
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


agog
København



EGÅ EFTERSKOLE
1949 _ i/ii _ 1950

Her med friske ungdomstunge 
mindets fugl skal sjunge.

INGEMANN

AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A/S

1950



ti ville vi os samle 
i Jesu Kristi navn, 
de unge med de gamle 
skal løbe ham i favn. 
Han er vor julegave, 
vor glæde, lyst og liv, 
i ham vi og vil have 
vor jule-tidsfordriv.

O, Jesus, dig at finde 
er nu vor fulde agt, 
o, giv os ret i sinde 
at gå med samlet magt 
din krybbe at omringe 
med hjertens tak og tro, 
så salmerne kan klinge 
i hver mands hus og bo!

Med disse vers fra H. A. Brorsons »Nogle Julesalmer« 
ønsker vi alle vore tidligere elever og alle venner af Egå 
Efterskole en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Karin og Tage Dybkjær.



Vær tro mod din Ungdom, o

I »Gösta Berlings Saga« fortæller Selma Lagerløf et 
sted om den store sorg, det var for maj orinde Samze- 

lius at se sit barndomshjem blive forsømt og ødelagt af 
kavallererne. Selma Lagerløf havde selv oplevet noget 
lignende. Hendes søster og svoger ejede hendes barn
domshjem »Mårbacka«, men i 1888 måtte de sælge det; 
udviklingen havde ført med sig, at de store herregårde i 
Värmland ikke længere kunne svare sig. »De følte det 
vist, som om de begik en stor synd, for gården havde 
aldrig før været ude af familiens eje, men der var ingen 
anden udvej. Mange, der boede på større og rigere gårde, 
havde måttet forlade dem for ikke at blive fuldstændig 
udarmede. Flere af herregårdene blev stående ubeboede, 
eller også overtoges de af ejere, der kun beboede et par 
af værelserne og benyttede første sal som kornloft«. Det 
skar Selma Lagerløf i hjertet at tænke på barndomshjem
mets skæbne. Hun måtte skrive om det for at bevare så 
mange af minderne derfra som muligt. Det blev den ydre 
tilskyndelse til for alvor at tage fat på at skrive bogen 
»Gösta Berlings Saga«.

Da hun skrev om majorindens besøg på det forsømte 
Ekeby, tænkte hun sikkert på sig selv og »Mårbacka«: 
»Majorinden er ikke den eneste, der har set ødelæggelsen 
brede sig over et elsket hjem og følt, hvad det vil sige, 
når barndomshjemmet ser på en som et såret dyr. Man
gen en føler sig som en forbryder, når han ser træerne 
overgros af lav og grusgangene dækkes af græs. Han 
kunne gerne kaste sig på knæ på disse marker, der for
dum bugnede af rig afgrøde, og bede dem ikke anklage 



ham for den skam, der overgår dem. Ingen plet på jor
den er det så bittert at betræde som et forfaldent hjem.«

Det er noget, som vi alle kan forstå; det er sørgeligt 
at være vidne til, at mulighederne forspildes; det kan 
føles som en anklage mod en.

Det samme gælder, når det er ungdomstiden, det 
drejer sig om.

Jeg læste i sommer for elevholdet ved forskellige lej
ligheder nogle af stykkerne i den svenske forfatterinde 
Jeanna Oterdahls ungpigebog »Ungdoms lyse vår«. El 
af de bedste, forekommer det mig, er det, der bærer over
skriften »Det forsømte«.

Jeanna Oterdahl minder deri først om Henrik Ibsens 
»Peer Gynt«. Dette skuespil handler om et menneske, hvis 
liv går til spilde. Han har ellers rige evner, men udnytter 
dem ikke. Han forspilder sine mange muligheder, gør 
ikke noget særligt ondt, men griber heller ikke lejligheden 
til at gøre godt. Der er så meget forsømt i hans liv. Det 
erfarer han, da han efter at have været borte en tid kom
mer tilbage til Norge som gammel mand. Han går hen 
over et sted, der ligger hærget af en skovbrand, og da 
lyder bebrejdelserne op til ham fra de triste omgivelser: 
vi er tanker, du skulle tænkt os — vi er sange, du skulle 
sunget os! — Vi er værker, du skulle øvet os — vi er tå
rer, der ej blev fældte.

Derefter skriver Jeanna Oterdahl: »Det er alt det for
sømte i hans liv, alt det smukke, stærke, varme, hans 
tilværelse skulle have været fyldt af, som kommer til 
ham med de bitreste anklager af alle. Lejligheden er der 
ikke mere, mulighederne er forspildt, det, som er ugjort, 
kan aldrig blive gjort. Peer Gynt er fattigere end den 
fattigste, som han står der med sit ødelagte liv bag sig.« 
Og så drager hun en sammenligning med en anden dom 
over det forsømte. Det var Jesus, der sagde: jeg var sul
ten, og I gav mig ikke at spise; jeg var tørstig, og I gav 
mig ikke at drikke--------. Igen en dom, ikke over det 
onde, der blev gjort, men det gode, der ikke blev gjort.

Ungdomstiden er mulighedernes tid, forberedelsernes 
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tid. Det er ikke nok at holde sig fri af det, der kan skade 
en selv og andre; der må også noget positivt til, en ud
nyttelse af evnerne og mulighederne. Ellers vil livet se
nere fælde sin hårde dom. Det hævner sig, om man svig
ter sin ungdom.

Du skal være tro mod din ungdom!
I den svenske artikel længere fremme i bogen fortab- 

les der om en undersøgelse, som man har foretaget i Sve
rige for at blive klar over, hvordan den svenske ungdom 
morer sig. 1 de seks bind, der er blevet resultatet af un
dersøgelsen, kan man læse, at mangfoldige unge betaler 
dyrt for at komme til forlystelser, der strengt taget bare 
keder dem. Samfundet er klar over, at de burde anvende 
deres ungdomstid på en bedre måde. Derfor arbejder 
man på at få oprettet ungdomsklubber, hobbylokaler 
o. I., hvor ungdommen kan samles og tilbringe fritiden 
på en sund og fornøjelig måde. Nye tider kræver nye for
mer. Men nye former alene kan ikke gøre det. De unge 
må selv forstå at vælge det rette — på fritidsanvendel
sens område som på alle andre områder af ungdomslivet. 
Ellers kan den dag komme, da de hører anklagen: du fik 
ikke det ud af din ungdomstid, som du kunne og burde 
have fået.

Det er bittert, når en sådan anklage kan rejses mod 
et menneske.

Derfor: vær tro mod din ungdom!

Tage Dybkjær.



. . . i det dunkle.

Har vi haft en god Barndom, har vore Forældre ikke 
blot sørget for os med det nødvendige af Føde og 

Klæder. Saa har de ogsaa omfattet os med Omsorg og 
talt hjærteligt med os, saa det ikke blot gjorde Livet 
varmt og rigt dengang, men præger os alle Dage og ved
bliver at gøre os godt. De har ladet os være med, hvor 
der tales gode Ord og synges Sange og Salmer, baade 
hjemme, i Skolen, ved Sammenkomster og i Kirken. 
Meget af det, der foregik, begreb vi jo ikke fuldt ud. 
Men vi kunde føle Glæde derved.

Tiderne forandres. Og vi forandres i dem. Vi bliver 
halvvoksne og voksne. Og vi ser nu anderledes paa mange 
Ting end før. Blandt andet skærpes vor kritiske Sans; 
Trangen til at forstaa alting vokser; vi bliver mistroiske 
over for det, der lyder os taaget.

Denne Forstaaelsestrang er i sig selv noget godt. Og
saa saaledes skal vi, efter Ordet i Den gamle Pagts Bog, 
prøve at gøre os Jorden underdanig.

Og nu foregaar der saa meget, som vi uden ringeste 
Besvær forstaar og kan være med i udenfor Arbejds
tiden: Sport, Fester, Biograf og andet, og det skal vi jo 
ogsaa passe vor rimelige Del af.

Og vi vil komme ud for, at andre siger, eller tænker 
saa vi kan mærke det: »Hvorfor skulde jeg nu søge til 
de Sammenkomster med Tale og Sang? Jeg forstaar jo 
ikke Halvdelen af, hvad der siges. Mærkeligt, at saadanne 
Folk ikke kan tale, saa man uden Vanskelighed begriber ’ O o 
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det!« Og: »Præknen tager jo saa lang Tid af Gudstjene
sten, og jeg forstaar ikke de mange Ord. Hvad skulde 
jeg saa i Kirke efter?«

Vi kan synes, der er noget om Snakken.

Noget kan der ogsaa undertiden være om det. Blandt 
andet, hvis Sangene og Ordene, vi hører, er kedelige. — 
Det er den danske katolske Præst, Peter Schindler, der 
i sin Erindringsbog skriver, »at de omtrent største Syn
der, man kan begaa er (i stigende Orden) at kede sig, at 
kede andre og at kede mig«. Han stemmer heri overens 
med den gamle Salme om Himmeriges Rige:

Dér ingen bliver paa Næsten vred, 
dér er og ikke Kedsommelighed, 
ej Dorskhed, Frygt eller Fare!

Og saavel Schindler som Salmen taler forstandigt.

Men ligesaa ret det er at sky Kedsommeligheden, lige- 
saa galt er det at holde sig borte fra alt det, man ikke 
straks fuldt ud forstaar.

Det afgørende er nemlig ikke, om vi med Forstanden 
kan udrede det, vi hører, synger og læser. Tværtimod. 
Hvad vi med det samme kan forklare som noget selv
følgeligt, er ikke altid meget værd som Næring for det 
dybeste i os. — Man kan prøve at tænke paa de Sange 
og Salmer, man holder mest af at synge, vilde man for
søge at forklare hvert Ord i dem, vilde man nok komme 
til kort overfor adskillige af dem. Og dog virker de Glæde 
og hjertelig Oplivelse hos en.

Det afgørende er, om vi, mens der tales, mens vi 
læser, mens vi synger med paa Sangene og Salmerne, kan 
mærke, at her er godt at være. At Livet ikke bliver ældre, 
bliver gammelt for os ved at være med, men yngre, nyt.

»... som ny igen bli’r den gamle Sang, 
saa tit en Mand den af Hjærtet synger.«
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At selv om det kan svie i vor Samvittighed, har vi 
godt af det, thi det er ikke Tomhed og Kedsommelighed, 
der ligger over vort Liv, naar vi gaar hjemad.

— Det skal aldrig bekymre os, at noget staar dunkelt 
for os; naar blot det lysner i vort Sind.

Thi Samvittigheden og Hjærtet kommer altid i første 
Række, Forstaaelsen dukker frem efterhaanden . . .

Regn det ej, at mørk er Talen, 
naar det lysner i dit Sind, 
og Samvittighedens Stemme 
vidner, det er godt at gemme!

Holger Sørensen.



Lykkens krav.

Når man hører så meget om ulykkelige mennesker i 
verden, er der en mængde mennesker, der bruger 
deres liv til at prøve på at afhjælpe den værste nød, og 

hjælpen er af mange slags. Der spekuleres meget over, 
hvilke metoder der bedst kan give resultater. Hvad der 
helst skal gøres, bliver også diskussionsemne, for hvad 
trænges der mest til? Mad, klæder, lægehjælp og husly 
kommer først, og det kan tage hele hjælpearbejdet. Hvis 
alt det engang kom i orden, skulle man mene, at så kunne 
de alle blive glade og lykkelige. Men så viser der sig andre 
vanskeligheder, idet de også på andre måder har lidt over
last. De har mistet troen på andre mennesker, og det er 
meget vigtigt, at de gennem hjælpearbejdet får tro på, at 
der er mennesker, der vil dem det bedste.

Indre splid og ydre fjendskab giver intet folk lykke. 
I disse år efter krigen har der været rejst meget, og 
mange nationer er kommet i nær kontakt med hinanden. 
Ikke blot gennem Forenede Nationer, men på mange an
dre måder har mennesker fået indblik i andre landes 
vanskeligheder og set de eventuelle fordele; det skulle 
dog være en fordel, når andre nationers folk kan ses som 
værende af samme slags som de selv. I alle nationer er 
der mennesker, som det vil være af betydning at kunne 
samarbejde med, og en grænse skulle ikke regnes for et 
skel, der skiller to slags mennesker, der hver for sig 
mener, at de er anderledes og bedre end de andre, og at 
de derfor har større ret til at leve og nyde livets goder.

»Lykken er ikke gods eller guld, 
lykken er ikke storhed og ære.«
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Hvis man kunne få disse Charles Gandrups ord slået 
fast og efterlevet, ville meget være vundet, for gods, guld, 
storhed og ære er sikkert oftest menneskers drivkraft, 
når de handler uden hensyn til følgerne, der ofte bliver 
nød og sorg for andre. Følgerne af, at nogle ville herske 
over andre eller i nogle tilfælde helst udrydde dem, ser 
vi i de forhold, som en stor del af jordens befolkning 
lever under.

Menneskelivet må respekteres frem for alt, og intet 
folk har mere ret til at leve end andre. Ligheden kan 
naturligvis ikke gennemføres, for selv om alle mennesker 
på et bestemt tidspunkt blev f. eks. økonomisk ligestil
lede, ville de kun i kort tid være det, da ingen mennesker 
er ens eller har nøjagtig samme interesser, og deres liv 
vil de ikke leve ens. Ydre lighed kan måske praktiseres 
ved tvang, men aldrig indre. Derfor kan man ikke sige 
med sandhed, at et folk er således og et andet således, 
for det ville være en forhastet dom, der var begrundet 
på et flygtigt bekendtskab. Al den frygt, der behersker 
jordens mennesker, er grundet på manglende tro på deres 
medmennesker.

Usikkerheden med andre handlinger skaber hand
linger, der slet ikke er i kontakt med ønsker og vilje. 
Sandheden er nok den, at Charles Gandrup har ret, når 
han kommer til det resultat, at:

»Lykkeligst den, der har fred med sig selv, 
fred med sin Gud og fred med sin næste! 
Går det i verden så op eller ned, 
han har af lykken dog vundet det bedste.«

Alle gamle elever ønskes en glædelig jul og et godt 
nytår af

Ellen Larsen.



En sjællandsk Bonde.

For mange Aar siden, da jeg var paa Alder med en stor
Efterskoledreng, kom jeg paa Frederiksborg Høj

skole i Nordsjælland, der var grundlagt og lededes af 
Holger Begtrup.

Det var en stor Oplevelse at komme fra den vest- 
jydske Hedeplantage, hvor jeg Aaret i Forvejen havde 
haft Plads, og hvor jeg i Reglen var ene paa Arbejds
pladsen, hvad enten jeg arbejdede i Planteskolen eller 
paa Marken, med en lille stædig islandsk Hest som 
Hjælper det sidste Sted, til den store Højskole med de 
halvandet Hundrede Elever og med Skolegang fra Mor
gen til Aften.

Det var Festdage fra Morgensangen i Spisestuen, til 
vi faldt i Søvn. Skal der nævnes noget frem for andet, 
bliver det Holger Begtrups daglige Foredrag fra Klokken 
fem til seks om Eftermiddagen og det nye, rige Kamme
ratliv med Spadsereture, Samtaler og livlige Diskussioner 
i Fritiden; men forøvrigt var der meget andet, som var 
med til at give Dagene Indhold.

Begtrup holdt Foredrag om det danske Folks Historie 
i det nittende Aarhundrede. Han fortalte om Grundtvig 
og Søren Kirkegaard og andre af Folkets ledende Mænd, 
om folkelige Bevægelser og Aandsstrømninger. Ved Or
dets Hjælp skabte han en ny Verden for os. Fra Time 
til Time voksede den frem for vort indre Øje.

Kritiske Sjæle kan maaske nok synes, at der var 
langt fra Steffens og Oehlenschläger til de unge Bønder
karle, der sad paa Tilhørerbænkene. En Gang imellem 
kunde Begtrup vel faa den samme Fornemmelse. Det 
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kunde i hvert Fald ske, at han brød af og i et Foredrag 
talte om noget, der var os mere samtidigt. Jeg husker, 
at han en Dag fortalte om sin gode Ven, Niels Dael, der 
prædikede i den lille Frimenighedskirke ved Siden af Høj
skolen en Søndag om Maaneden, fortalte om denne ejen
dommelige Mands Liv fra Barneaarene i Vendsyssel til 
Præstegerningen paa Pampassletterne i Argentina og om 
hans Menighedsskole paa Liselund ved Slagelse.

En anden Gang fortalte han om to unge sjællandske 
Bønder, Gdr. Johs. Andersen, Lou, og Proprietær N. J. 
Andersen, Snedkærgaard. Hvad han fortalte om dem, har 
jeg glemt. Men at han fortalte om dem, fordi de trods 
deres Ungdom begge var Foregangsmænd, er jeg ikke i 
Tvivl om. Begtrup nævnte dem som Eksempler paa, 
hvordan tidligere Højskoleelever omsatte det, de havde 
modtaget under Højskoleopholdet, i det praktiske Liv. 
Højskolen var med til at hjælpe dem i Gang; men de 
forstod at arbejde videre.

Jeg lærte senere begge de to Mænd at kende og har 
jævnligt været i deres Hjem. Johannes Andersen, der er 
Kvægopdrætter, lever endnu. Han har et enestaaende 
Kendskab til Kvægbesætninger paa Sjælland.

N. J. Andersen er nu død for en halv Snes Aar siden. 
Hans Indsats spændte over flere Felter. Det er ham, jeg 
gerne vil fortælle om her.

En af mine Højskolekammerater havde tjent paa 
Snedkærgaard. Paa vore Aftenture ud i Kulsvierlandet 
fortalte han om sin dygtige Husbond, som han baade 
beundrede og holdt af. Han fortalte om det smukke og 
harmoniske Hjemliv paa Gaarden — et Hjemliv, der 
ogsaa aabnede sig for Tjenestefolkene. Han skildrede for 
mig den Kæmpeindsats, N. J. Andersen havde øvet, da 
Sydøstsjællands Elektricitetsværk i Haslev skulde byg
ges. Det er næppe for meget at sige, at det var ham, der 
skabte Værket. Han blev da ogsaa dets Formand fra Be
gyndelsen og gennem mange Aar. Det blev bygget i en 
Tid, da Priserne steg og steg. Der skulde bruges flere 
Hundredetusinde mere end beregnet. N. J. Andersen 
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var stadig ude til Møder for at tale Værkets Sag. Han 
maatte have Godsejere og Forpagtere af de store Gaarde 
til at kautionere for Kæmpebeløb; hans sejge Udholden
hed førte Sagen til Sejr.

Det var paa Højskolen, han fik Interesse for denne 
Opgave. Han var i de unge Aar paa Askov, og den kendte 
Fysiker, Poul la Cour, var hans Lærer. Senere rejste han 
i Amerika for at studere, hvad Elektricitet kunde bruges 
til, og han holdt Foredrag i Ingeniørforeningen i Køben
havn om Elektriciteten i Landbrugets Tjeneste.

Det var vel paa det Punkt — Forsyningen af hele Syd- 
østsjælland med elektrisk Lys og Kraft — N. J. Andersen 
gav den største Indsats uden for sin Gaard. Men han 
havde ogsaa andre offentlige Hverv. Han var bl. a. Med
lem af Landsoverskatteraadet og en kort Tid Folketings
mand.

Engang jeg besøgte tidligere Folketingsmand Mads 
Gram, Københoved i Sønderjylland, spurgte jeg ham, 
om han ikke skulde ind paa Rigsdagen igen. «Det haaber 
a ett«, lød Svaret. Rigsdagslivet fristede ikke Mads Gram; 
men een Ting nævnede han med udelt Glæde, at han der 
havde lært N. J. Andersen at kende. Den Mand havde han 
Respekt for.

Det havde ogsaa Landsoverskatteraadets Næstfor
mand, senere Ligningsdirektør Chr. Henningsen, der lige
ledes var begyndt som Bonde. Han har fortalt mig om en 
Fest, han en Gang deltog i i Haslev. N. J. Andersen havde 
taget ham med til et Møde, hvori deltog Direktører og 
Formænd for Landets Elektricitetsværker. Der var Fest
middag efter Mødet, og det var noget, som gik paa Om
gang at være Vært for Mødet og Festen. Nu var det N. J. 
Andersens Tur. Der plejede at blive nydt rigeligt ved den 
festlige Sammenkomst efter Mødet — ikke mindst af 
Drikkevarer. Chr. Henningsen kunde ikke lade være at 
give Udtryk for sin Beundring for Andersen som Vært. 
Der var Drikkevarer nok, lige saa mange, som der plejede 
at være; men der blev ikke drukket nær saa meget som 
sædvanlig. Andersen ledede det hele paa en saadan Maade, 
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at Maden og Vinen ligesom af sig selv blev noget under
ordnet. Der var andre Ting, som interesserede mere, 
Samtalen og den meget fornøjelige Anvendelse af Elek
triciteten under Festen. Det var et Arrangement, Ander
sen stod for. Kunde en af Talerne ved Bordet ikke faa 
sluttet sin Tale, fik han en »elektrisk Paamindelse«.

Første Gang Ridderkorset blev tilbudt N. J. Andersen, 
Snedkærgaard, sagde han nej, ikke fordi han principielt 
havde noget mod Ordensvæsenet; men han syntes ikke, 
han havde fortjent det.

I mange Aar var N. J. Andersen Formand for Dalby 
Foredragsforening. Den var ikke helt som andre Fore
dragsforeninger. Der var ikke noget fast Aarsbidrag. 
Hver gav om Efteraaret efter Lyst og Evne et Bidrag, 
tegnede sig paa en Liste, der gik Sognet rundt, og saa var 
der fri Adgang for alle Sognets Folk til alle Møder uden 
Hensyn til. om de havde givet lidt eller meget eller slet 
intet.

Møderne begyndte præcis. Jeg har talt der flere Gange 
og ved, at det er rigtigt. Naar Taleren kom paa Klokke- 
slettet, var Salen fyldt med et Par Hundrede Mennesker, 
og der kom ingen efter den Tid. Det var en sjælden Op
levelse for Foredragsholderne. Det skyldes helt og hol
dent N. J. Andersen, og det var saa karakteristisk for 
ham — ligesom det med Ridderkorset lignede ham.

Det var en Fornøjelse at gaa en Tur med N. J. Ander
sen i Snedkærgaards store Have og høre ham fortælle om, 
hvad den havde kostet ham af Arbejde. Det er ikke for 
meget at sige, at han elskede den. Den fortalte om hans 
Skønhedssans, baade naar han stod midt i Blomsterfloret, 
og naar han om Aftenen trykkede paa Knappen og tændte 
de kulørte Lamper ved Søen. Den saa helt anderledes ud, 
end da han overtog den. Naboerne troede, al han var 
blevet tosset, da han anskaffede Tipvogne og lavede Spor 
fra Haven ud i Marken. Han flyttede Mængder af Jord. 
Markernes Mergelgrave blev fyldt, og en Sø var i Stedet 
opstaaet i Haven, endda med en lille 0 i. Da alt var i 
Orden efter hans Plan, og Træerne groede til, kunde Na- 
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boerne nok se, at det ikke var saa tosset endda. Om det 
betalte sig i Kontanter, ved jeg ikke, det er vel tvivlsomt; 
men det fortalte om Ejerens Fantasi. Forandringen viser, 
at han har levet og virket. Der er Spor efter ham.

Nogle Aar før sin Død skaffede N. J. Andersen sig 
Jord til Hjem og Have, naar Arbejdsdagen paa Snedkær
gaard var slut. Store Jordarbejder blev udført, en rig 
Vegetation var i fuld Udvikling, sjældne Træer fra mange 
forskellige Egne havde han faaet plantet. Det kunde være 
blevet en herlig Plads, og Stedet fortalte ligesom Haven 
paa Snedkærgaard om Andersens rige, frodige og skøn
hedselskende Sind.

Han fik ikke Lov til at nyde Hvilen efter Arbejds
dagen. Midt i sine bedste Aar blev han kaldt bort. Men 
hans Minde og hans Eksempel vil lyse længe for os, der 
kendte ham.

Det er helt mærkeligt for mig at tænke paa, at en 
Mand, jeg fik Lov at kende gennem mange Aar, allerede, 
da jeg var halvvoksen Knægt, blev omtalt fra Højskolens 
Talerstol. Jeg synes nu, det var helt rigtigt af Holger 
Begtrup at tage frem et saadant Eksempel paa, at det, 
der læres og opleves paa Højskolen, kan og bør omsættes 
i det praktiske Liv.

Fra Højskolens — d.v.s. Poul la Cours— Fysiktimer 
fik N. J. Andersen Tilskyndelsen til at tænde Lyset i 
bogstavelig Forstand i de tusind Hjem i sin Landsdel. 
Paa Højskolen fik han en Hjælp til at være noget for sit 
Hjem og sine Folk. Der fik han ogsaa Lysten til at føre 
Højskolen hjem til Sognet gennem Foredragsforeningen. 
Der talte adskillige af hans tidligere Højskolekammerater, 
Redaktører, Præster og Højskolefolk.

Nu har jeg fortalt et Par Træk om Niels Jørgen Ander
sen, den veloplyste sjællandske Bonde, for Egaabogens 
Læsere for at sige til de unge iblandt dem: Tag paa Høj
skole! Forøg den Dygtiggørelse, I fik gennem Opholdet 
paa Egaa Efterskole, ved at supplere den med et halvt 
Aar paa Højskole. I vil ikke fortryde det. Det koster noget.
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Ja, men den Kapital, man ofrer paa sin Uddannelse, giver 
Renter ligesom den, man køber Jord og Maskiner for.

Og lad saa ikke Opholdet paa Efterskolen og Høj
skolen være blot Parantheser i jeres Liv. Se paa det som 
noget, der skal fortsættes. Hvad I faar af praktisk Fær
dighed og modtager af aandelig Rigdom, skal tages med 
ud i Livets Hverdag. Det skal omsættes i Hjemlivet og i 
Samlivet med andre Mennesker.

Et Folks Fremtid beror ikke alene og ikke først og 
fremmest paa de faa, der staar i Spidsen, Lederne, den 
beror i lige saa høj Grad paa de mange vaagne, aandeligt 
levende og ansvarsbevidste Hjem ud over Landet. Et saa- 
dant Hjem byggede N. J. Andersen, og mange, mange har 
som han hentet Hjælp dertil paa Højskolen.

Jens Marinus Jensen.



Norgesrejsen 1951
for tidligere Egaa-elever bliver billigere end de tre fore- 
gaaende Aar, idet Deltagerne paa de tidligere Ture har 
betalt 300 eller 325 Kr. Den kommende Tur vil kun kom
me til at koste 250, og jeg haaber, det betyder, at flere faar 
Lyst og Raad til at være med. Det skal være tilladt at 
tage Søskende og Kammerater med. Turen bliver anta
gelig i første Uge af Juli og kommer denne Gang til at 
starte fra Hirtshals. Der bliver et Par Dages Ophold i 
Sørlandet med Besøg paa Højskole og Landbrugsskole 
m. m. og en flere Dages Biltur gennem Telemarken til 
Dalen, hvor der overnattes paa Udturen, og videre til 
Haukeliseter ved Grænsen af Hardangervidden. Tilbage
turen gaar ned gennem Setesdalen, en af de ejendomme
ligste af Norges Dale. Ogsaa her overnattes der.

Interesserede kan sende mig deres Navn og Adresse, 
saa skal de faa en mere detailleret Plan sendt, naar den 
er færdig, og først derefter finder Indmeldelse Sted. Man 
binder sig altsaa ikke til at tage med, fordi man skriver 
efter Plan.

Rejsen gaar gennem Egne, som er karakteristiske for 
Norge. Selv om det bliver i Juli, kommer vi til Højfjeldets 
Sne, der ikke alle Vegne er smeltet paa den Tid. Da jeg 
i Sommer var den Tur, oplevede vi Snedriver i Højde med 
Rutebilens Tag.

Et Højskoleophold og en Udenlandsrejse maa enhver 
ung sætte paa Ønskesedlen. Kommer Udenlandsrejsen 
til at gaa til Norge, bliver ingen skuffet, hvad Naturens 
Vælde angaar. Overfor den faar vi Oplevelser, vi aldrig 
kommer ud for herhjemme.

Frederiksgade 34, Aarhus.

Jens Marinus Jensen.

Min bedste Hilsen til alle Egaa Elever fra de Aar, jeg 
er kommet paa Skolen.



Med Flensted-Jensen til Amerika.

Flensted-J ensen har nu atter været årsag til, at 30 unge 
mennesker fik lov til at opleve eventyret et helt år 

i det store land Amerika.
Efter en nervepirrende udtagelse til holdet og en hård 

træning i gymnastik og folkedans — først i Lyngby og 
derefter i Stockholm, hvor vi også var med til Lingiaden 
— havde vi vor premiere i Fakse. Tre dage var vi hjemme 
for at pakke kuffert og tage afsked, og vi mødtes igen ved 
Midtermolen i København, hvorfra vi skulle sejle med 
0. K.s »Jutlandia« den 26. august 1949 kl. 12 middag. 
Mange pårørende var mødt op, og en del fra Flensted- 
Jensens sidste hold var der også for at sige farvel og give 
gode råd med på vejen. Så gled vi ud fra kajen, og den 
lange rejse var begyndt.

Først havde vi 10 døgn på vandet. For mange blev det 
10 drøje dage at komme igennem. Hverken Nordsøen eller 
Atlanten er blid. Dønningerne er store, og når så blæsten 
samtidig tager fat, ja, så skal der et godt helbred til. 
Den 6. september gled vi forbi Frihedsgudinden, som stod 
i enlig majestæt på en lille ø udenfor Manhattan og bød 
os alle velkommen til U. S. A. Det var et betagende syn 
at se ind over Manhattans skyskrabere. Øen, som blev 
solgt af indianerne til en hollænder for ca. 90 kr., har 
vokset sig stor og nærmer sig himlen meget betænkeligt. 
Det ville sikkert kun være en meget lille del af Man
hattan, man i dag kunne købe for de 90 kr. For rigtigt 
at få indtryk af byen kom vi til at bo lige midt i det 
myldrende liv på et stort hotel på Times Square. Man 
undrede sig over alle de mennesker, der færdedes på
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Amerika!

gaderne, og spurgte sig selv, om folk da aldrig gik i seng 
her. Hele døgnet igennem var der mylder på gaderne. For 
øvrigt tog New York sig bedst ud ved nat. Lysene fra 
butikker og neonreklamer fik den til at ligne et strålende 
lyshav, og man glemte, hvad der fandtes af nød og elen
dighed i de små, mørke sidegader. Efter fire dages op
hold i verdensbyen tog vi ud på en stor fabrik og hentede 
den bilkaravane — 7 chevroletter model 49 og en stor 
lastbil — i hvilken vi skulle rejse Amerika rundt. 10 af 
drengene havde bestået køreprøven, som de måtte af
lægge i New Yorks stærke trafik. Det var, som man kan 
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tænke sig, et stort øjeblik for os, da vi for første gang 
satte os ind i de 7 nye dollargrin, som vi nu det kom
mende år skulle kalde vore. Da vi startede for at køre 
ud af storbyens trafik, stod kilometertælleren på 0. Da

Chevrolet og Flensted-Jensens gymnaster i samarbejde.

vi et år senere forlod bilerne for at tage tilbage til Dan
mark, stod den på 60.000 km, d. v. s. ca. 1% gang jorden 
rundt ved ækvator.

Selvfølgelig var vi efterhånden blevet lidt stive igen, 
og vi trænede i 14 dage i en ferielejr, som ejedes af Boston 
University. Flensted mindede os altid om, at vi måtte 
vise amerikanerne noget godt fra Danmark, og vi prøvede 
så godt, vi kunne, at dygtiggøre os til at bære dette an
svar.

I denne lejr i den sydlige del af New Hampshire havde 
vi, som lederen af skolen sagde, vort hjem i Amerika. 
Her blev vi filmet af tre af de store filmsselskaber i 
Amerika, Metro-Goldwyn-Mayer, Fox og N. B. C. — det 
sidste er fjernsyn. Det var en vældig stor ære for os, 
syntes vi, og i hvert fald var det en mægtig reklame.
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I den første tid færdedes vi oppe i Ny-Englandssta- 
terne. Det er en skovrig egn, og vi nød rigtigt at køre 
gennem de smukke landskaber, hvor efterårets farver 
var på det højeste.

Ved en af vore opvisninger i New York kunne vi glæde 
os over at have den danske minister Henrik Kaufmann 
som tilskuer. Han indledede opvisningen med at tale til 
os, en opmuntring til os og løfte om ambassadens hjælp, 
når vi ønskede det.

Den rene, hvide by Washington besøgte vi. Så de 
smukke monumenter, som alle var hvide og om aftenen 
oplyste af projektører. Det er en meget køn by uden 
fabrikker og osende skorstene. »Det hvide hus« var under- 
reparation og så nærmest gråt og kedeligt ud. Dog må 
det være smukt, når det er i orden.

Det gik så rundt til de store byer i de nordlige stater. 
I den sidste halvdel af oktober var vi oppe at se Niagara- 
vandfaldet. Det tog næsten vejret fra os. Om natten lå 
det badet i lyset fra 23 store projektører. Først klart lys 
og derefter alle regnbuens farver.

Ja, vist var det storslået; men faldet havde ikke fået 
lov at ligge i sine naturlige omgivelser. To store turist
byer var vokset op omkring det. Amerikanerne skal nok 
finde, hvor de kan tjene penge. Herfra skulle vi til De
troit, og for at tage den korteste vej kørte vi gennem 
Canada.

For første gang boede vi her hos danskere. Ellers 
boede vi som regel på de skoler og universiteter, hvor vi 
havde opvisninger. Flere gange var vi indlogerede i de 
danske kirker. Hos danskere var vi indkvarterede ca. 30 
gange. Det var meget opmuntrende for os at møde så stor 
gæstfrihed fra deres side, som vi gjorde. I Detroit var vi 
ude at se Fordfabrikken. Det er en stor historie — en 
hel by af fabriksbygninger — og der beskæftiges ca. 
70.000 mand. I eet døgn brugte de 7000 tons kul. Pro
duktionen pr. dag var ca. 830 biler. Disse tørre tal kun 
for at give en idé om fabrikkens størrelse. Videre gik 
luren til den store, urolige by Chicago, som ud mod Mi- 
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chigansøen tager sig flot ud med de mange skyskrabere. 
Kommer man ind i byen, finder man imidlertid nogle af 
de fattigste kvarter er, man kan tænke sig.

På turen gennem midtstaterne havde vi meget travlt. 
Vi besøgte mange skoler og universiteter. I Amerika har 
man noget, der kaldes »High schools«. Det er skoler, som 
nærmest svarer til de danske børneskoler. Dog går bør
nene som regel i skole her, til de er 18 år, og de har et 
utal af forskellige fag. De lærer f. eks. at flyve, køre, 
skyde, tegne og modellere. De lærer husholdning, maskin
skrivning og mange andre ting udover de almindelige 
skolefag. Det har vel den fordel, at børnene får »lugtet« 
til lidt af hvert, så de måske bedre kan bestemme sig til, 
hvad de vil, når de bliver ældre; men fra mange sider 
hørte vi om utilfredshed med systemet. Børnene fik ikke 
noget lært grundigt.

Næste trin i undervisningen er, at de unge kommer 
på »college«. Opholdet på et college strækker sig almin
deligvis over 3 år. Flere af disse colleges havde lærer- 
og lærerindeuddannelse på programmet; men for os at 
se var det mest for fornøjelsens skyld, de unge tog på 
college. Skolerne i Amerika sætter meget ind på at more 
deres elever. Når vi fortalte dem, hvor meget danske børn 
og voksne måtte læse, når de gik i skole, rystede de ufor
stående på hovedet. De er ikke vant til, at skolen skal 
være en arbejdsplads. Vi besøgte mange af de amerikan
ske universiteter. Uddannelsen her svarer, så vidt vi 
kunne se, omtrent til den, der fås på danske universi
teter, men både colleges og universiteter er kostskoler, 
hvor eleverne både bor og spiser.

I første del af december begyndte det at blive koldt i 
de nordlige stater, så vi trak så småt mod syd gennem 
Kansas, Missouri og Oklahoma til Texas. I Oklahoma var 
vi gæster på en skole for indianerbørn. En dansk præst 
var forstander. Der gøres her et stort arbejde for at gøre 
indianerne mere civiliserede og give dem adgang til lær
dom og — fremfor alt — kristendom. Da vi nåede jul, 
var vi helt nede ved grænsen til Mexico. Vi holdt her jul
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på en skole. 10 dages ferie, som vi måtte se at få udnyttet 
på bedste måde. Der var stor rådslagning om, hvordan 
julen skulle fejres; men ak og ve, der var lige så mange 
meninger, som der var gymnaster. Enhver syntes, at 
netop den måde, på hvilken han eller hun plejede at 
fejre julen, var den eneste rigtige. Det endte dog med 
enighed, og alle blev tilfredse. Som en af de tre udvalgte 
til madkomiteen var jeg med til at lave risengrød, flæske
steg, rødkål og brunede kartofler til selve julemiddagen. 
Det var en drøj omgang i den stegende sommervarme, 
men det hjalp på julestemningen. 1. juledag var vi først 
i kirke, og om eftermiddagen tog vi os en svømmetur i 
den mexikanske golf. Det var en ualmindelig jul.

Der var altid noget at glæde sig til. Lige efter jul var 
vi i Florida, det varme ferieland, som vi var så spændte 
på at se. På vej hertil besøgte vi bl. a. Booker Washing
tons negerskole. Vi var der som gæster i tre dage. Det 
blev tre meget interessante dage. Netop nede i sydsta
terne, hvor det største antal negre findes, og hvor de 
hvides had til dem vel også er størst, var det dejligt at 
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se, at negerungdommen fik del i de glæder og fornøjelser, 
som de hvide til hver en tid kan have. Det var en mærke
lig fornemmelse at gå på sådan en skole blandt alle de 
sorte mennesker. Selv om man sagde til sig selv, at 
negrene selvfølgelig var mennesker akkurat som vi, ja, 
så kunne vi alligevel tydeligt mærke, at der var en for
skel. Måske var negrene selv dem, der følte det mest. De 
er meget følsomme. Af de mange års underkuelse er de 
blevet så vant til, at de ikke kan vente sig noget godt fra 
deres hvide medmennesker. Det var ikke så lige en sag 
at komme på talefod med en neger.

De skulle først tage os an, inden de gav sig i lag med 
os. En ældre neger holdt et foredrag for os om negrenes 
historie. Han fortalte os, at der i os alle var negerblod. 
Af bibelen fremgik det, sagde han, at Jesu moder var 
halvt neger. Det kan måske tages som et udtryk for en 
negers mindreværdskomplekser og trang til at hævde sig. 
Jeg tror, mange negre ganske uden grund går rundt med 
en følelse af mindreværd. Når man talte med en hvid 
sydstatsboer, blev man tit forskrækket over det had, de 
hvide nærede til negrene. Hvis en neger har gjort en for
brydelse, så en kugle i maven på ham, det er den almin
delige mentalitet. Når man tænker på, hvor meget ondt 
hvide, såkaldte civiliserede mennesker har forvoldt i ti
dens løb, skulle man ikke synes, de havde spor ret til at 
anse negrene for at være ringere mennesker.

Nå, men videre til det lyse land Florida. Palmerne 
havde vi allerede set om julen i Sydtexas, så det var ikke 
noget nyt for os. Nyt var det derimod at se de mange 
appelsin-plantager. Det kan nok være, vi kiggede, når vi 
mødte en stor lastbil topfyldt med gule, modne appel
siner. Vi spiste rigtigt løs af »de frugter, som bonden 
aldrig ser«. En appelsin smager nu bedst, når man selv 
har plukket den. Her havde vi en morsom oplevelse. En 
dag, vi standsede for at fotografere et appelsintræ, kom 
ejeren hen og ville høre, hvor vi kom fra. Vi fortalte, som 
sandt var, at vi var fra Danmark. »Nå,« sagde manden, 
»hvordan står appelsinerne så i Danmark?« Vi troede 
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først, det var mandens spøg, men han lod meget alvorlig. 
Da jeg havde læst lidt i skolebørnenes geografibøger, 
kunne jeg bedre forstå, at de ikke vidste noget om Dan
mark. Der stod kun 2 linier. I Florida fandtes der flere 
steder nogle smukke haver eller parker. En af disse hed
der »Silver Springs«. Det er en sø med krystalklart vand, 
som kommer fra undersøiske kilder. Den ligger med sin 
dejlige badestrand smukt indrammet af blomstrende 
træer og buske. Vi var på sejltur rundt i søen i en båd 
med glasbund i. Herfra kunne man se alt i vandet lige 
til bunden, som enkelte steder lå 26 m. nede. Store og 
små fisk i alle regnbuens farver svømmede rundt her som 
i et helt eventyrrige. De svømmede ud og ind af store 
grotter, der så ud som gamle borge og slotte. En af grot
terne havde fået navnet »Karpehotellet«. Skildpadder 
manglede heller ikke. Et par steder så vi en alligator ligge 
og lure efter en fed, dansk gymnast. Vi slap dog helskin
det fra dem. Turen gik også ind gennem junglen. Her 
så meget vildt ud, og vi fik da også at vide, at det var 
her, Tarzan-filmene blev optaget. En stor oplevelse var 
det at se aber springe rundt i den fri natur. Vi legede 
millionærer ved Miamis verdensberømte strandbred, boede 
på et dejligt hotel og nød rigtigt varmen og det herlige 
badeliv.

Den 7. februar gled vi så over grænsen til Mexico. O o
Det blev begyndelsen til 14 spændende dage. Vi var invi
teret af Mexicos undervisningsministerium. Vi fik frit 
ophold, benzin til bilerne og blev hentet ved grænsen af 
en indfødt mexicaner, som skulle vejlede os på turen 
både ned og hjem. Man føler sig sat mindst 100 år tilbage 
i tiden, når man færdes i Mexico. Alt var meget primitivt, 
men hvilken natur. Vi kørte mellem smukke, skovklædte 
bjerge, hvor de små byer lå op ad siderne. Den første 
morgen standsede vi på et meget smukt sted højt oppe 
for at synge morgensang. Aldrig, tror jeg, har vor sang 
klinget så smukt som der mellem bjergene i den skønne 
natur. På vort kort var aftegnet en mængde byer, men vi 
så sjældent nogen. Når vi gjorde holdt på et tilsyneladende 
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ubeboet sted, varede det imidlertid ikke længe, inden det 
vrimlede med tiggende, mørke mexikanerbørn. Så vi så 
nærmere efter, lå der også en landsby inde mellem træ
erne, en hel samling små, lerklinede, stråtækte huse, som 
tog sig malerisk ud i hele det store naturbillede. I Mexico 
er det tilsyneladende for det tneste kvinderne, der gør 
arbejdet. Mændene vil gerne gå og drive den lidt af. Ofte 
smider de sig lige uden for huset på den bare jord og 
sover, eller de sidder ude ved vejkanten og filosoferer. 
En ting var dejligt at se: alle så glade og tilfredse ud. De 
tog dagen, som den kom, og gjorde sig ikke unødige 
bekymringer. Bolig og brændsel behøvede de ikke at tage 
sig af, for der var meget varmt dernede. Der var stor 
modtagelse, da vi kom til Mexico City. Foruden borg
mesteren og andre høje herrer var der mødt mange fra 
det danske gesandtskab. Det gik nu slag i slag den næste 
uge. Vi var på besøg hos den danske minister Høst, og 
vi var ude i noget, som hed »De svømmende haver«. Vi 
sejlede rundt i blomstersmykkede både og kunne leje 
både med mexicanerorkestre til at sejle ved siden af og 
spille. Det var et rigtigt blomsterland. Der var både fyldte 
med friske blomster i små kurve og blomsterbuketter til 
at sætte på kjolen. Fra bådene solgte man også store, 
spraglede, håndvævede tæpper. Alle steder vakte vi stor 
opmærksomhed. Vi lyse nordboere stak slemt af mod de 
mørke mexicanere. Hvor vi kom, blev vi meget forkælede. 
De danske i byen vidste ikke alt det gode, de ville gøre 
os. Det var ikke hver dag, de så landsmænd på de kanter. 
Mexico City ligger ca. 8000 fod over havets overflade, så 
luften var meget tynd. Vi mærkede det, når vi havde 
opvisning. Så snart vi havde taget et par sving med 
armene eller sunget en linie, var vi forpustede. Det var 
en stor oplevelse at se mexicanerne danse i deres farve
strålende nationaldragter. I disse temperamentsfulde 
danse kunne man rigtigt mærke det hede sydlandske blod. 
Det var svært at sige farvel til eventyrlandet; men arbej
det i U. S. A. kaldte, så vi måtte rive os løs og så som 
altid gemme de mange minder, vi havde fået.
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Californien forude. Gennem Arizonas ørken med de 
store kaktusser og langs Mexicos grænse gik turen til 
Californien. Solskin og bjerge og en masse trafik på alle 
vejene. For det meste holdt vi os ude ved kysten. Vi så 
vestkysten på den bedste årstid, idet vi fulgte foråret hele 
vejen op til Canada. I Los Angeles besøgte vi selvfølgelig 
Hollywood og havde fire opvisninger der. Vi var oppe at 
se, hvor filmsstjernerne bor. De kunne nok være tjent 
med at bo i disse smukke omgivelser med bjerge i bag
grunden og udsigt over Stillehavets uendelige, blå flade. 
For første gang så vi citrontræer. Hvor de gror, skulle det 
bedste klima for mennesker være. Ikke for varmt, ikke 
for koldt og ingen blæst. Al vækst her bliver drevet frem 
ved kunstig vanding. Når vandingen er i orden, er det 
bare at putte frøet i jorden, så gror det. Jorden er meget 
frugtbar.

San Francisco med de stejle gader, de store, smukke 
broer og det ejendommelige kineserkvarter undgik heller 
ikke vort besøg. Op langs kysten kørte vi gennem nogle 
store skove med de kæmpemæssige redwood-træer. Un
dertiden kørte vi gennem et træ, hvori der var savet en hel 
port. Flere af træerne var hule, så man kunne gå ind i 
dem. I et af dem var der indrettet en hel lille forretning, 
hvor der solgtes souvenirs til turisterne. »Naturens dom
kirke« kaldes disse store skove.

Efter en smuttur til Canada tog vi ind at besøge en af 
de store amerikanske naturparker, Yellowstone. Den er 
ikke af samme format som de danske parker, idet den 
strækker sig over et areal på størrelse med Sjælland. Det 
er næsten een stor vulkan. Der findes en mængde søer, 
dybe og klare, og i dem alle er der kogende vand. En 
geyser, som havde navnet »Den gamle, trofaste«, sprang 
konstant hver time. Den kunne sende en mægtig vand
søjle til vejrs, og en stor dampsky bredte sig derefter over 
det hele. Man følte sig lidt utryg ved at gå på denne 
levende jord. Overfladen så rolig og fredelig ud, men der 
var uanede kræfter i det indre. Traditionen tro kogte 
vi æggene til vor frokost i en af søerne. Vi var meget 
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spændte på, om vi fik en bjørn at se. Hele den første 
dag gik, uden at vi havde held med os. Den anden dag 
fik vi vor store chance. Lige da vi havde rundet et sving, 
så vi en pæn, brun bjørn, som sad lige ved vejen. Foto
grafiapparaterne kom frem, og et par af os måtte ud for 
at fodre bamsen med kiks. Vi var nu ikke så dristige 
ved at komme den for nær. Det var tidligt på sommeren, 
og bjørnene var lige kommet ud af deres vinterhi med 
slunken mave, så fristelsen til at snappe en stump »danish 
bacon« ville måske være for stor. Det blev ikke den eneste 
gang, vi traf bjørne. En nat, vi overnattede under åben 
himmel, vågnede vi ved, at en stor bjørn gik og rodede i 
vor affaldskasse lige ved siden af feltsengene.

Det var ikke blot naturen, der imponerede os. Vi så 
også meget stort og skabt af menneskehånd. Den store 
dæmning »Grand Coulee« var et mesterværk i jernbeton. 
Den havde kostet enorme mængder af arbejde og kapital, 
men var nu i stand til at forvandle en stor ørken til et 
frugtbart landbrugsland.

Efter den lange tid på vestkysten måtte vi begynde 
at tænke på turen tværs over landet til New York. På den 
tur standsede vi bl. a. i Salt Lake City, mormonernes by, 
som de selv har bygget op ude i saltørkenen. Den ligger 
nu som en frodig, grøn plet inde i det øde land. Vi fik 
os et bad i saltsøen. Det var mere mærkeligt end behage
ligt at bade der. Når man kom op af vandet, sad der et 
helt lag salt på en. At svømme var underligt, for benene 
smuttede hele tiden over vandet. Det indeholder ca. 26 
pct. salt. I de danske farvande indeholder vandet kun ca. 
2 pct. I Salt Lake City fik jeg et bevis for, at man kan 
træffe Egå-elever overalt i verden. Vi kom i forbindelse 
med nogle unge danskere, som var på studieophold i 
Amerika, og blandt dem var Frede Kjær Larsen, der var 
elev i vinteren 41-42. Han var ovre at studere amerikansk 
gartneri. Vi fik os naturligvis en sludder om Egå og om 
de fælles bekendte, vi havde.

Det gik nu videre østpå til New York, hvor vi skulle 
tilbringe den sidste uge, inden vi rejste hjem. Det blev 
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en travl og trættende uge. Alt skulle pakkes for sidste 
gang, og vi ville også gerne tage rigtigt afsked med New 
York. Vi måtte prøve dens undergrundsbane igen. Vi 
måtte endnu en gang op i den højeste skyskraber. De 
sidste dollars skulle også bruges. Den 18. august gik vi 
atter om bord i »Jutlandia«. Vi lod for sidste gang blikket 
glide ind over Manhattan, og nu var det et farvel, der 
lød fra Frihedsgudinden. Vi havde set hendes land og nydt 
dets gyldne frugter, og det var med vemod, vi så landets 
konturer forsvinde i disen. Atter 10 dage på søen, og den 
28. august om aftenen lå vi ude på Københavns red, hvor 
vi skulle vente, til det blev morgen. Vi fik ingen søvn i 
øjnene den nat. Vi følte det alle, som skulle vi næste dag 
indtage København. Det var rart atter at være i Danmark. 
Det var dejligt at se de kære på kajen; men det var tungt 
at sige farvel til kammeraterne. Vi måtte skilles og drage 
hver til sit for atter at tage fat på hverdagens arbejde. 
Men med os ud i hverdagen kunne vi tage et væld af 
herlige minder, og vi følte alle, at vi stod i stor tak
nemmelighedsgæld til Flensted-Jensen, som havde givet 
os nøglen til det rige land Amerika og dermed nøglen til 
det store eventyr.

Kirsten Brandstrup.



Det sker - - !

Det var en sommersøndag for snart tyve år siden. En 
varm og dejlig sommersøndag. Jeg var blevet be

troet gården og alle dens herligheder, dødt og levende, 
af en årsag, som jeg nu for længst har glemt. Alle andre 
var straks efter middag taget i byen.

Ene hjemme en hel eftermiddag, — når man er tolv- 
tretten år, med hele ansvaret for bygninger og kreatu
rer, — kan man så ønske sig et mere håndgribeligt bevis 
på, at man er ved at blive voksen? For første gang skidle 
jeg alene malke 14 køer — uden malkemaskine —, og der 
var sikkert en masse andre ting, som jeg skulle gøre.

Men nu lå der først en lang eftermiddag foran, som 
skulle udnyttes. Det var ikke hver dag, man fik et så
dan tilbud. Nu var det så blot at håbe, at der ville ske 
noget, så man kunne komme til at vise, at man var til
liden værdig. Men der skete intet, absolut intet. Ikke en
gang en sølle kalv, der var løs og skulle fanges, — ingen 
høns ude, — ingen folk på vejen, — ikke en lyd udover 
biers og fluers summen. Der er så stille, at man synes, 
at solstrålerne har lyd som krystal, der springer langt 
borte.

Heldigvis stod der i min barndoms have et stort bøge
træ. Kronen var stor og hvælvet og gik næsten til jorden. 
Når man listede derind, så man den tredelte stamme, 
som bladene ellers skjulte. Herinde var det dejligste lyst
hus, man kunne tænke sig, og her var altid skygge. Det 
var mit middagssøvnssted, og denne dag søgte jeg da 
også herind, medbringende en bog og et tæppe. Med bo
gen som hovedpude lå jeg på ryggen og stirrede op i den 
grønne himmel, som hvælvede sig over mit hoved.
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Jeg kan tydeligt huske, at jeg lå og ventede — på 
hvad? Det mindes jeg ikke længere, jeg ventede blot. Og 
imens gik tankerne deres egne veje. Jeg kom til at ligge 
og funderede over, hvordan sådan et træ blev til. Åbenbart 
groede det jo frem af det bare ingenting. Men det kunne 
jo ikke være »ingenting«, for min erfaring sagde mig, at 
der ikke fandtes meget træ, der var tungere end netop 
bøgetræ, og det måtte derfor være adskillige kilo, der i 
årenes løb havde dannet stamme og grene. Og hvor var 
alt det hentet? Ville der ikke et eller andet sted nede 
under træet være dannet et hul?

Jeg fik ikke klaret problemet den dag, jeg faldt sim
pelthen i søvn.

Jeg har mange gange senere i livet standset og spurgt 
mig selv: Hvordan er dette kommet? Hvordan er dette 
blevet til? Hvorfor er det blevet sådan og ikke ander
ledes? Findes der nogen naturlig forklaring på dette eller 
hint, eller er det blot en række tilfældigheder? Kunne 
det ikke lige så godt blevet anderledes? Hvorfor er jeg 
kun 174 cm, når Johannes Nielsen er 190 cm? Hvorfor 
har det regnet hver eneste dag i september i år?

Og som det er gået for mig, er det vel gået for mange 
andre. Jeg kan ikke lade være med at nævne en samtale, 
jeg havde med en højskolekammerat en aften for snart 
mange år siden. Vi sad blot og snakkede i al almindelig
hed, sådan som man sidder og snakker rundt omkring 
på vore højskoler og efterskoler. Og han fortalte mig da, 
at det egentlig havde været hans mening at sige land
mandstilværelsen farvel, men i vinterens løb var der 
kommet så meget nyt ind i hans tilværelse, at han nu 
slet ikke længere kunne bestemme sig. Men inden vi skil
tes den aften, var problemet klaret så vidt for ham, at 
han forstod, at der ikke var anden vej end tilbage til 
gården.

Et par år senere fik jeg igen lejlighed til at snakke 
en aftenstid med ham. Og nu kunne han klare for sig. 
Hele præget af usikkerhed var gået af ham, og tilbage 
stod en ægte bonde i dette ords fineste forstand, — af
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krop slank og stærk, næsten robust, — af sind stout og 
venlig og med en sjælden hjertevarm og lunefyldt for
tælleevne. Men en gang imellem gled hans blik ud gen
nem vinduet til markerne, der bredte sig ud for blikket 
i forårssolen, og da fik hans ansigt et udtryk af for
undring. Jeg kunne ikke lade være med at nævne min 
iagttagelse for ham, og så fik jeg forklaringen på, hvad 
han havde gennemlevet i de mellemliggende år.

Efter at have overtaget gården havde han tænkt hele 
sit hidtidige liv igennem, og lidt efter lidt var det gået 
op for ham, at den kærlighed, som han nærede til den 
gamle slægtsgård, ganske langsomt var groet frem, mens 
han havde været den vinter på højskolen. Han havde 
gennem litteratur og historie efterhånden lært værdier 
at kende, hvis eksistens han aldrig havde vidst om, om
end han nok havde anet dem. Men der havde aldrig været 
nogen, som kunne vejlede og retlede. Begge hans for
ældre var døde, mens han var ganske lille, han kunne 
ikke engang huske dem, og onkelen, hos hvem han havde 
været, og som han nu havde overtaget gården efter, havde 
ikke evnet at fortælle ham om disse ting. Men nu bag
efter kunne han godt se, at hele onkelens liv havde været 
en eneste fortælling om denne trofasthed over for arven. 
Og alt dette havde fået udløsning gennem opholdet på 
højskolen. Han havde her lært, at det ikke er alle vær
dier, man kan tage op i hånden og veje og måle og vur
dere. Og han havde også forstået, at det netop var disse 
værdier, som havde den største betydning her i livet.

Efter sin hjemkomst var han gået på jagt efter op
lysninger om sin slægt, og han havde efterhånden fået 
kendskab til, at den gård, som onkelen havde overtaget 
efter hans far og mor, havde været i slægtens eje gen
nem mere end tre hundrede år. Og hans »hobby« var 
nu blevet at finde oplysninger frem om de forskellige 
mennesker, der gennem årene havde levet og virket på 
dette sted. Og da stod det en dag klart for ham, at det 
var en meget, meget stor arv, han her havde overtaget. 
Det var ikke længere et stykke jord, nogle bygninger og 
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prioriteter, men alt det, som tidligere slægter havde levet 
og virket, han nu skulle føre videre, ikke i ord, men i 
handling. Det var ikke nok, at han nu dyrkede sin jord 
og betalte enhver sit, der var også et andet krav, som 
skulle opfyldes, — et krav, som ikke vendte sig til tegne
bogen, men til hjertet og sindet.

Før havde gården for ham kun været en plet jord 
mellem andre pletter, lidt bedre i kvalitet måske. Men 
det var på en gang gået op for ham, at der lå andet og 
mere gemt i den, og dette andet kunne man ikke løbe 
fra, som man kunne løbe fra gården. Og derfor måtte 
han tilbage til den og slægten.

Det var alt det, der forundrede ham, — dette, at han, 
der havde følt det som en plage at være landmand, kunne 
komme til at holde så meget af denne plet, at han ikke 
kunne tænke sig noget andet. Og så sluttede han med 
at spørge, vist mere henvendt til sig selv end til mig: 
— Hvoraf er alt dette groet frem? — Hvordan er dette 
blevet til?

Og så sad jeg dernede i den sønderjydske bondes stue 
og så billedet af haven derhjemme i Himmerland, hvor 
jeg havde ligget og funderet over bøgens hemmelighed 
og de skjulte kræfter, der var skyld i dens vækst. Jeg 
fortalte ham det, — fortalte om den stille sommersøndag, 
hvor der ikke skete noget, men som alligevel blev gemt 
i sindet, — om min forundring og mine tanker, — om 
hvordan jeg år efter havde fundet bøger, der kunne for
tælle om de processer, der sker nede i jorden og i træet, 
hvorved næringssaltene omdannes til stamme, grene og 
blade. Og jo mere jeg havde fordybet mig i dette studium, 
des mere slog det mig, at det var en egen selvfølgelig og 
enfoldig lov, denne vækst fulgte, — så simpel og ligetil 
og dog så forunderlig og storslået, så man ikke kan fatte 
den med forstanden alene.

Vi lærte i barndommens skole, at ordene bog og bog- O o o 
stav er direkte afledt af bøg og bøgestav. Havde jeg haft 
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tendens til overtro, kunne der let være fundet en for
bindelse fra oplevelsen med bøgetræet dengang og mine 
oplevelser med bøger nu. Og hvorfor ikke gribe ideen 
og prøve?

Nu vel!
Det går alt for ofte sådan for mange mennesker, at 

de begynder på en eller anden bog, om hvis værdi og 
kvalitet der ikke kan diskuteres. Men inden længe læg
ger de den til side som uforståelig. Jeg har selv gjort 
det. Men prøv nu alligevel engang imellem at læse den 
færdig. Da vil man opleve, at en tid efter — kort eller 
længe — vil et og andet klare sig. Snart dukker eet op, 
snart noget andet. Og så går det sådan, at det gennem 
år kan ligge og gro derinde i sindet, ja, måske hele livet. 
Og det, der fra første færd syntes uoverkommeligt og 
tungt, bliver efterhånden jævnt og dagligt og forståeligt.

Det sker også, at man en aften får fat i en bog, som 
man ikke kan lægge fra sig, før den er færdig, ligemeget 
hvad klokken siger om sengetid. En sådan bog vender 
man tilbage til mere end een gang, fordi den har noget 
at sige, noget at fortælle, som man tidligere har savnet 
og søgt. Det behøver sådan set slet ikke at være et stort 
kunstværk, og det er også ligegyldigt, blot den siger 
mig noget. O o

Men det er vist noget, som alt for mange lader være 
med. På et bibliotek er man gang på gang ude for, når 
man anbefaler en bog, da at få svaret: — Den var vel 
nok god, men den har jeg allerede læst, desværre! Det 
er, som om man skammer sig ved at vedgå, at man even
tuelt kunne tænke sig at læse den igen.

Men så vore sange, som jo også er en del af vor digt
ning, dem synger vi jo igen og igen. Og som regel kom
mer vi til at holde mere og mere af dem for hver gang! 
Skulle det være anderledes med en bog eller et digt?

Det er digternes opgave at udtrykke følelser og stem
ninger i almindelige, skrevne ord, — følelser, som vi al
mindelige mennesker kender, men ikke magter at give 
form og udtryk, uden det væsentlige indhold går tabt.
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Så kommer digteren og tænker tankerne for os, sidder 
og pusler og sliber og former, indtil det står så krystal
klart, som han eller hun magter det. Det er en gave, som 
vi skal tage og bruge.

For mig er det tit gået sådan, at en dag står jeg midt 
i noget, som jeg synes at have mødt før. Hele det sjæle
lige indhold er velkendt, hele atmosfæren er levende i 
erindringen. Og da kan der fra en eller anden krog langt 
inde komme en person listende, som jeg har mødt i en 
bog engang. En person, som er undfanget og skabt i en 
digters fantasi og gjort levende i hans ord, og som nu 
bliver levende for en selv i ordets egentligste betydning.

Så tænker man igen hjem til barndommens bøgetræ, 
hvis gåde man følte og forstod, men ikke kunne løse. Og 
man erindrer, at løsningen senere kom ad den vej, der 
hedder viden og erfaring. Men netop derigennem fik man 
endnu større ærbødighed for de skabende kræfter, blev 
indfanget i en endnu større forundring over kunstværket.

Når skyggen er ligest, 
da hulker de små, 
som stirrer derpå.

Anders Willemoes.

Ad denne vej vil vi sige tak for de små og store hilse
ner, som vi i årets løb har modtaget. Og vi ønsker alle 
gamle Egå-elever en velsignet julefest og et godt nytår.

Karsten, Ellen og Anders Willemoes.



Da jeg var lille.
Da jeg var lille, 
gerne jeg ville 
svalerne fange, som fløj mig forbi, 
for så på vinge 
selv mig at svinge 
op til den himmelske sti.

Så lig en stjerne 
ville jeg gerne 
se på det skønne hernede på jord. 
Blomster i bede, 
storkenes rede 
ville jeg vise min mor.

Skibe på vandet, 
hytter på landet 
ville jeg kende og nævne ved navn. 
Stjernen, der lyser, 
spurven, der fryser, 
ville jeg tage i favn.

Nordhavets bjerge, 
sydlandets dværge 
ville jeg også betragte og se, 
kongernes sale, 
floder og dale, 
fjeldenes evige sne.
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Men så tilbage 
atter vi drage, 
båret af vingerne, jeg og min ven. 
Takke min svale 
vil jeg og dale 
ned til min moder igen.

Mor har mig savnet, 
nu bli’r jeg favnet, 
kysset og klappet og puttet i seng. 
Bønnen vi beder, 
søvnen bereder 
rejsen til drømmenes eng.

Emil Christensen.



Sång
från Ur julens bilderbok.

När Jesusbarnet låg en gång 
på krabbans halm vid änglars säng, 
då tände Gud i himlens hus 
den första julens stora ljus.

Nu tända vi i granen snart 
små ljus, som skina varmt och klart. 
Och alla barnens tankar gå 
till barnet dår på krabbans strå.

Det växte upp och blev en man, 
så god och vis, så stark och sann, 
som ingen förr i världen var, 
och ingen sedan varit har.

Och därför lyser än för oss 
hans stjärnas underbara bloss.
Var gång vi följa glatt hans ord, 
det lyser bättre för vår jord.

Välkommen hit i jul igen, 
du som blev barnens store vän.
Kom, följ oss alltid på vår stig 
och lär oss att bli lika dig.

Jeanna Oterdahl.



Vad skall vi ha för 'roligt i 'kväll?
hvordan 'Hur svensk ungdom lever.

Hur svensk ungdom av idag lever under sin fritid, vad 
den har för roligt, har utretts av sakkunskapen

'tillsatt av svenska riksdagen. Resultatet har 'publicerats 
bind * sex normalst°ra 'volymer och det bildar 'underlag till 
grundlag ett föredrag med samma titel som 'rubriken. Talare är overskriften °

studierektor Sigfrid Leander, känd föreläsare och nu 
ansat 'anställd vid försvarets bildningsavdelning.O o

Med denna rubrik samlar han också fullsatta hus.
nysgerrig Inte minst ungdomen kommer 'nyfiken att höra hur man 

skall få det roligt.
serne^*1' Den reda Pa a^t till 'nöjena på fritiden räknas 

främst biografbesöken och dansen och veta att det finns 
pladser 2000 biografer och 3700 'dansbanor spridda över hela 
trangen tu ian(]et Därmed skulle naturligtvis 'nöiesbehovet vara fornøjelser ö J

fyllt! Men det har visat sig att ungdomen inte får så 
roligt som de tänkt sig 'utan tvärtom har 'tråkigt och 
för detta får den betala dyrt. Hela denna nöjesindustri 

beregnet är 'lagd på förtjänst för ägaren och besökarna får betala.
Man räknar med att 7 av 35 filmer kan ge ett visst ut- 

at^den^iaos^y^6 men de övriga går 'åskådaren spårlöst förbi. Genom 
dømme- a^ de unga ser för många 'dylika 'trubbas 'omdömet av 
kraften Och de har svårt att avgöra vad som är bra eller ej.

Talaren framhöll, att ungdomen gärna vill se en film 
av allvarlig karaktär, bara den är riktig. En upplysande 
film som »Vi skall ha ett barn« uppfattas rätt och blir 

genstand 'föremål för diskussion.
Dansbanorna landet runt har också undersökts och

spektakel resultatet har blivit skrämmande. Slagsmål, 'bråk, 'superi drikkeri ° » r 
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m. m. är ingenting 'sällsynt. Föreläsaren hade själv be
sökt en av Stockholms mest kända dansbanor »Nalen« 
under en s. k. jitterbugsafton. Då satt 'flickor i långa 
rader och längtade efter att bli 'uppbjudna. När »aftonen« 
'började var det några professionella par som med akro
batisk 'skicklighet hoppade i centrum belysta av strål
kastare. Och för detta '»nöje« fick samtliga närvarande 
betala hög entré och som talaren uttryckte sig närmast 
ha tråkigt.

Ovanstående nöjen räknas till de passiva. Rektor 
Leander efterlyste större aktivitet hos ungdomen när det 
gällde att ordna med nöjen och fritid. Det finns ju många 
föreningar som hjälper sina medlemmar att få stil på 
kvällarna men alla är inte aktivt arbetande i dessa. Han 
'tyckte 'även att kommunerna skulle hjälpa till al an
ordna nöjen utan 'kostnader eller 'åtminstone skaffa 
lokaler, så att inte den privata nöjesindustrin helt skulle 
sluka de unga löntagarnas inkomster. Bara det att vara 
ung är något som kan samla ungdomar med 'skilda 
'åsikter till 'gemensamt arbete.

Men för de unga som är mera aktivt 'lagda finns 
många fritidssysselsättningar. Att läsa böcker kom främst 
av det som anbefalldes. 1 böckerna står allt man vill 
lära sig, man kan få egna och andras problem belysta och 
inte minst kan man ha roligt och intressant i deras säll
skap. Och det kostar ingenting att låna en bok i ett 
bibliotek. Finns inte en bok i 'ortens bokförråd kan man 
genom centralbiblioteken 'erhålla praktiskt taget vilken 
bok man önskar. Även föreläsningar med någon känd 
talare har visat sig locka 'åhörare trots att radion gjort 
föredrag och 'dylikt mera 'vanliga. I Sverige 'bildas varje 
år nya föreläsningsföreningar.

De äldre generationerna har dragit världen in i två 
världskrig inom en 'mansålder. Ungdomen måste ta nya 
initiativ. Den får skaffa sig egna ledare. Den skall ta 
nöjes- och fritids'frågan om hand. Aldrig har det funnits 
så stora möjligheter och så mycket förståelse från myn
digheters sida som nu. Genom att 'bilda ungdomsklub-
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bar och framföra sina krav kanske hobbylokaler och 
lignende 'dylikt komma till i vilka sedan fritiden kan utnyttjas 
måde på bästa 'sätt. Det är just åren från skolans slut och fram 

till tidspunkten för giftermål, som ungdomen verkligen 
kan och bör använda.

opdragende Sist berördes idrottens 'fostrande 'betvdelse för de 
betydning . 17

unga som just slutat skolan. Kroppen behöver helt enkelt 
gymnastik och idrott för att utvecklas rätt. Idrotts- 
intresset finns hos de flesta men trots idrottsplatser 

unge och idrottsorganisationer är det ännu många 'ungdomar 
men lader som inte aktivt arbetar för sin fysiska fostran 'utan 'nöier 
sig nøje . J
se på dyster'sig med att passivt 'åse 'duster på löparbana och fot

bollsplan.
samfund Vad kan göras i detta 'samhälle för att ungdomen 
spørgsmålet skall trivas? 'Frågan ställdes till åhörarna, som aldrig 
overvejet o

‘reflekterat eller genomtänkt en sadan fråga. Men efter o o
forskellige några minuter kom förslag från 'olika håll inte minst 

från de yngres sida. Det var fotbollsplan och bättre bad
plats som behövdes och kurser av olika slag för både 

drenge 'pojkar och flickor. Och efter diskussionen gick några 
ungdomar hem fast beslutna att ta talaren på orden och 

begyndelse som en liten 'början 'bilda en idrottsförening. Så den 
aktivitet som efterlysts kom spontant.

Det är nog så i Sverige idag att den aktivaste ung
domen redan har ordnat nöjeslivet och fritidssysselsätt- 

stadig ningen. Men det är många som 'fortfarande låter sig 
foretagende lockas av det 'företag som bäst gör reklam och som 

kanske inte tänker på att ge ungdomen något värdefullt 
utan mest tänker på den egna förtjänsten. — Ungdomen 

vælge måste lära sig att 'välja och att välja rätt!

Ingrid Jerdén-Böhn.



Til elever fra 1940-41 og 1941.

Det er næsten ikke til at forstå, det er 10 år siden, vi 
var elever på skolen.«

»Jeg sidder og kigger på mine egåbilleder og begriber 
slet ikke, at det virkelig er så lang tid siden — men 
alligevel, når jeg tænker på alt det, der er sket siden, 
så føler jeg mig med mine 23 år næsten som en olding.«

»Tiden, der ligger mellem min afrejse fra Egå som
meren 1941 og til dagen i dag, er jo nok den del af ung
domstiden, der er den bedste, men på den anden side 
også den sværeste og vanskeligste i ens liv.«

— Sådan hedder det blandt andet i de mange hilsener, 
vi har haft den glæde at modtage fra jer 10-års jubi
larer som svar på vor korte henvendelse til jer. Jeg er 
ked af, at pladsen ikke tillader mig at anføre mere fra 
jeres breve end de få oplysninger om hver enkelt, som 
følger efter dette; det kunne ellers være fristende at 
drage minderne frem om Molstur, grundlovstur, lørdags
aftenerne, kagerulledueller og hvad andet I nu fortæller 
om. To ting går igen i flere af brevene: det er en dejlig 
tid for jer at tænke tilbage på, da I var på Egå efter
skole, og de 10 år siden da føles korte, men betydnings
fulde, når I nu ser tilbage over dem. Ja, det får jeg også 
indtryk af, når jeg får at vide, hvad de enkelte har op
levet siden, men for nogle — dem, der ikke har sendt 
nogen hilsen til os — har det måske efter deres egen 
mening ikke været noget, der er værd at fortælle om, 
eller også har det måske været af den slags, at de ikke 
ønsker at lade andre høre om det. Fire af jer har post
væsenet ikke kunnet finde efter den adresse, som jeg 
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har. Det er: Jens Aage Rasmussen, Bodil Pedersen, Aase 
Stormholt og Anna Kirstine Søndergaard. Er der nogen 
af jer, der ved noget om dem? Et par af hilsenerne har 
vi af særlige grunde optaget temmelig udførlige; de kan 
vist antages at have mere almen interesse.

Men hvad enten hilsenerne fra jer har været korte 
eller lange, har det glædet min kone og mig meget at 
læse dem. Vi slutter os til det håb, som mange af jer 
giver udtryk for: at I vil mødes talrigt til elevmødet til 
sommer! Der vil som sædvanlig blive lejlighed for 10-års 
jubilarerne til at samles kl. 13,30. Aftal med hinanden, 
at I vil komme. Det er morsomt at høre lidt nyt fra jer, 
men I vil finde det endnu morsommere at hilse på hin
anden og snakke sammen igen.

Og her følger så kortfattet, hvad jeg kan fortælle fra 
de mange breve, som jeg her under eet siger jer alle 
hjertelig tak for.

Vagn Brandstrup Andersen: har været på Rødding højskole 1945—46 og Hammerum landbrugsskole 1949—50. Adressen stadig den samme: Edslev, Hørning.
Ejnar Bornholt: har været på Tune landboskole, Asmildklo- ster og Malling landbrugsskole og er nu kvægavlsassistent, adr.: Sdr. Omme. Gift med Kirsten Holm (Egåelev 1943); de har en lille datter.
Niels Peter Christiansen: har været i mejerilære, blev gift i sommer og er nu ansat ved Køge mejeri. Adr.: Egøjevej 261, Køge.
Leo Gjøde: er udlært som vogn- og beslagsmed og har nu arbejde på en onkels skibssmedie og maskinværksted i Skagen; han er gift og har adressen: Fabriciusvej 7, Skagen.
Peder Skovgaard Jensen: har været portør ved Århus amtssygehus, men er nu vendt tilbage til landbruget igen. Adr.: »Lynghøj«, Haldum, Hinnerup.
Helge Jørgensen: døde 1946, som tidligere meddelt i Egå- bogen.
Emil Møller: har lige overtaget en maskinforretning i Mundelstrup og blev gift 4. november. Adr.: Mundelstrup.
Arne Hjelmager Nielsen: er kontorassistent ved Sønderborg andelssvineslagteri. Blev gift 1949 og bor nu: Dybbølgade 22, Sønderborg.
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Rasmus Peter Nielsen: var på Malling landbrugsskole 1946— 47, kontrolassistent, nu efter faderens død bestyrer hjemme. Adr.: Virring Nedergård, Skanderborg.
Gunnar Nissen: været på Hadsten højskole og landboskolen ved Lyngby, studerer for tiden ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, vil på lærerkursus i Askov og derefter søge plads som lærer ved en landbrugsskole. Adr. for tiden: Sludsgårdsgade 42l, København 0.
Niels Holme Ogstrup: på Askov højskole 1946—47, i vinter på Hammerum landbrugsskole. Adr.: Mejlby Enggård, Hjortshøj.
Peter Aage Pedersen: døde 1949, som meddelt i Egåbogen sidste år.
Frode Rasmussen: er på et års studieophold i Amerika, oplyser hans mor, for tiden vist i Californien med andre danske landbrugere.
Hans Rasmussen: har været på Hadsten håndværkerskole, er nu skræddersvend, blev gift november 1948 og bor nu: Højskolevej, Rønde.
Karl Bentholm Ritter: på Uldum højskole 1943—44 og Malling landbrugsskole 1948—49, er landbrugsstuderende og vil være landbrugskonsulent. Adr. for tiden: Guldagervej, 35, Kbhvn. Vanløse.
Thomas Schmidt: været på Næsgård Agerbrugsskole, er nu gift forvalter på Fuglsøgaard, Havndal.
Tage Schøler: har været på højskole og landbrugsskole samt udvidet folkehøjskole. Gift 1949 med Else Amdi. Adr.: Thorsagcr.
Svend Helge Sørensen: er landpost på ruten Volk Mølle—Hør- ning. Adr.: »Højvang«, Hørning, Volk Mølle.
Arne Thygesen: på Uldum højskole 1949—50, arbejder hjemme for tiden og vil fortsætte inden for landbruget. Adr.: Boeslum, Ebeltoft.
Frede Kristian Vestergaard: sejler på langfart, meddeler Fredes mor. Han tog efter krigens ophør ud at sejle og er nu udlært som skibskok. Adr.: S/S »Rikke Skou«, rederiet Ove Skou, Lindevej 13, København V.
Egon Mikael Øvlisen: på Vallekilde højskole, studierejse til England 1948 (se artiklen herom), for tiden hjemme. Adr.: Søby, Hornslet.
Helga Nielsen f. Alstrup: er blevet gift, bor i et dejligt hus med stor have, har to drenge og har det på alle måder godt — er blot ked af, at manden er stationeret i Brande. Adr.: Bethesdavej 35, Århus.
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Inge Marie Enevoldsen, f. Anker-Møller: på Rødding højskole 1945, blev 4. januar i år gift med cand, theol. Jørgen Enevoldsen, der nu er kaldskapellan i Frederikshavn. Adr.: Havnegade 72, Frederikshavn.
Ellen Margrethe Bak: på Vallekilde højskole 1947, i sommer på Langelands husholdningsskole, er i vinter på Askov højskole. For tiden hjemme, adr.: Rodskov, Løgten.
Ragnhild Sørensen Balle: har bl. a. sammen med Anna Hou- gaard haft plads en sommer i Stockholm, har siden taget husjomfruuddannelse på Landbo-Kvindernes Fagskole »Klejsgaard«, Strib. Adr. stadig: Haldum, Hinnerup.
Inger Bruus: på Vallekilde højskole 1945, Snoghøj gymnastik- højskole 1946—47, nu elev på Winthers Seminarium, Silkeborg, hvor for øvrigt hun fortæller, at også Inga Nielsen er. Adr. for tiden: Winthers Seminarium, Silkeborg.
Inger Bjerregaard Christensen: har været på Rødding højskole og Als husholdningsskole og skal på Jebjerg væveskole, da hun agter at uddanne sig i vævning. Adr. stadig: Assendrup, Daugård.
Kirsten Edel Dalsgård: har været elev to gange på Snoghøj gymnastikhøjskole, lærerinde på Vestbirk højskole og på Hadsten højskole, er nu lærerinde ved Ringe fri- og efterskole på Fyn, men agter i løbet af det kommende år at gifte sig med en mejerist fra Rornholm. Adr. for tiden: Ringe fri- og efterskole, Ringe.
Thyra Eriksen: på Rødding højskole 1944, Snoghøj gymnastikhøjskole 1946—47, på tilskærerskole 1947—48; harhaft forskellige pladser, er nu lærerinde på Voldby ungdomsskole, men agter inden alt for længe at gifte sig; hendes forlovede læser til ingeniør ved Århus Elektroteknikum. Adr. stadig: Søften, Hinnerup.
Inger Grosen: på Vallekilde og Testrup højskole; bliver til foråret færdig med sin sygeplejeuddannelse. Adr. for tiden: Frederiksberg hospital, København F.
Herdis Holmgaard Jensen, f. Bomholt Hansen: på Snoghøj gymnastikhøjskole 1946, har taget handelseksamen på Den jydske Handelshøjskole i Århus og siden haft forskellige pladser. Rlev gift i oktober i år og er nu kone på en gård, adr.: Løjenkær, Odder.
Helga Broch, f. Pedersen Hjulmand: blev gift med en gårdmand 1947 og har nu to små piger. Adr.: Terp, Ulstrup.
Martha Mikkelsen, f. Laursen: har været på Klejsgaard husholdningsskole; blev gift for fem år siden og har tre børn. Adr. nu: Tingskovgaard, Tranbjerg.



47

Anna Schrøder Jeppesen, f. Hougaard Nielsen: har haft plads i Sverige og senere gået på tilskærerskole. Adresse nu: Trige Vestergård, Århus.
Bodil Rahbæk Nielsen: blev gift i julen 1946, men skiftede ikke navn, da hendes mand også hed Nielsen. Har en lille dreng. Adr. nu: Bytoften 252, Valby.
Edith Gunhild Nielsen: har de sidste to år gået på Håndarbejdets Fremmes skole, tog i sommer broderiteknikereksamen og vil tage lærerindeeksamen i håndarbejde. Adr. for tiden: Valby Langgade 208, København.
Metha Marie Nielsen: eksamen fra Statens forskoleseminarium, Vejle, nu forskolelærerinde. Adr. Jebjerg skole, Langå.
Inger Jespersen, f. Olsen: på Uldum højskole 1946. Gift 1947 med en forpagter, har nu en lille pige. Adr.: Sneptrup prgd., Skanderborg.
Maren Møller, f. Pedersen: har været gift i fem år og har en pige på fire år. Hendes mand er snedker, og adressen: Nygade 2, Allingåbro.
Anna Jensen, f. Poulsen: på Vallekilde højskole 1946, blev gift sidste vinter med Jens N. Jensen (Egåelev 1934—35). Adr.: Landgården, Lisbjerg, Århus.
Johanne Hansen, f. Vestergård Rasmussen: har taget årskursus i barnepleje og haft forskellige pladser; blev 1949 gift med en gartner, der har overtaget et gartneri på seks tdr. 1. Adr. nu: Langstrup, Fredensborg.
Karen Margrethe Sørensen, f. Schøler: på Snoghøj gymnastikhøjskole og en husholdningsskole. Blev gift 1948 og har to små piger. Adr.: Lindegård, Stjær, Harlev.
Ruth Schon, f. Thane Winther: har taget et vævekursus, men ellers mest været hjemme og passet sin syge mor. Blev gift 1946. Hendes mand er landmand og bestyrer nu Ruths føde- gaard, så adressen er stadig den samme: Bøgeskovgård, Herskind, Skovby.

Endnu en gang tak for de mange breve!
Med hilsen fra os alle her på skolen,

Tage Dybkjær.



Hilsen til vinterholdet 1940-41.

Så gik der altså 10 år, siden vi hin gråvejrsfulde 3. no
vemberdag mødtes på skolen i Egå for dér at tilbrin

ge 5 mdr. og modtage den undervisning, som bydes der i 
kammeratskab og under de frie former, som er et kende
mærke for den danske højskolebevægelse. Et sådant 
skoleophold har sikkert haft betydning for os alle, det 
kammeratskab, der udfolder sig der både imellem læ
rere og elever og imellem eleverne indbyrdes, har utvivl
somt en gavnlig indflydelse på den enkelte. Den alder, 
som efterskolens elever har, er vel den vanskeligste alder, 
idet man er på vej til at blive voksen, men endnu ikke er 
voksen nok til at skelne i livets mange vanskelige for
hold, og desuden er man letpåvirkelig af mangt og me
get, da har det stor betydning at få en god, sund, folke
lig påvirkning og oplysning, så man er bedre rustet til 
at modstå tidens vanskeligheder, og til den påvirkning 
er efterskolerne et godt aktiv, ja, ikke dem alene, men 
hele højskolebevægelsen.

Siden vi skiltes er der sikkert sket en del for os alle, 
nogle har haft vanskeligheder, andre er måske sluppet 
lettere over tiden, der fulgte efter; det vil da være rart 
at høre nyt fra den gamle flok, høre hvordan det er gået, 
siden vi skiltes.

For mit vedkommende er tiden siden da — i korthed 
— gået sådan: jeg har beskæftiget mig med landbrug 
hele tiden siden, dels i mit hjem og dels andre steder; 
desuden et års tid som soldat, hvor jeg fik lejlighed til 
at være med ved Tysklandsbrigadens start, det var med 
en klump i halsen, at jeg så det danske flag gå til tops 
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over brigadens område, det var mærkeligt at tænke sig, 
at vi få år i forvejen var besat af »fremmede« tropper, og 
nu var forholdet et ganske andet. Efter et ophold på høj
og landbrugsskole satte jeg kursen mod København for 
at studere landbrugets teori ved landbohøjskolen. Her 
på »stenbroen« sender jeg tit og ofte en tanke tilbage til 
landet, med de store rigdomme af liv og natur, ja, man 
ser det bedre, når man kommer bort fra det en tid, og 
her er et af de store områder, hvor efterskolen sætter 
ind, at bevare kærligheden til den smukke danske natur, 
og til at værdsætte de værdier, som vi fik i arv fra for
fædrene, og som det er vor opgave at føre videre til vore 
efterkommere, helst i forbedret stand.

I håbet om, at I gamle kammerater alle har det godt, 
sendes I en hilsen med ønsket om en glædelig jul og et 
godt nytår.

K. Bentholm Ritter.



Indtryk fra en rejse til England.

Det skyldes egentlig en god og forstående landmand, 
som jeg havde plads hos, at jeg kom med på den 
af Foreningen af unge Landmænd arrangerede studie

rejse til England i 1948.
Han så annoncen i avisen og spurgte mig, om jeg ikke 

havde lyst at komme med der. Jeg spekulerede lidt på 
det, og efter lidt overvejelse besluttede jeg at melde mig 
som deltager i rejsen. Det kunne jo nok blive en god 
sommerferie.

Sidst i august måned løb rejsen af stabelen, 21 unge 
landmænd fra Jylland og Sjælland samledes på Frederi
cia banegård, og rejsen gik gennem Tyskland og Hol
land. Efter to dages rejse nåede vi London. Vort besøg 
her indskrænkede sig til en overnatning, og næste dags 
formiddag med en spadseretur forbi Buckingham Pa
lace og Parlamentsbygningen, vi var inde og se den store 
kirke Westminster Abbey.

Landsdelen, vi gæstede, var Yorkshire og Young Far
mers’ Clubs (Foreningen af unge Landmænd i Eng
land) i dette distrikt. I to døgn var vi indkvarteret 
hos farmerne og havde således lejlighed til rigtig at sætte 
os ind i den engelske landmands hverdagsliv. Hvordan 
former det sig så? Kort sagt: akkurat som i Danmark. 
Det første, man hæfter sig ved, er mekaniseringen af 
landbruget; næsten hele arbejdet udføres med traktor, 
de har ganske vist heste, men de bruger dem ikke, for 
som farmeren, jeg var hos, Mr. Crowen, sagde: »Vi luk
ker dem ud på græsmarken, og så går de og bliver for 
fede«. En anden farmer, vi besøgte, havde kun een hest, 
og den havde det specielle arbejde at træde ensilage sam
men i siloen, når de ensilerede; grunden til, at han ikke 
ville af med den, var, at han herved kunne spare en ar
bejdsmand i nogle dage, — en dyr arbejdsmand at spare, 
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mon ikke, — jo, de har også deres idéer derovre. Men 
landbruget i almindelighed afviger fra det danske deri, 
at den orden og ryddelighed, som præger de fleste gårde 
i Danmark, savnes i høj grad i England. Driftsformen er 
væsentlig den samme som her, og man kan godt mærke, 
at landbruget først er ved at blive bygget op, navnlig den 
sidste verdenskrig har givet det et vældigt skub fremad 
i retning af at forsyne landet med landbrugsprodukter. 
Nyopdyrkning af jord og udstykning af store godser er 
et af de store problemer, der arbejdes ihærdigt med. 
De fleste farmere er forpagtere og har særdeles gode be
tingelser at arbejde under, hvis de ellers er dygtige og 
ihærdige. Forpagtningsafgiften er ringe, men til gengæld 
er skatterne store. Afgrøden må ikke dale under et vist 
minimum, gør den det flere år i træk, bliver han fjernet 
fra sin post.

Under vor rundrejse, som foretoges i rutebil, besøgte 
vi flere fåreavlscentrer, de findes særlig i den vestlige 
del af landet, i højlandet og op mod De penninske Bjerge. 
Fårene finder føden på de milevide lyngheder. Hver 
farmer har et bestemt nummer, han mærker sine dyr 
med, da der ikke er nogen grænse for, hvor langt de må 
gå omkring, dog er det sjældent, de blander sig med 
fremmede hjorde. Fåreflokkene samles ved hjælp af 
hyrdehunde, som er meget dresserede. Når farmeren 
rider ud, kan han på få timer samle sin hjord, der ofte 
tæller 500 får. En sådan farm, vi besøgte, havde en vinter 
været indesneet i 13 uger og totalt afskåret fra omver
denen i samme tid. Under sådanne vintre går der også 
mange får tabt.

Svineavlen er præget af flere forskellige racer. Til 
flæskeproduktionen benytter man sig af krydsnings
metoder mellem sorte og hvide svin og får heraf en 
trivelig race, som opfedes til slagtning. Renavlen af de 
forskellige racer drives væsentlig på avlscentrer. Det ser 
mærkeligt ud, at en krydsning mellem et sort og et hvidt 
svin, som er produceret i Danmark, er nærmest uanven
deligt som menneskeføde i England.
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Ungdom og skolereformer.
I Northallerton besøgte vi en skole, der var noget al

sidig, beregnet for ungdom i alderen 11 til 15 år, den kan 
søges af alle fra land og by, som ønsker en dybere under
visning uden eksamen. Fagene var de almindeligt kendte, 
fysik, kemi, foredrag, sløjd og så noget nyt: en afdeling 
for metalsløjd, hvor eleverne laver redskaber som river, 
spader, skovle o. lign, af jern. De unge, som vil arbejde 
ved smedefaget i deres fremtid, kan gøre deres første 
erfaringer her; de, som vil være snedkere, med sløjden 
o. s. v., en skole, som tager sigte på at vejlede de unge i 
de første vanskelige år, og en skole, der samler elever 
langvejs fra.

Desuden besøgte vi en landbrugsskole med under
visning i 8 mdr. fra november til juni, hvor eleverne får 
en god teoretisk og praktisk uddannelse, noget i retning 
af som f. eks. Næsgård agerbrugsskole; den havde plads 
til 60 elever.

Under opholdet overnattede vi ofte på vandrehjem 
og kom herved ofte i selskab med engelsk ungdom. En 
aften i Saltburn forløb særdeles fornøjelig. Vi var i for
vejen underrettet af værten om at medvirke til en god 
aften. Efter diner’en samledes vi med en snes engelske 
vandrere i hjemmets dagligstue, og snart klang sangen 
skiftevis på de to sprog, og aftenen forløb på en god og 
fornøjelig måde, hvilket ikke mindst skyldtes vor gode 
og gæstfrie vært.

Industri og produktion.
England er et industriland, derfor kunne vi ikke rejse 

hjem uden at se nærmere på det. I Loftus besøgte vi et 
stålværk; inden vi kunne komme ind og se det, måtte vi 
skrive under på, at hvis vi kom til skade eller ikke kom 
levende ud igen, fik vi ingen erstatning. Vi slap dog hel
skindet fra eftersynet. Ved flere vejledere fik vi hele 
stålværket forevist fra ende til anden, smelteovnene, de 
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forskellige sorterings- og hærdningsprocesser, som det 
flydende jern gennemgår, inden det bliver formet i blokke 
og valset ud i forskellige former; da vi så det, blev det 
til jernbaneskinner.

I Leeds, byen med uldspinderierne, beså vi et sådant. 
Man kan ikke lade være med at tænke på konen med 
rokken i gamle dage, der ved flid kunne spinde et par 
pund uld om dagen, når man bliver vist rundt i en sådan 
virksomhed, der forarbejder 10 tons uld i døgnet til garn 
fuldstændig færdig til brug. Denne præstation skyldes 
maskinernes præcise, snilde og nøjagtige arbejde, som er 
en følge af teknikeres opfindsomhed, arbejderne har fak
tisk kun at se efter, om det går, som det skal. Først gen
nem vaskeriet, så i tørreovne, gennem kartemaskiner og 
spindler i susende fart, så i farveri, atter i tørreovn for 
endelig at ende på pakkeriet, hvor arbejderne, hoved
sagelig kvindelige, tager sig af det.

Traktorfabrikationen er også et af Englands speci
aler. En traktor er en grov jernhest at se til, men kommer 
man ind på en fabrik og følger fabrikationen fra første 
begyndelse, får man et andet indtryk; det fik vi på David 
Brown’s fabrikker i Huddersfield. Ved gennemgangen 
her så vi høvle- og slibehallen, hvor aksler og krumtapper 
tilpasses. I næste afdeling samles mange små forskellige 
hjul og dele til motorer, og herfra glider de så videre på 
samlebånd, og når enden nås, er traktoren færdig, malet 
og tørret, klar til nedpakning i store trækasser til forsen
delse. David Brown’s fabrikker producerer 175 traktorer 
i døgnet, og arbejdsstyrken er på 2000 mand.

Dette er i meget korte træk et udpluk af den inter
essante rejse, jeg var med på, som blev ledet af konsulent 
Nørgård, Århus, og som tolk på hele turen virkede lærer 
Jørgen Nielsen, Langelands landbrugsskole. Besøgene i 
England var tilrettelagt af konsulent Mr. Stubbs, North
allerton, helt igennem en interessant og indholdsrig tur.

Hilsen til eleverne vinteren 1940—41.

Egon M. Øvlisen.



Et skoleår er gået.Så gik igen et skoleår —For os, der har vor faste gerning ved skolen, betyder det, at en ny stor flok unge er føjet til den efterhånden betydelige skare tidligere elever, som vi har haft. Som der hvert år sås og høstes på vore marker, sådan modtager og bortsender vi hvert år de drenge og piger, der kommer til vor skole, og som landmanden ved sin erfaring og sit arbejde søger at nå det bedst mulige resultat, sådan gør vi det også, men vi har også det tilfælles med ham, at det ikke er vore anstrengelser alene, der er bestemmende for resultatet. Høstudbyttet kan være forskelligt fra år til år, det kan gøres op i tal; hvis udbyttet af et skoleophold kunne det, tror jeg, at det også ville vise svingninger, dog forhåbentlig ikke alt for store! Skulle jeg forsøge at gøre resultatet op for det sidste skoleårs vedkommende, måtte jeg sige, at jordbunden for vort arbejde sidste vinter snarest var vanskeligere end ellers, i hvert fald i visse henseender, mens den i sommer var dejlig nem. Står udbyttet i forhold dertil? Jeg ved det ikke.Det kan jo godt være, at nogle af dem, der har gjort arbejdet lidt vanskeligere for os, også har haft mere ud af det end de andre. Eller i hvert fald lige så meget. Det håber jeg naturligvis. I kan bedst selv svare derpå.For jer, der har haft et ophold på skolen i det forløbne år, betyder det ikke som for os noget, der gentager sig år for år. Det betyder et særligt afsnit af jeres ungdomstid, et afsnit af den art, at mange, der har oplevet noget lignende, har givet udtryk for, at det fik betydning for hele deres liv. Om det vil få det for jer, kan I endnu ikke udtale jer om. Men i alle tilfælde håber jeg, at I, når jeg her fortæller jer og andre tidligere elever om året, der gik, med glæde vil tænke tilbage på den tid, da I var her, og synes, at det var en udbytterig tid.Jeg støtter mig i min beretning til skolens dagbog. I den indføres, hvad særligt der sker året rundt. Men det egentlige og vigtigste, hvoraf alt det andet gror op, d. v. s. det daglige skolearbejde, det fortælles der så godt som intet om, heller 



55ikke her, men det må ikke glemmes, at det alligevel er langt det betydningsfuldeste, fordi det er det, der giver vækstbetingelsen for alt det, vi oplever med hinanden på hvert elevhold.Ved vore åbningsmøder har vi igen været så lykkelige at have alle pladser optaget, både vinter og sommer. Lige så

Her bor vi.sørgeligt som det er at skulle sige nej til dem, der kommer for sent, lige så glædeligt er det naturligvis for os at have skolen fuldt besat, når vi begynder med et nyt hold elever. I sommer havde vi endda det hidtil største antal indmeldte elever, men desværre måtte en sende afbud på grund af sygdom, og en af de sydslesvigske elever blev borte, uden at vi til dato har modtaget nogen meddelelse om årsagen dertil; antagelig kom der for store hindringer i vejen for hendes rejse herop. Det understregede for os, at sydslesvigerne ingenlunde har så let ved at få et skoleophold heroppe, som mange tror. Så meget mere beundringsværdigt er det, at der alligevel er mange, der overvinder besværlighederne og bringer de økonomiske ofre, der er nødvendige.Midt i november havde vi en slags premiere på skolen: det var vor første åbent-hus aften. Tidligere elever fra omegnen var indbudt, og glædeligt nok mødte der nogle også fra en ret fjern omegn. Først var der film; lærer Novrup viste os en Lingiadefilm og en Frankrigsfilm, dernæst var der kaffebord, og så sluttede et mere tvangfrit samvær aftenen. Lignende aftener, men med varieret program, holdtes hver må



56ned. I december en Lucia-aften, i januar en svensk aften med besøg af forfatterinden Jeanna Oterdahl, der fortalte om svenske fester, reciterede sin nordiske sang »Det större fosterlandet«, som vi havde haft den glæde at stifte bekendtskab med allerede inden hendes besøg, og underholdt os med svenske gåder, i marts en aften med en skør idé: lærernes

»Da tækkemanden flyttede« — hjem igen.fælleslæsning af »Skærmydsler«, lærere i alle rollerne, også de kvindelige! Jeg var desværre ikke selv tilskuer. Bortset fra, at det en af aftenerne var lidt koldt i salen, fordi kedlen pludselig en uges tid før havde vist, at den alligevel ikke havde kunnet holde til det dårlige indenlandske krigstidsbrændsel, har vi indtryk af, at det var vellykkede aftener, som vi skal fortsætte med også i den kommende vinter. I februar fandt vi det ikke nødvendigt at holde åbent-hus aften; da havde vi vort vintermøde, hvor der var meget stor tilslutning. Programmet var vel også tillokkende: om eftermiddagen foredrag af forstander Dons Christensen, Ladelund, og pastor Richard Andersen, Ågård, om aftenen skuespillet »Da tækkemanden flyttede« og den sædvanlige svingom til sidst. Også til forældrebesøget otte dage før havde vi ualmindelig stor tilslutning, over halvandet hundrede tilmeldte gæster. Forældrene er altid rare gæster at have, i vinter næsten endnu mere end ellers; et par af dem, musikerparret hr. og fru Jørgensen fra Over Barrit, gav nemlig et særdeles fint bidrag til underholdningen med en lille afdeling musik.Jydsk Skolescene spillede i år Hostrups »Genboerne», Holbergs »Den politiske kandestøber« og Olufsens »Guld- dåsen«, altså velegnede stykker, når det erindres, at tilskuerne 



57er fra ca. 12 til over 20 år. Da vi på en af teaterturene aflagde besøg i Domkirken, var vi så heldige, at vi hørte kgl. operasanger Frans Andersson ved en generalprøve på en koncert senere på dagen. Ved andre lejligheder så vi som sædvanlig Den gamle by, rådhuset, Viby-fabrikkerne og Naturhistorisk museum.

Den gamle hønsegård forsvinder.

I november havde Aarhus Amts Gymnastikforening et delingsførermøde på skolen med Inger Balle, Engelsholm, og Jon Thorsteinsson, Ryslinge, som ledere. Det var, som det skulle være: lederne var tilfredse med det store antal deltagere, og disse var tilfredse med de dygtige ledere. Og der blev arbejdet så hårdt, at kun få af drengene var aktive deltagere. Da vi hen i marts skulle give Læssøegades ungdomsskole en håndboldkamp, måtte lidt flere i ilden, og da blev der også arbejdet; der skulle slides for at hjemføre sejren på 12—9; men kampen var en god optakt til en fornøjelig aften, hvor unge fra by og land mødtes i kammeratlig kappestrid og samvær. En lille uges tid senere havde vi et andet, meget kærkomment besøg fra Århus; det var Århus amts skoleorkester, der glædede os med en lærerig og underholdende koncert — på en særdeles heldig valgt dag, hvad jeg først bagefter ved fødselsdagskaffebordet afslørede for musikerne! Et par andre besøg skal også nævnes. Forretningsfører Chr. Friis, Jydsk Andels Foderstofforretning, viste os engang tone- og talefilmen »Dengang —• og nu«, der gav et udmærket indtryk af landbrugets udvikling i andelsbevægelsens tegn. Og så vil drengene vist sent glemme den spændende aften, da kriminalassistent



58Andersen fra rigspolitiets tekniske afdeling i Århus fortalte os om politiets arbejde; det var rent ud sagt imponerende, hvad vi fik at vide om de tekniske muligheder for at opklare ulykker og forbrydelser.Det hænder, at vi beder drengene om hjælp til et stykke praktisk arbejde til forbedring eller til forskønnelse af skolen og dens omgivelser, som f. eks. da vi i vinter skulle have nogle

De syv — både i sommer og nu.træer fældet og noget jord kørt bort. Det er en fornøjelse at se, hvor villige og dygtige de er til at hjælpe til med sådant. Vognmanden kunne stå med hænderne i lommen og se på, at der blev læsset på og læsset af, ja, jeg tror næsten, at han også kunne have fået en af drengene til at køre bilen, om han havde fået tilladelse til det. Vi takker igen for den værdifulde hjælp, I gav os.Sidste vinter havde vi slet ingen forkølelsesepidemi eller andre ubehagelige sygdomme på skolen. Havde flik-flak- springeren Bent ikke brækket sin arm under en privattræning ude på græsplænen, havde der jo næsten hverken været sygdom eller uheld at tale om. Men endnu bedre var det på sommerskolen. Det kan vist siges at være ret enestående, at det en hel sommer igennem ikke een eneste gang var nødvendigt med et lægebesøg til nogen af eleverne. Det må være en sund slægt, der vokser op nu!Også sommerens daglige arbejde afbrydes nu og da af et møde, en udflugt eller lignende. De største begivenheder er uden al tvivl forældrebesøg og elevmøde; til begge dage var der meget stor tilslutning, til elevmødet nærmest rekordagtig.



59Vi havde fundet på at udnytte formiddagen lidt bedre. I gymnastiksalen havde Elsebeth Lerche en husholdningsdemonstration, der samlede en stor skare interesserede; efter samstemmige udtalelser var den særdeles lærerig og fornøjelig at overvære, hvilket jo ikke lyder usandsynligt. På samme tid gik de mere landbrugsinteresserede ud på markvandring med

»Kongens kone« på friluftsscenen.konsulent Rasmussen, eller i hvert fald de af dem, der kunne vente til efter middag med at nyde livet ved stranden; de, der gik med ud over markerne, fortrød det ikke; ud fra de mange iagttagelser undervejs blev der givet mange værdifulde oplysninger og gode råd. Eftermiddagens foredrag holdtes i år af forstander H. B. Nissen, Lægaard landbrugsskole, og derefter fulgte som sædvanlig gymnastikopvisningen. Det hedder sig ofte, at den går bedre på forældredagen end til elevmødet. Stor forskel er der vist ikke på de fine præstationer, men underligt ville det være, om ikke der kunne mærkes en lille smule uoplagthed efter elevmødets første aften og den påfølgende noget korte nattesøvn! Heldigvis var vejret upåklageligt — også om aftenen, da Kaj Wilhelms »Kongens kone« spilledes på friluftsscenen, som vi i år brugte for første gang, men sikkert ikke sidste; vi opdagede, at vi dér faktisk har fået en særdeles velegnet plads.Vejret, ja, det er næsten et kapitel for sig. Det var til stadighed ustadigt! Det drillede os allerede 7. maj, da vi agtede os til Jelshøj, selv om meterologerne lovede »spredt regn over de sydlige egne«. Disse »sydlige egne« begyndte åbenbart lige syd for Århus, hvor regnen i hvert fald skyllede sådan ned, at vi måtte vende om, da vi kom til Skåde, men i Risskov 



60var der igen tørvejr. Naturligvis regnede det Sankt hans aften, en julisøndag, der skulle have været en stranddag, gik også i vasken, og otte dage efter fik vi på vejen til det store gymna- stikstævne i Åbyhøj en så kraftig byge, at det gav mere vand end under skolens brusere (når der er vand i dem!). Mærkeligt nok smilte solen over stadion, netop da Egå efterskoles

Grundlovsdag skal fejres — ved stranden.»meget ensartede og smukke« elevhold havde sin opvisning. Rosenholmturen, som vi skulle have en søndag eftermiddag, aflystes, fordi skyerne så så truende ud, og Molsturen, som vi forberedte en dag, da alt så lovende ud, måtte udsættes, fordi det regnede dagen efter, da vi skulle af sted. Vi var egentlig glade for, at vi blev hjemme, for det var rarest at være inde, da det gav 15 mm på 10 minutter! Endnu ved afslutningen varede det ustadige ved; vi dristede os alligevel til at tage gymnastikken ude, og det lod sig også gennemføre; bygerne holdt sig borte, men det blæste så kraftigt, at vi måtte tage det store flag ned, så snart vi var færdige på pladsen.For at vejrguderne ikke skal blive alt for fortørnede, skal det dog også indrømmes, at de var os særdeles nådige ved andre lejligheder, f. eks. da vi var til møde i Testrup, hvor vi hørte gode foredrag af højskoleforstander Nissen, Antvorskov, og frimenighedspræst Rydal, Ryslinge, samt en oplæsning af Rydal om aftenen. Ligeledes ved andre cykelture til Århus og i omegnen, men ikke mindst den aften, da vi besøgte »Bynks- minde«, og den dag, da det blev alvor med Molsturen. En Bynksmindeaften med hele flokken har vi prøvet flere gange før, men den var ligesom lidt ekstra god i år. Maren Lisbeth 



61og Jes Thomsen kendte jo også en hel del af pigerne i forvejen, fordi de havde Inger på skolen. Og det fine vejr satte altså prikken over i’et! Det samme gælder turen til Mols; efter hvad kaptajnen på Mirabåden sagde, var den aften, da vi sejlede hjem fra Skødshoved, den dejligste, der endnu havde været i denne den mest ustadige sommer, han havde oplevet.

Nødlanding nord for skolen, 11. juni.

Ja, det var helt igennem en skønne tur — på cykel eller til fods gennem Molslandet og i båd over bugtens stille vand. Hvilken larmende modsætning, da vi blev sat i land i Århus. Bådens anløbssted var blevet flyttet, så vi ved ottetiden blev sat i land lige neden for Århus tivoli med de skrigende karruseller, støjende radiovogne og masser af mennesker, der så til eller tog del i de forskellige fornøjelser. Jeg tror, at mange af vore piger længe vil mindes denne sommerens største udflugt, der ialt kostede hver enkelt 2,15 kr. Jeg kunne ikke lade være med at spørge mig selv, hvor længe mon de unge, der gik hen for at more sig i Århus tivoli, ville huske den aften, som nemt kan have kostet dem meget mere?Tilslutningen til åbent-hus aftenerne i sommer var lidt ringere end i vinter. Det samme gælder et par andre møder, bl. a. det, som Sønderjydsk Forening og Dansk-nordisk Ungdomsforbund afholdt med P. Marcussen som taler, og høstmødet, hvor lærer Christensen holdt foredrag og fru Seidelin genfortalte indholdet af en meget spændende bog.Igen i år har udenlandske gæster, bl. a. fra Amerika og Australien, ladet os forstå, at vi i vore efterskoler har en særpræget og ypperlig skoleform for de unge. Af mere hjemlige 



62gæster skal jeg kun nævne musiklærerinde Agnes Tavsen; det er en slags musikuge for os, når hun er her.I tilknytning til undervisningen i boliglære aflagde holdene besøg på F. D. B.’s møbelafdeling i Århus, og filmen »— og en lys og lykkelig fremtid« vistes herude. Nu har skolen for øvrigt fået sit eget filmsforevisningsapparat, som vi

Ellen Larsen ser på resultatet.regner med at få stor glæde af. En ellers halvårligt tilbagevendende gæst, konsulent Mehlsen fra Dansk Brandværnskomité, var her i vinter, men ikke i sommer; måske anser han os for udlærte efter at have læst i aviserne om, hvordan det ved hjælp af skolens brandsprøjte lykkedes os at slukke en brand, der truede med at lægge hele hovedbygningen i aske den 11. juni.Vi beder alle dem, der til julen eller ved andre lejligheder har sendt os ubesvarede hilsener, her modtage vor tak for dem. Det kan måske have interesse for flere at høre, at to tidligere lærerinder, Laurine Nissen og Gunhild Jørgensen, i en hilsen til elevmødet pralede med hver sin søde lille datter, den ene mere end den anden. For øvrigt kunne Wille- moes få dage efter prale med en søn, der har fået navnet Karsten. Et par hilsener lige før elevmødet blev vi særlig glade for. Lærer Aksel Hansen, der nu er lærer i Holbæk, og som jo her blev gift med vor daværende husholdningslærerinde Gurdil Thomsen, sendte os en — som han skrev — forsinket jubilæumshilsen: to smukke billeder af kong Frederik og dronning Ingrid; de har fået deres plads i skolestuen. Og 



63Mette Skov, der nu er lærerinde ved Vedsted skole, havde lagt tre bordflag i sit brev til os. Vi takker hjerteligt for gaverne og de tanker, der ligger bag dem.I lærerkredsen var der lykkeligvis ingen ændringer hverken til vinterskolen eller sommerskolen, men desværre var Johs. Nielsen så heldig at få en helårsplads på Høng hus-

Ingeborg Friis tænker på næste time.mandsskole fra maj, så vi ikke kunne gøre regning på ham mere. Han hørte ellers til de medarbejdere, som alle på stedet helst ville have beholdt. I hans sted har vi fået Jørgen Hanssen, der lige har fået sin eksamen i sommer.Når jeg nu skal afslutte min beretning om året, der gik, sidder jeg ved skrivemaskinen og tænker på, at Egåbogen kommer ud til henimod halvandet tusinde unge. I er unge i en tid, hvor verden er fuld af politiske og økonomiske vanskeligheder. Der skrives og tales så meget om dem, at de er ved at præge hele tilværelsen for os alle. Beregninger og planer om hjælpeforanstaltninger stilles op, som om det var muligt at finde en løsning på samme måde, som man finder facit i et regnestykke. En gang imellem kan dog også økonomer pege på en meget vigtigere faktor: den menneskelige indsats. Da vicepræsidenten for den internationale bank for kort tid siden var i Danmark, sagde han: »Skandinavien har imidlertid nogle af de største reserver i verden i sin befolkning. Det er førsteklasses, solide og stærke folk, og det er den bedste reserve, en nation kan have«. Om han har ret i det første, skal jeg lade være usagt; der er dem herhjemme, 



64der har talt om, at vor arbejdsindsats på visse områder efterhånden er blevet for ringe. Men at folket er den bedste reserve for en nation, har han så afgjort ret i. Det er godt, at det også bliver fremhævet. Derved bliver ansvaret lagt på os selv og ikke væltet over på mere eller mindre ufejlbare systemer. Og hvordan fremtiden skal blive, beror nu som altid ikke mindst på ungdommen.Gid I, som dette er skrevet til, og al anden dansk ungdom må kunne indfri de forventninger, der stilles til jer.Oktober 1950.
Tage Dybkjær.



Knud Holm Madsen.

Det hænder ikke sjældent, at vi i radioen eller gennem 
aviserne hører om en eller anden ulykke, uden at 

det gør andet indtryk på os, end at det fremkalder en 
kortvarig medfølelse med dem, der bliver berørt af den. 
Sådan var det ikke, da vi den 11. juni hørte om den triste 
ulykke om bord på et skib i Nr. Sundby havn, hvor tre 
unge søfolk mistede livet ved en kulosforgiftning. Blandt 
navnene var der jo et, som var så velkendt for os, og som 
fremkaldte minder hos os fra den tid, da han var på sko
len, Knud Holm Madsen. I dagene derefter gik vi og talte 
om ham og hvor sørgeligt det var, at hans livsbane blev 
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så pludseligt og for os at se meningsløst afbrudt, netop 
som denne dygtige, målbevidste dreng havde nået sit 
første mål, da uddannelsen på skoleskibet var afsluttet. 
Det var allerede, medens han var på skolen, at Knud 
havde truffet sit valg, han ville ud at sejle. Han skulle 
bruge en anbefaling. Den var ikke vanskelig at skrive. Vi 
vidste, at det ville gå andre steder som her på skolen: han 
ville bestræbe sig på at yde det bedst mulige, han ville 
med sit kvikke hoved og sin faste vilje kunne føre det 
igennem, som han satte sig for, og han ville med sit al
drig svigtende gode humør hurtigt gøre sig afholdt af 
alle, der fik med ham at gøre, ligesom han gjorde det her 
af både kammerater og lærere.

Nogle dage efter ulykken talte jeg med en af Knuds 
gode venner og bad ham da om at være mig behjælpelig 
med at skaffe oplysninger om Knuds sidste oplevelser til 
brug ved en mindeartikel om ham. Anmodningen gik 
videre til Knuds broder Erik, som også har været elev 
her på skolen, og han sendte mig en udførligere levneds
tegning, som jeg bad ham om lov til at aftrykke, fordi 
jeg vidste, at de fleste af Knuds kammerater fra skolen 
får Egåbogen, og fordi jeg er overbevist om, at de gerne 
vil læse om Knuds færden, siden han kom fra skolen, og 
høre om den store deltagelse ved hans begravelse.

Erik har sendt mig følgende:

Knud, som ville være fyldt 17 år i september måned, 
var en ung mand fyldt med livsmod og altid i et strå
lende humør.

Knuds lyst til gerningen på søen stammer fra hans 
barndom. Hvordan han har fået en sådan lyst, véd jeg 
ikke, men jeg antager, at det er lysten til at se nye egne 
og nyt andre steder fra.

Da Knud efter konfirmationen talte om at komme ud 
at sejle, satte mine forældre sig meget imod det. Men 
Knuds plageri sejrede, og han fik så lov til at komme ud, 
hvis han først ville sejle med skoleskibene.
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Sommeren efter Knuds konfirmation arbejdede han i 
en tørvemose for at tjene lidt penge inden skoleopholdet 
på Egå.

Under opholdet på Egå efterskole fik Knud sin an
søgning om optagelse på »Georg Stage« godkendt, og den 
1. april 1949 mønstredes han som elev på dette skib. 
Knud sejlede med »Georg Stage« til 1. Juli s. å. og var 
på dette togt en tur i Norge.

Den 1. aug. 1949 fik Knud plads om bord på skole
skibet »Danmark« og var da yngste elev om bord, knap 
16 år gammel.

På togtet med »Danmark« og »Georg Stage« fik Knud 
set mere af verden end de fleste af hans jævnaldrende 
kammerater. »Danmark«s togt gik ned gennem den en
gelske kanal, tværs over den biskayske bugt og ned til 
Afrikas vestkyst, med besøg på Madeira, de kanariske øer 
og Kap Verdi, derefter tværs over Atlanten til de dansk
vestindiske øer, videre til Mexiko og Texas og besøg på 
øen Bermuda, derefter til Danmark igen, hvortil fuld
riggeren ankom omkring 1. april 1950.

Derefter holdt Knud påskeferie i Randers, medens 
han ventede efter ny hyre.

Allerede 3. påskedag kom der bud fra forhyrings
kontoret, at der var hyre til ham som jungmand om bord 
på M/S »Tannis« af Hirtshals, som sejlede med cement 
fra Dansk Andels Cementfabrikker.

Det var om bord på dette skib, at Knud fandt døden. 
Skibet havde været på Bornholm med en ladning cement, 
og for ikke at gå tom tilbage til Ålborg gik skibet til Ro
stock i Tyskland for at sejle en ladning briketter til Skive.

Under indsejlingen i Limfjorden blæste der en så 
stærk storm, at skibet søgte havn i Nr. Sundby. Her skete 
katastrofen, der gik ild i briketlasten, og de tre unge 
mennesker blev dræbt af kulosen, medens de sov.

Ved en kort mindehøjtidelighed, som holdtes på kom
munehospitalet, talte skibsfører Magnus Jørgensen, fra 
M/S »Tannis«, og udtalte smukke ord om Knud, hvor 
han betegnede ham som en, der satte alt ind for at dyg
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tiggøre sig, og som både fører og kammerater satte stor 
pris på. Han sluttede med at udtale et ære være hans 
minde.

Knuds kiste førtes derefter til Randers, hvor begra
velsen foregik fra nordre kirkegård torsdag den 15. juni. 
Til båren var sendt en mængde blomster og kranse, 
hvoraf en halv snes var signerede, bl. a. fra forstander
par og elevforeningen, Egå Efterskole, »D. A. C.«s lager
arbejdere, fars arbejdskammerater på A/S »Strømmen«, 
beboerne på Lærkevej, venner i Sønderbæk o. fl. Ved bå
ren talte pastor Bjørnbak trøstende ord til de efterladte. 
Efter jordpåkastelsen bragte flyvemekaniker Erik Holm 
Madsen den sidste hilsen til broderen fra hjemmet på 
Lærkevej. Derefter bragte lærer Andersen, Sønderbæk, 
en hilsen fra barndomsbyen og gamle skolekammerater. 
Ved en mindehøjtidelighed i hjemmet bagefter talte af
dødes onkel, sognerådsformand Magnus Pedersen, Søn
derbæk, samt en lagerarbejder fra Dansk Andels Cement
fabrikker i Nørresundby.

Til sidst kan jeg ikke lade være med at fortælle, at vi 
i disse tunge dage omkring min broders død og begra
velse modtog så mange breve og hilsener om deltagelse 
i den store sorg. Det har glædet os meget at føle, at vi 
ikke stod ene, og at Knud havde mange prægtige venner.

Ikke mindst fra efterskolen har vi følt det, idet 2 af 
hans stuekammerater kom til Randers for at være med 
til at bære Knuds båre til graven. Ligesom brevet fra for
standeren gjorde mine forældre godt. Sidst, men ikke 
mindst har det glædet os, at elever fra 48—49 sendte 30 
kr. fra elevmødet til blomster og lign, ved Knuds grav.

På Knuds gravsted på Randers nordre kirkegård er 
nu rejst en lille granitsten med et anker, og den korte 
indskrift lyder:

Jungmand Knud Holm Madsen 
1933—1950

Brat af slaget rammet.

Erik Holm Madsen.
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Til ovenstående vil vi så blot her fra Knuds gamle 
skole tilføje, at vi vil bevare mindet om ham og hans fær
den her som elev med stor taknemmelighed.

Tage Dghkjær.

Fra Knuds forældre har vi modtaget en hilsen, som 
vi bedst kan bringe videre ad denne vej:

Kære Egaaelever fra Vinterholdet 194-8—49.
Vi beder jer gennem disse Linier modtage vor inder

ligste og dybtfølte Tak for jeres gode Brev til os og for 
den Pengegave, vi modtog til Blomster til Knuds Grav, 
Pengene skal blive brugt paa bedste Maade. Vi er glad 
ved at se, at Knud virkelig har haft gode Kammerater og 
selv været en god Kammerat. Savnet er stort, men vi har 
kun gode Minder. Endnu en gang Tak for eders gode 
Vilje og kærlige Tanker til Knud.

Niels Holm Madsen og Hustru,Lærkevej 7, Randers.



Myginds »luftfoto« af alle skolens bygninger.

Elevmøde og Generalforsamling 1950.o oSøndag <1. 8. Juli samledes gamle og nuværende Elever til Elevmøde paa Skolen. Vi begyndte med Dans i Gymnastiksalen, afbrudt af en Forfriskning i Haven.Da det var blevet mørkt, samledes vi ude paa Boldpladsen, og medens en Flok Sommerpiger dannede Kreds og med Fakler lyste op i den skønne Sommernat, sang et Par Elever »Hr. Oluf«, medens Elverpigerne dansede i Faklernes Skær. Ved Midnat sluttede vi med Aftensang, og saa var der Indkvartering som sædvanlig lios Fru Bomholt og paa Skolens Gaard.Søndag Morgen efter Morgenmad var der Gudstjeneste i Egaa Kirke v. Pastor Holger Sørensen, og Kl. 10 samledes Pigerne til Husholdningsdemonstration, medens Karlene tog paa Markvandring ved de omkringliggende Marker.Saa blev det Middag, og lige herefter holdtes den aarlige Generalforsamling med ualmindelig god Tilslutning! Formanden oplæste Beretning og Kassereren Regnskabet, der enstemmigt godkendtes. Paa Valg var i Aar Peter Andersen, Jørgen Brandstrup og Else Jensen samt Gerda Sørensen, som er bortrejst. — Peter Andersen og Jørgen Brandstrup genvalgtes, og nyvalgt blev Marie Bak og Ester Hjortshøj samt som Suppleant Anna Windberg. Under Eventuelt var der ingen, der ønskede Ordet, og vi sluttede med en Sang.



71Efter Generalforsamlingen frit Samvær. 25 Aars Jubilarerne samledes hos Agnes og Peder Brandstrup, og har sikkert opfrisket en hel Del ». .Kan du huske?«Kl. 15 holdt Forstander H. B. Nissen, Lægaard Landbrugsskole, Foredrag i Gymnastiksalen, og Eftermiddagen sluttede med Gymnastikopvisning. Saa var der Aftensmad, og Kl. 19 samledes alle i Haven, og Sommerpigerne opførte en Komedie —»Kongens Kone« —• som vakte stort Bifald. Saa blev der serveret Kaffe i Gymnastiksalen, sunget nogle Sange, og hermed sluttede Mødet.Det er vist flere Aar siden, der til Elevmøde har været saa smukt et Vejr som i Aar, og det er sikkert een af Grundene til, at det forløb saa godt, som det gjorde.
Jens Krause-Kjær.



Forskelligt.o
Vintermøde afholdes søndag den 18. februar med foredrag om eftermiddagen og underholdning om aftenen. Te fås til medbragt aftensmad.
Elevmøde lørdag—søndag den 7.—8. juli. Program sendes til alle medlemmer af elevforeningen.
Høstmøde søndag den 26. august.
Vallekildemøde søndag den 2. september.
Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i det lokale annonceblad »Ugebladet«. *
Egå-nåle å 1,75 kr. kan fås på skolen eller ved indsendelse af 2 kr. i frimærker eller til girokonto 39268, Egå Efterskole, Hjortshøj. Itugåede nåle ombyttes for 1 kr.*
Bidrag til Egå-bogen bedes sendt til et medlem af bestyrelsen eller til skolen inden 15. september.*
Adresseforandringer, hvis der er tale om en ny, varig adresse, bedes meddelt skriftligt til: Egå Efterskoles elevforening, Bynksminde, Hjortshøj. Hertil anmoder vi også indtrængende om, at der må blive sendt en rettelse, hvis den hidtil brugte adresse ikke er rigtig. Der kommer hvert år en del Egå-bøger tilbage på grund af mangelfuld adresse. Elevforeningen vil meget gerne beholde så mange medlemmer i foreningen som muligt; derfor beder vi jer endelig huske at meddele eventuelle nødvendige ændringer.

Efterskolens Bestyrelse.Gårdejer Tage Bornholt, Egå, Hjortshøj (formand).Gårdejer Jens Bornholt Hansen, Egå, Risskov.Fhv. gårdejer Marius M. Jensen, Egå, Hjortshøj.Gårdejer E. Nielsen, Andigården, Mørke.Fhv. gårdejer N. Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus.Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.
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Elevforeningens Bestyrelse.Gårdejer Jens Krause-Kjær (1936—37), Egå, Hjortshøj (formand).Landmand Jørgen Brandstrup Andersen (1947—48) Egå,Hjortshøj.Landmand Peder Andersen (1943—44), Hårup, Hjortshøj.Landmand Asger Bak (1946—47), Rodskov, Løgten.Husassistent Marie Bak (1948), Rodskov, Løgten.Husassistent Ellen Grosen (1944), Egå, Hjortshøj.Husassistent Ester Hjortshøj (1949), Todbjerg, Hjortshøj.For elevholdet 1949—50: Bent Jørgensen, Framlev,Lillering.For elevholdet 1950: Inga Christensen, Truegård, Brabrand.Elevforeningens kasserer og sekretær: Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj. Elevforeningens postgironummer: 35297.
Elevforeningens Regnskab 1949—50. o o

Indtægt:Kassebeholdning ....................................................................... 3196,78 Kr.1236 Medlemsbidrag............................................................... 2966,40 -6 frivillige Bidrag.................................................................... 14,90 -Porto refunderet ....................................................................... 736,20 -Solgt 213 Egaanaale ............................................................... 372,75 -Billetsalg v. Elevmødet ....................................................... 1388,50 -v. Vinterfesten..................................................... 587,50 -Indvundne Renter.................................................................... 56,89 -Balance .... 9319,92 Kr.
Udgift:Elevmødet: Bespisning ........................................  Musik....................................................  Leje af Dragter..............................Foredrag ...................................................Film..............................................................Egaabogen:Trykning og Klicheer ....................Frimærker ................................................Konvolutter..............................................Blanketter..................................................Fragt, Telefon ........................................

826,50 Kr. 184,80 - 126,25 -80,00 - 35,00 -2467,14 Kr. 825,00 - 88,00 - 64,00 - 27,60 -
1252,55 Kr.
3471,74 -



74Elevunderstøttelser ................................................................. 225,00 -Bidrag t. den frie Lærerskole ...................................... 245,00 -— t. Ungdomsarb. i Sydslesvig......................... 65,00 -Indbydelseskort til Elevmødet ...................................... 159,60 -Købt Egaanaale ......................................................................... 377,80 -Vinterfesten:Musik............................................................ 183,00 Kr.Kaffe ............................................................ 189,60 -Parykker .................................................. 15,25 ------------ — 387,85 -Ialt .... 6184,54 Kr.Kassebeholdning 8. Juli 1950 ........................................... 3135,38 -Balance .... 9319,92 Kr.Foreningens Formue 8. Juli 1950: Landbosparekassen .................................................. 2976,73 Kr.Girokontoret ......................................................................... 48,91 -Kontant ................................................................................... 109,74 -Ialt .... 3135,38 Kr.Bynksminde, den 8. Juli 1950.
Jes Thomsen.Regnskabet er revideret, og der er intet fundet at bemærke. Egaa, den 8. Juli 1950.

Evald Petersen. Ellen Larsen.

Egaafondets Regnskab 1949—50.
Indtægt:Kassebeholdning 6. Juli 1949 ........................................... 1616,83 Kr.Renter fra Landbosparekassen ...................................... 55,53 -Kupons pr. 11. December 1949 og 11. Juli 1950 . . 40,00 -Balance .... 1712,36 Kr.

Udgift: Kassebeholdning 8. Juli 1950 ............................................. 1712,36 Kr.Balance.... 1712,36 Kr.Formuen den 8. Juli 1950: Landbosparekassen ................................................ 1709,66 Kr.Kontant ................................................................................... 2,70 -Ialt .... 1712,36 Kr.4- Obligation, stor 1000 Kr., 4 %.Bynksminde, den 8. Juli 1950. 
Jes Thomsen.Regnskabet er revideret, og der er intet fundet at bemærke. Egaa, den 8. Juli 1950.

Evald Petersen. Ellen Larsen.



Elevfortegnelse.
Vinteren 1949—50.Hans Vedersøe Andersen, Vitved, Skanderborg. Henry Braad Andersen, Ravnholt, Tranbjerg. Kristian Andersen, Fladstrup, Trustrup.Tage Taudal Andersen, Brøndum, Hobro.Søren Høgh Andreasen, Gammelby, Stouby.Villy Due Annesen, Sabro, Mundelstrup.Carlo Brandt, »Margretesminde«, Hadsten.Ejner Bundgaard, Gram, Stilling.Bent Christensen, Over Barrit, Barrit.Henning Majlund Christensen, Holmstrup, Brabrand.Henning Damgaard, Rold, Odder.Arne Due, »Solvang«, Højbjerg.Hans E. Hansen, Skjoldelev mk., Mundelstrup.Ole Hansen, Harlev.Arne Hegelund, Lillering.Svend Meller Jacobsen, Selling, Hadsten.Bent Meldgaard Jensen, Lemming.Erling Jensen, Høver Søndergård, Galten.Jørgen Jensen, Framlev Nygård, Harlev.Jens Skovgaard Jensen, Bjødstrup, Rønde.Kaj Villy Jensen, Løjenkjær, Assedrup.Knud Aage Jensen, Sabro, Mundelstrup.Leo Riisberg Jensen, Nisset, Lemming.Niels Aage Jensen, Skovby Østj.Carsten Alf Jensen, Voerladegård, Skanderborg.Gynter Jessen, Gottruppelmark, Flensborg.Christian Anton Johannsen, Ellundmark, Flensborg.Erik Høyrup Johansen, Trustrup.Hans Holger Johansen, Solhøj, Skejby, Århus.Bent Jørgensen, Framlev, Lillering.Finn Nygaard Jørgensen, Over Barrit, Barrit.Aage Kalstrup, Vidtskuegård, Mejlby, Hjortshøj.Villy Kejser, Gravlev, Hyllested.Vagn Kjær, Bøjen, Mørke.Børge Thorup Koch, Arden.



7(5Erling Kristensen, Vrigsted.Frede Lindquist, Fuglslev, Hyllested.Henry Lundorff, Ebstrup, Skægkær.Johannes Madsen, Haldum mk., Hinnerup.Jens Kr. Skou Mathiesen, Trige, Århus.Arvo Mattila, Nørrevissing, Skanderborg.Jens Erik Mogensen, Årslev, Brabrand.Kjær Elbæk Mortensen, Elbækgård, Hinnerup.Niels Jensen Mørup, True, Brabrand.Aage Brixen Nielsen, Nebsager, Hornsyld.Holger Nielsen, Skjoldelev, Hinnerup.Knud Egelund Nielsen, Tranbjerg.Thorkild Hedegaard Nielsen, Lillering.Anker Næsager, Hesselballe, Hjortshøj.Aage Kampp Olsen, Bjergesø, Hørve.Aage Pedersen, Fladstrup, Trustrup.Alfred P. Pedersen, Tved, Knebel.Arne Haumøller Pedersen, Nøruplund, Tirstrup Østj.Bent Lynge Pedersen, »Mosevang«, Giudsted, Ejstrupholm.Erik Juul Pedersen, Åstrup, Skødstrup.Jens Chr. Pedersen, Galten motormølle, Galten.Per Pedersen, Bjødstrup mk., Rønde.Vagn Pedersen, Astrup, Solbjerg, Århus.Viggo Pedersen, Bøgeskov, Odder.Aage Rasmussen, Skjoldelev mk., Mundelstrup.Gunnar Rasmussen, GI. Harlev, Harlev.Henning B. Rasmussen, Nebsager Bøgeskov, Gramrode.Niels Frederik J. Rasmussen, Labing Nørregård, Harlev.Aksel Rousing, Gravlev, Hyllested.Ove Skarbye, Kanne, Odder.Johannes Sloth, Glatved, Balle.Arne Sørensen, Rodskov, Løgten.Gerner Asgaard Sørensen, Astrupgård, Ødum, Århus.Hans Sørensen, Petersminde, Hjortshøj.Henry Sørensen, Gravlev mk., Hyllested.Svend Aage Sørensen, Tranbjerg Søndergård, Tranbjerg.Søren Benniche Sørensen, Vesterskov, Odder.Vagner Kviesgaard Sørensen, Hasselager.Jørgen Dam Thorup, Knebel.Henning Thygesen, Tiist, Mundelstrup.Hugo Tornbjerg, Helgenæs, Knebel.Theodor Vilstrup, Birkehøj, Gjesing, Skanderborg.Henrik West, de Mezasvej 26, Århus.Werner Schlatter, Hemmingen-Westerfeld, Deveserstr. 11,Tyskland.
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Sommeren 1950.Lisbeth Andersen, »Ovesdal«, Mårslet.Sonja Andersen, »Løvhøj«, Skovby Østj.Anna Marie Bjerregaard, Hjortshøj.Anna Tandrup Christensen, Skjød, Hadsten.Birgit Juul Christensen, Sdr. Borup, Årslev, Randers.Else Christensen, Løvel, Viborg.Hanna Christensen, Gangsted, Hovedgård.Inga Christensen, Truegård, Brabrand.Kiss Christensen, Ellegård, Røved, Århus.Nora K. Christensen, Lemmer, Mørke.Else Erbou, Tvillinghøjgård, Erslev, Hadsten.Anna Fogh, »Haslundgård«, Randers.Sonja Hansen, Skåde børnehjem, Højbjerg.Tove Helboe, Hesselballe, Hjortshøj.Bodil Høyer, Gjerrild mk., Gjerrild.Bodil Fevejle Jacobsen, Karlsminde, Tvingstrup.Inga Jacobsen, Kong Fr. VII’s stiftelse, Jægerspris.Anna Grethe Jensen, Sabro, Mundelstrup.Gerda Jensen, Røgen, Sporup.Gudrun Appel Jensen, Aldrup, Hørning.Helga Jensen, Gråsten, Branderup J.Margit Balle Jensen, Villendrup, Randers.Tove Jensen, Enggård, Koldby Kås, Samsø.Tove Annie Jensen, Farre, Sporup.Annaliss Jeppesen, Todbjerg, Hjortshøj.Aase Jessen, Stautrup.Inger Johansen, Elbæk, Søvind.Aase Jørgensen, Egå, Hjortshøj.Ketty Kejser, Gravlev, Hyllested.Inga Kjærsgaard, Løvel, Viborg.Ellen Margrethe Kristensen, Hjortshøj mk., Hjortshøj.Anna Kirstine Kristiansen, Sabro, Mundelstrup.Kirsten Kromand, Tendrup, Hundshind.Tove Larsen, Skåde børnehjem, Højbjerg.Bente Lassen, Perstrup, Kolind.Esther Lassen, Gjerrild.Erna Kaalund Laursen, Søften, Hinnerup.Gunhild Høgh Laursen, Hørup, Skanderborg.Gurli Laursen, Rosenholmsvej, Hornslet.Hanne Flinch Midtgaard, Søby, Hou.Annalise Mikkelsen, Visbjerggård, Mårslet.Eva Mogensen, Astrup, Solbjerg, Århus.Birthe Møller, Holme, Ebeltoft.Birthe Marie Møller, Gjerrild.



78Ane Marie Damsgaard Nielsen, Hvidding, Hammershøj.Eva Borrisholt Nielsen, Astrup, Hjørring.Hannelore Nielsen, Bramsted v. Læk, Sydtønder amt.Harriet Nielsen, Skåde børnehjem, Højbjerg.Inger Margrethe Nielsen, Baltsergården, Søften, Hinnerup.Margit Nielsen, Kildegård, Hesselballe, Hjortshøj.Tove Holmboe Nielsen, Dyngby, Boulstrup.Anne Birthe Olesen, Højlund, Lønstrup.Kirsten Olsen, Bredebjerggård, Tåstrup.Inger Ovesen, Hornslet.Kirsten Thyssen Paulsen, Højrup, Stepping.Lis Pedersen, Aldrup Møllegård, Hørning.Inger Pedersen, Hadstengård, Hadsten.Karen Inger Pedersen, Holmstrup, Brabrand.Ketty Nygaard Pedersen, Harlev.Martha Petersen, Skjæring, Hjortshøj.Alis Rasmussen, Solbjerg, Århus.Anna Ankerstjerne Rasmussen, Gangsted, Hovedgård.Eva Ankjær Rasmussen, Kirkehøjgård, Tvingstrup.Margit Rasmussen, Borridsø, Thorsø.Ida Riis-Pedersen, Rønde.Gerda Simonsen, Østerbjerggård, Solbjerg, Århus.Ruth Smith, Ørbæk, Sdr. Omme.Gerda Bruun Steffensen, Nørskovgård, N. Randlev.Irma Svenningsen, Nordøgade l1, Århus.Hella Søndergaard, Otto Rudsgade 231, Århus.Anna Grethe Sørensen, Søby Strandgård, Hou.Anna Marie Bæk Sørensen, Løgten.Gerda Sørensen, Enggården, Gjerrild.Ida Sørensen, Hjortshøj mk., Hjortshøj.Nina Kragh Sørensen, Hørslevbole, Skovby Østj.Ulla Vestergaard Sørensen, O. Randlev, N. Randlev.Inger Tang, N. Randlev.Eli Therkelsen, Nølev, Odder.Gretha Therkelsen, Dyngby, Boulstrup.Inger Thomsen, Bynksminde, Skjæring, Hjortshøj.Jytte Lykke Thomsen, Galten.Margit Tornbjerg, Helgenæs, Knebel.
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