan har Bent nok følt, hvad der var hans Gerning. Stedet her er
smukt, og Landet er vort, det Land der nu er frit igen. Hvem ved. Maaske
har Bent faaet Tanken her ved et Lejrbaal, at han ville være med i Kampen
for Danmark, maaske kom det til ham, naar han sang:
Aldrig ræd for Mørkets Magt, Stjernerne vil lyse.
Med et Fadervor i Pagt skal du aldrig gyse.

Dette Vers har vi sunget saa ofte; men det er først, naar det er Alvor, det
kan være svært at synge, ogsaa Verset:
Kæmp for alt, hvad du bar kært, dø om saa det gælder.

For Bent blev det Alvor. Vi har Grund til at tro, at han har faaet Hjælp i
dette:
Med et Fadervor i Pagt skal du aldrig gyse.

Her vil vi sige: Tak, Bent, fordi du gav dit Liv for Fædrelandets og vor
Frihed. - Nu staar Stenen her, og den skal minde os om Bent og hans Daad.
Den skal tale til de Unge, der Aar efter Aar, Slægt efter Slægt, samles om-

kring Lejrbaalet her, om at sætte sig høje Maal, og at der maa sættes noget
ind for at naa dem. Med dette Ønske afdækker vi Mindestenen, idet jeg citerer et Vers af Ebbe Rode:
Lyt til Fortrøstningens Klang i vor Røst,
vær hilset, du kære, der døde,
du skal leve tavst i hvert dugget blik
ved de levendes Solskinsmøde.

Denne Sten vil staa til sene Tider, og Silkeborg FDF vil tage det som en
kær Opgave at frede om og holde alt i Orden omkring Stenen. Paa Stenen
staar:
INSTRUKTØR BENT JENSEN
f. 8. Maj 1923 - d. 16. Marts 1945
Faldt under Frihedskampen for Danmark

Efter Afsløringen nedlagdes en stor Efeukrans fra gamle Drenge fra Silkeborg FDF og Blomster fra Mødedeltagerne.
___________

Nye Køb foretages
Som det vil ses af Fortegnelsen over, hvem der benytter »Juulsborg«, benytter Silkeborg FDF kun Lejren en Uge samt nogle faa week-ends i Forog Eftersommeren. Af økonomiske Grunde er det nødvendigt at udleje Øen.
Der er store Udgifter til Vedligeholdelse og Skatter. Man søgte da at skabe
bedre Muligheder for Udnyttelsen af Øen, og da Skrædder Eriksens Som-

merhus i 1942 var til Salg, købte man det for 5300 Kr. Herved opnaaede
man, at mindre Hold af Væbnere og Førere kunne være paa den vestlige
Side af Øen samtidig med, at Juulsborg benyttedes af andre. Omtrent samtidig indlededes der Forhandlinger med Fru Skomager Nielsen om Køb af 4
Parceller. Ogsaa dette Køb gik i Orden for en Pris af 2800 Kr. at betale kontant. Endvidere er købt en Parcel af Maskinarbejder Ove Jensen, København, for 1000 Kr, kontant. Forhandlingerne om disse Grunde blev ført af
Henry Foss Madsen, og lige bortset fra den sidste Handel købte Madsen
Hus og Grunde for derefter at overdrage dem til FDF. Pengene til disse Køb
blev skaffet ved, at Førere og Bestyrelse i FDF tegnede sig for 2500 Kr., og
Resten indkom ved Bidrag fra nogle af Byens Borgere. Paa denne Maade
undgik man at holde Basar eller lignende. I 1954 opførtes et nyt »Valdemar« (W.C.). Det er opført paa den gamle
Plads, og i Modsætning til den gamle Træbygning er dette opført af Cementsten. En Del af Arbejdet er udført uden Vederlag. Bekostningen har
været 713 Kr. - En Vittighed, som »Manne« har Ansvaret for, lyder saadan:
»Det paastaas, at vores Valdemar nedstammer fra de store Valdemarer.
Jeg tillader mig at sætte et Par smaa Hvadbeharer?«

Ved Indvielsen af det nye Valdemar blev en Sang afsunget, hvoraf det
ene Vers lyder saadan:
Ja, vor Ven vi havde kær,
har besværet tit vi været,
hvad vi næred - her blev gæret
og blev meget mere værd.
Det er ogsaa ganske givet,
hvad vi end fik ud af Livet,
gik til Valdemar vi blot,
blev det hele altid godt.

___________

Journalerne fortæller
I Sommeren 1954 havde Silkeborg FDF et Hold paa Lejren, som bestod
af 87 Drenge, 10 Førere og 8 Tanter. Hver Dreng og Fører betalte 20 Kr. (3
halve Fripladser). Med Gaver indkom i alt Kr. 2629,10. Hvad det koster i
Dag at holde en saadan Lejr med 105 Deltagere ses af følgende Udgiftsposter: Mælk Kr. 284,10, Kolonial 1460,59, Kød 424,05, Gartner 110,72,
»Hjejlen« 210,75 og Diverse 138,89, ialt Kr. 2629,10. Hver Sommer ligger i fast Lejr (8 Dage) 450-500 Drenge og Unge, og
hertil kommer et meget stort Antal Besøgende. Der er ogsaa et stort Antal
Deltagere paa week-end Holdene i For- og Eftersommeren, saa Lejren udnyttes meget stærkt.

I Arene 1915-55 er der indkommet ca.. 65.000 Kr. som Gaver og ved Basarer og lign. Heraf er anvendt til Køb af Barak og Parceller Kr. 22.000,
Juulsborgs Opførelse 19.000, Reparationer og lign. ca. 24.000.
Ved udlejning til fremmede Hold er der en aarlig Indtægt paa godt 2000
Kr. - Skatterne andrager ca. 1200 Kr., Vedligeholdelser ca. 2000 Kr. - Med
Aars Mellemrum kan der sælges noget Træ, som giver en lille Indtægt. Fiskeriet er udlejet for Kr. 250 og jagten for 50 Kr. aarlig. Ejendomsskylden
for alle FDFs Parceller er Kr. 21.800,00.
En Aarrække var der Lejre for Arbejdsløse under Ledelse af Landssekretær Andreas Nielsen, som var Leder af KFUMs sociale Arbejde. For disse
uheldigt stillede Mennesker var det en stor Oplevelse at være med der.
Da Drengelejrene i 1920 var afsluttet, afholdt man en Søndagslejr for Førere og Tanter m. fl., og denne Lejr blev saa vellykket, at man besluttede at
prøve med et Gammelmandshold for en Kreds af Borgere. Da den nye Borg
i 1923 var færdig, udgik den første Indbydelse, og der meldte sig 25 Deltagere. Aaret efter havde man i Fortsættelse af Mandslejren en Konelejr med
56 Deltagere. Mandslejren begyndte en Tirsdag Morgen og varede til Onsdag Aften. Onsdag Eftermiddag ankom Koneholdet, og efter et fælles Kaffebord blev der afholdt et Møde, hvor som Regel en af vore Præster talte.
Derefter var der frit Samvær og Fodbold. Efter Aftensmad legede man i
Borggaarden, og Kl. 21 havde man igen fælles Kaffebord, inden Mændene
sejlede hjem. Konerne overtog saa Lejren og blev der til Torsdag Aften.
Paa disse Lejre blev der ført journal, og af disse fremgaar det, at Deltagerne
har været overordentlig glade for Samværet i de 2--3 Dage, Lejren varede.
Paa disse Lejre var der afsat god Tid til frit Samvær, til Boldspil og Badning m. m. Hver Dag havde man et Forhandlingsmøde med forskellige Emner, hvoraf kan nævnes: »Praktisk Kristendom«, »Guds Tanker og Veje«,
»Hjemmene og Børnene«, »Gamle og nye Veje«, »Den fornuftige Gudsdyrkelse« m. fl.
Fordyber man sig i de gamle journaler, faar man et stærkt Indtryk af, at de
ældre Mænd og Kvinder var betaget af det gode Samvær og ikke mindre af
den Naturskønhed, de her havde for Øje. Det er især Morgen og Aftentimerne, de er betaget af. Et Par Uddrag af journalen følger her:
Allerede om Aftenen rejste Tanterne til Øen, og senere samme Aften var
vi nogle gamle Mænd, der tog derop for at være der en Nat mere. Det blev
en uforglemmelig Aften. Stille var Luft og Sø, og lunt var det at sidde paa
»Juulsborg«s Terrasse. Det var Fuldmaane, og den lyste med sit blege Lys
ned over de gamle Popler og hen paa Hussiderne og gjorde Stedet fortryllende. Klokken blev 1½, inden nogen tænkte paa at bestige Køjerne. Da der
blev stille i Sovesalen, hørte vi fra Søen gennem de aabne Vinduer Rørsangerens gemytlige Spil og Lappedykkernes Skræppen efter sine Unger. - Eller som en anden udtrykte sig: At vaagne op en tidlig Morgenstund paa Møgelø, med Fuglesang og straalende Sol - kan der tænkes noget skønnere? -

Gammelmandsholdet 1936
Eller en Aften paa Møgelø! Hvad rummer den ikke af Trylleri ! Enten man
gaar op over Øen og ser paa Aftenhimlens Pragt eller ad Badestien og hører
Vandets sagte Skvulpen mod Bredden. Man kender ikke rigtig Møgelø,
hvis man ikke har oplevet en Aften deroppe. - Vi, som har oplevet lidt af
Møgeløs Trylleri og af »Aanden paa Møgelø«, vi takker Gud for hver
Gang, vi faar Lov til at komme der - vi drages derop Aar efter Aar.«
Det viste sig paa disse Lejre, at de ældre blev som Børn paany, det være
sig i Sovesalen eller i Leg og Sport, akkurat som hos de Unge. Alvor og
Gammen præger Lejren. Ved Afskedsfesterne blev der skrevet Sange, der
er som en Revy over Begivenhederne. Hør blot et Vers:
Og naar om Aft'nen saa i Seng de skulle
og kravled' op i deres lille Baas,
saa var - til Frk. Myginds Sorg - de fulde
af Sjov og Spøg og Lystighed, forstaas.
Ja, jeg har hørt, at der er dem, som siger,
at værre Fest der aldrig holdt er blev'n.
At de var værre selv end »unge Piger«
skal ikke være Spor af overdrev'n.

Efter Krigsaarene har Interessen for disse Lejre været aftagende, mærkeligt nok; men det hænger maaske sammen med, at Folk nu er saa fortravlede, at der ikke er Tid dertil.

FDFs gamle Drenge
Det maa ogsaa nævnes, at Silkeborg FDFs gamle Drenge hvert Aar har et
week-end Hold paa Øen, hvor man plejer det gamle Kammeratskab og prøver at genopleve Begivenhederne fra Drengetiden. Foruden at drive Sport
m. m. bliver der ogsaa udført forskellige Arbejder. Der fældes Træer, der
planeres, der males paa Borgen - og det gaar med Liv og Lyst, og saa er det
tillige nyttigt. Aar efter Aar kommer de samme Deltagere igen og igen, og
jævnligt er der en ny Sang, som fortæller om Glæden ved Samværet, og vi
maa lige have et Par Vers med fra en saadan week-end:
Vi GAMLE DRENGE, som mødes her,
vel næppe kender til større Glæde,
end naar ved Pejsen - i Flammeskær vi slutter Venskabets Tryllekæde,
mens Røgen bølger langs Borgens Tag,
og Tanken følger den svundne Dag.
Vi GAMLE DRENGE fandt noget her,
som andre Steder vi aldrig finder,
i Sindet gemmer vi hver især
et Væld af herlige Drenge-Minder.
For Sagn og Minder kan aldrig dø
blandt GAMLE DRENGE fra Møgelø.
Vi GAMLE DRENGE saa dybt har Grund
til Tak for alt - naar vi ser tilbage,
for Minderne i en saadan Stund
de taler højt om saa lyse Dage,
om Sommersol over Skov og Sø,
om »Æventyret« paa Møgelø.
Frode Jensen.
Ved den aarlige week-end er der bl.a. Skydning om en Vandrepræmie, et
Træfad med Gravering: »Møgelø vi glemmer ej!« For Pindspillerne er der
en »Kong Pind« udskaaret i Træ, begge Dele forarbejdet og skænket af Billedskærer Frode Alb. Jensen, Aarhus, som ogsaa har forarbejdet Omslaget
paa en Mindebog med FDF Skjold paa Forsiden og »Juulsborg« paa Bagsiden, for ikke at tale om Bjælkehovederne paa »Juulsborg«.
Møgelø er ikke alene beskrevet, den er ogsaa fotograferet baade paa
Kryds og tværs i en stor Mangfoldighed, og disse Billeder findes nu i Album og paa Vægge i mange Hjem i Silkeborg og ud over Landet, ja i fjerne
Lande, hvor gamle Drenge fra FDF nu befinder sig. Øen er fotograferet

baade fra Land og Sø, ja endog fra Luften, idet Bjarne Madsen har foretaget
en Flyvetur over Juulsø og taget flere Billeder af Øen og Borgen.
Der er flere Kunstmalere, der har fundet Motiver fra Øen. Kunstmaler
Bruno Møller, København, har saaledes malet et Motiv, hvor man ser hele
Øen fra Højderne ved Overbakbo og med Borgen midt i Billedet med Himmelbjerget i Baggrunden. Endvidere har han malet Borgen set fra Stien, der
fører hen til »Valdemar«, og endelig har han malet Skrænten paa Sydsiden
af Øen med Ruinen. Hvert Aar ved Aarsfesten bliver der udloddet et Billede i Ramme blandt Medlemmer af Foreningen for gamle Drenge.
Det er i første Række Silkeborg FDF, der benytter Øen; men ogsaa FDF
fra andre Byer har fast Lejr her, saaledes kan nævnes: Viborg, Brande,
Hvidbjerg, Holte, Hvidovre m.fl.
Drengene fra FDF vil bl. a. huske Morgenparaden, hvor det blev efterset,
om man havde faaet sig vasket grundigt nok og Neglene var renset, Skoene
børstet o.s.v. Det kan være en kritisk Situation for en og anden, for som der
staar i en Sang fra 1914:
Paraden holder ingen a' hvem der blot kunne luske a'.
Emil misunder Førerne.
der ikke bli'r kikket i Ørerne.

Paa Lejrene er der en ret fast Disciplin, det gælder ogsaa, at man skal
overholde Spisetiderne. Et Aar hvor Harald Jessen var Lejrchef, laa 4 Sektionsførere ved Ruinen og diskuterede. De var saa ivrige, at de rent glemte
Eftermiddagscacao, og til trods for at de tog Turen ned til Borgen i Hurtigløb, naaede de alligevel først frem, da Holdet var omtrent færdig med Cacao'en. Alle fire gik frem til Lejrchefen og stillede sig i Retstilling paa Linie, og den ældste sagde: »Vi melder os til Cacao og Straf.« Hertil bemærkede Lejrchefen, idet han slog ud med Haanden: »I skal slippe for begge
Dele.«
Mange vil ogsaa huske, naar de ved Aften skulle til Ro i de faste Køjer,
hvor det ikke altid gik stilfærdigt til, og hvor man skulde undersøge sin Køje grundigt, inden man gik i den, da det skete, at der laa de mærkeligste
Ting under Lagnet.
Flere gamle Drenge fra Silkeborg FDF, der har meldt sig til Tjeneste i
andre Byers FDF, har med deres Drenge været paa Øen i 8-10 Dage for at
give disse Drenge nogle af de Oplevelser, de selv har haft, og vise dem deres Barndoms Lejr. Fra Kongens Lyngby har Hans Baltzer været der, og
Arne Nielsen med K 13. Det maa ogsaa nævnes, at Viborg FDF forlængst
har holdt 25 Aars Jubilæum paa Øen, og det samme gælder KFUMs Landshold for 17-20 aarige, som i alle 25 Aar har været ledet af Pastor Bramming
Hansen, Hjortshøj. Endelig kan det nævnes, at Overlærer Rich. Rasmussen,
Viby J. (gammel FDFer) i en lang Aarrække har været der med sin Lejrskole, samt Henry Baltzer med Valby FDF.

Silkeborg FDFs Bestyrelse, der ogsaa forvalter Møgelø, bestaar f. T. af:
Murermester Regnar Sehested, Formand og Kasserer, Købmand Andr. Kruse, Næstformand, Gartner Chr. Frydenslund Pedersen, Direktør M.
Toustrup, Savværksejer P. Møballe, Tømrer Johs. Nielsen, Arne Storgaard
Jensen, Kredsfører.
Der tales om, at denne Bestyrelse for Tiden har en slem Hovedpine, idet
den har opdaget, at »Juulsborg«, der engang var en moderne Sommerlejr,
ikke mere kan siges at være det, og det gælder især Køkkenet, der er det
samme, som fandtes i den gamle Barak i Kælderen. - Der ligger Tegninger
færdige til en Udvidelse; disse er udarbejdet af Arkitekt H. Chr. Rasmussen, Kolding, som i 1923 byggede Borgen, og Tegningerne er ganske gratis.
___________
Møgeløs Historie fortsætter. Aar efter Aar vil Ungdommen strømme til
Øen for at opleve det samme som Generationen før dem. De vil med samme Begejstring synge:
Møgelø vi glemmer ej
nogen Tid i Livet,
dig og dine Klemmer, nej,
det er ganske givet.

___________
Der er en Ø, hvor ved Ordets Tale
vi mærked' Sindet blev højtidsstemt,
hvor frit vi aanded' i Fredens Dale,
saa alt det tunge blev bag os gemt.
Der er en Ø, hvor der vokser Minder
om Sjælehelse og Hjertefred.
Til Møgelø de os faste binder,
hav Tak, vor Gud, da for dette Sted.

Oplysningerne fra den ældste Tid stammer fra Lærer
Illum Pedersens Bog »Linaa Sogns Historie, Det øvrige Stof er hentet fra F.D.Fs Bestyrelses Forhandlingsprotokol og Juulsborg Journalerne, ligesom der er
smaa Enkeltheder fra »Gamle Drenge«. Luftfotografierne er taget af Lektor Bjarne Madsen, der ogsaa
beredvilligt har medvirket ved Skriftet, læst Korrek-tur
paa det og i Samarbejde med Udvalget forestaaet valg
af Billeder, Skrifters Form og Udstyr m.m.
Eventuelt Overskud ved Salget af denne Bog gaar til
Møgeløs Byggefond.
Tryk: Jyllands Bogtrykkeri, Aarhus

