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Et julevers.
liom, høje, ringe, store, små, 

enfoldige med vise, 
lad os til Jesu krybbe gå 

og verdens frelser prise!
Forgæves lyse stjernen ej!
Se, konger følge hyrdens vej, 

hør, himlens engle kvæde!
I dag er os en frelser fød — 
i dag al verdens sorg er død 

og født al verdens glæde.
(B. S. Ingemann).

Som i så mange andre af vore gode julesange peges 
der i dette vist ret ukendte julevers på det egentlige ind
hold af julens glædelige budskab. Gud blev menneske, 
et menneske af kød og blod som vi andre, »men dog 
Gud i løn«; han blev al verdens frelser. Måtte dette blot 
gå op for os alle, så vi finder ind til ham og priser ham 
som verdens frelser. Måtte julestjernen ikke lyse for
gæves for os, eller sagt på en anden måde: lad det ikke 
gå sådan, at vi over alt det mere overfladiske, der er 
knyttet til julen, glemmer, hvad julen skal minde os om, 
at da kom frelseren til verden. Julens glædelige budskab 
skal ikke blot give anledning til at holde julefest med 
juletræ, julegaver og julebal, men det skal minde os om 
Jesu Kristi fødsel og vise os vejen hen til ham, så jule
glæden får sit rette indhold. Det skal få betydning for os 
langt ud over den korte juletid, for det er afgørende for 
hele vort liv, om vi tager imod julens glædelige budskab.

Ja, måtte julestjernen ikke lyse forgæves for nogen 
af os.

Vi ønsker alle, der gennem Egåbogen modtager den 
årlige hilsen fra Egå efterskole, en glædelig jul og et 
godt nytår.

Karin og Tage Dybkjær.



Høfderne.

Det er langt ude Vester paa, kun nogle Minutters Gang 
ned til Vesterhavet. Lige ud for én er der omtrent 

fladt; mod Nord hæver Landet sig i Bakker og ender 
jævnt stigende i Bovbjergs høje Klint med det vaagne 
Fyr. Et Par Kilometer Sønden for Fyret ligger en gam
mel Kirke ude paa Skrænten, kun nogle Stenkast fra 
Havet.

Vesterhavet kan ligge blikstille. Har det været Mags
vejr og lidt Østenbrise i nogen Tid, kan det være spejl
blankt. Man kunde tro, man var ved en østjydsk Bugt, 
hvis ikke det var for det vældige Udsyn.

Men tiest er Vesterhavet jo i Uro. I stille Dage, men 
naar Vinden er begyndt at springe om til andet Vejr, 
hører man Havet begynde at lyde; en hul Duren eller 
Brusen; en vedholdende Lyd. Og snart rejser Vinden sig, 
Bølgerne tager Fart og tager til; inden længe rider de 
haardt mod Landet, til de til sidst med ubarmhjertig 
Vælde bryder paa, den flade Forstrand er forlængst op
slugt, Havet staar i Bjærgene og hamrer og hamrer. Man 
hører ikke Havet, selv om man kun er en halv Kilometer 
derfra; Stormens egen Basen opsluger al anden Lyd; 
men store Skumflager kan komme rullende hen ad Vejen 
mod én. Havets Larm høres først, naar Vinden igen løjer 
af, men kan saa ogsaa staa der længe og høres langt ind 
i Land.

I saadanne Dage og Nætter toges i gamle Dage — 
og tages endnu — Land. Der hules ind forneden, det 
skrider ud foroven, det falder ned, Havet opsluger det, 
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fører det væk. Nu gaar en Hegnspæl i Havet, nu en anden, 
saa en Stump af Havvejen, saa en Ende af Læhegnet, 
Faskinerne.

Og naar Dagene er ovre, saa ser Kysten lidt ander
ledes ud, den er rykket lidt nærmere de nærmeste Huse 
og Gaarde, den er rykket lidt nærmere Kirken. Og som 
Aarene gaar, ædes mer og mer og gaar under.

Engang, menes det, laa Kirken paa Skrænten ikke 
Havet saa nær, men midt i Sognet; nu har den kun Sogn 
til den ene Side, mod Øst.

Men Menneskene er kloge. De prøvede at trodse Ha
vets Vælde. Det ser ud til, det nogenledes er lykkedes.

Ser man i Dag langs Vesterhavets Kyst fra Thyborøn 
Syd paa til Thorsminde, ligger der Høfde ved Høfde. 
Vinkelret paa Kysten ligger de store Cementblokke paa 
flere Tusind Pund hver, to lange Rækker lagt helt ind 
til hinanden og regelmæssigt bygget oven paa hinanden, 
omtrent som man kunde lægge Mursten; og ned til begge 
Sider af denne lige Rad en Mængde Blokke væltet paa 
skraa, endevis og paa Højkant.

Hvad Gavn kan de gøre? Havet kan jo gaa over dem 
og ind imellem dem.

Ja. Og Havet kan endnu staa op i Bjergene. Men naar 
det trækker sig tilbage med sin Høst af Landets Jord 
og skal føre den med sig i Strømmen langs Jyllands Kyst 
— saa gør Høfderne Havet en Streg i Regningen: de mø
der for Strømmen, og ind imellem lejrer sig noget af det, 
Havet rev til sig. Forstranden bliver, den tager Stødet af 
næste Gang, og Havet naar næste Gang ikke længere ind 
i Landet.

De kan komme til at se medtagne ud efter nogle 
Storme, Høfderne. Hvor man før kunde gaa ad dem som 
ad en Mole, bugter de sig nu op og ned, ja, der kan være 
Steder, hvor man ikke kan komme videre frem, for de 
tusindpundige Cementblokke er simpelthen kylt væk af 
det vilde Hav. Saa maa Høfderne om Sommeren udbed- 
res, somme Tider næsten nybygges.

Men de har gjort deres Gavn. Jorden, der giver Grøde, 















Med Egaaelever i Norge.
Sommeren 1951

Inogle år har jeg nu hver sommer haft en flok tid
ligere elever fra Egaa efterskole med på en Norges- 

tur. Første gang var vi så mange, at vi fyldte to rutebiler, 
de senere år har vi kunnet få plads til enkelte andre 
interesserede.

1 år var vi 23, der fulgtes ad til Jæren i Vestnorge.
Vi boede på .lærens folkehøjskole i Klepp, syd for 

Stavanger.
Jeg traf denne skoles forstander, Erling Birkeland, 

i fjor i Oslo, og han lod mig forstå, at jeg ikke kunde 
være bekendt, at jeg aldrig havde været på Jæren, da 
jeg nu havde været så mange gange i Norge. Vi blev 
enige om, at jeg måtte komme med en flok unge fra 
Danmark, bo på højskolen og tage ture ud i egnen. På 
de tidligere ture har vi boet på hoteller, denne gang slog 
vi os altså ned på en højskole. Der var ingen elever, så 
der var god plads. I Norge og Sverige holdes fællesskole 
for karle og piger på et seks måneders højskolekursus 
om vinteren.

Rejsen til Jæren er faktisk kortere, end man skulde 
tro — i alt fald hurtigere. Det skyldes den elektrificerede 
jernbane fra Oslo over Kristianssand til Vestlandet. Den 
er betydelig mere moderne end Bergens-banen. Fra Kri
stianssand til Stavanger kommer man igennem godt et 
halvt hundrede tunneller. Det er absolut en behagelig
hed, at det ikke sker med damptog. Her bliver ingen 
røg hængende i tunnellen.

Vi blev vel modtaget på højskolen og fik en god for
plejning, men spiste for lidt, mente værtsfolkene.
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Hver dag og hver tur bragte sine oplevelser. De skal 
ikke refereres i enkeltheder; men nogle træk skal for
tælles, for at andre kan læse lidt om, hvad en Norges
rejse kan byde på.

Egaaelever foran Jærens folkehøjskole.
(Yderst til højre: forstander Erling Birkeland.)

Vi oplevede ikke alle det samme. Vore interesser og 
vore forudsætninger var forskellige. Vi så det samme 
landskab, de samme bygninger og mennesker; men vi 
så det nok hver på sin måde.

For mig var den store oplevelse at komme til egne, 
jeg har kendt fra min barndoms historieundervisning og 
min ungdomstids læsning.

Jeg spurgte de unge, der var med mig, om de kendte 
Erling Skjalgsson fra Sole. De vilde ikke rigtig kendes 
ved ham. Da jeg derimod nævnte hans samtidige Ejnar 
Tambarskelve, vidste de, at han var en dygtig bue
skytte. Hvad jeg ved om Erling, mindes jeg fra historie
timerne i en lavloftet vestjysk skolestue for mange år 
siden. Det, jeg hørte, bed sig fast.

Jeg glemmer aldrig Erling Skjalgsson på Sole, den 
stoute høvding, der i alle idrætter var mest lig kong 
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Olav Tryggvason, hvis søster Astrid han var gift med. 
Han var høvding over landet fra Sognefjord i nord og 
til Lindenes i syd, den ypperste mand i landet næst efter 
kongen.

Det var ham, der »gjorde nordmænd af trælle«. Som 
tidens skik var, havde han trælle; men han gav dem 
sådanne arbejdsvilkår, at de ved flid kunde tjene sig 
frie. De dygtigste og mest energiske kunde blive frie 
mænd på et år, andre i løbet af to eller tre. Erling købte 
sig nye trælle, der fik de samme muligheder.

Hvem fik sig et stoltere eftermæle end dette: Han 
gjorde nordmænd af trælle?

Han var af de få, der havde svært ved at bøje sig 
for kong Olav Haraldson, og det kostede ham livet. Jeg 
mindes ikke fra min barndoms skoletid mange beret
ninger mere gribende end den om Erling Skjalgssons død.

Der kom bud, at kong Olav sejlede nordpå ude langs 
Jærens kyst. Erling lod blæse alle mand til skibene og 
satte efter ham. Hans skib sejlede langt hurtigere end 
de andres, og pludselig stødte han bag et næs på kongens 
skib. Det kom til kamp. Kongens mænd var de fleste, 
de entrede Erlings skib, hans folk faldt omkring ham, 
og til sidst stod han ene tilbage. Aldrig før havde man 
set een mand værge sig så længe mod så mange.

Så kom den samtale, som jeg husker endnu fyrretyve 
år, efter at jeg hørte den gengive.

Kongen gik frem mod Erling og sagde: I dag vender 
du åsynet ret mod mig!

Erling svarede: Åsyn til åsyn skal ørne hugges.
Vil du gå mig til hånde? spørger kongen.
Det vil jeg, svarer Erling og lægger sine våben. Han 

er overvunden og erkender det. Da er der en af kongens 
mænd, som farer frem og kløver hans hoved. Det sker 
i uforstand. Kun kongen er klar over, hvor stort et 
tab Erlings død er. Det bliver sværere for ham at holde 
sammen på riget efter dette.

Det var herude ved Jærens kyst, det skete i 1028.
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Vi ser nu, hvordan der ser ud i Erling Skjalgssons 
hjemegn. På bakken derude ved Sola lå hans borg. Vi 
standser ved hans Bauta og ved den nærliggende kirke
ruin. Hvor hans marker en gang var, ligger nu Sola 
flyveplads, en af de største i Skandinavien.

Når den nævnes, kommer en anden kamptid i Norges 
historie i forgrunden i ens bevidsthed. Okkupations
årene 1940—45. Jeg har læst om de unge bøndersønner 
herude fra Jæren, som sad i Grini koncentrationslejr 
og blev dømt til døden to gange for at have givet efter- 
retninger til England. Det var dem, dei- sendte bud 
efter kong Håkons hof marskalk, der også sad i lejren. 
Han kom til deres dør, og en af dem talte til ham gen
nem nøglehullet og sendte hilsen med ham til kongen: 
Vi gjorde det, vi kunde, og vi har ikke fortrudt. Tårerne 
randt kongens hofmarskalk ned ad kinderne, mens han 
tog imod hilsenen fra de unge mænd lige før deres død.

De mest spændende dage i Jærens historie var maj
dagene i 1945, da tyskerne havde kapituleret i Holland, 
Nordvesttyskland og Danmark, men ikke i Norge.

Hvis de fortsat nægtede at gøre dette, måtte der en 
allieret invasion til, og Jæren var den del af landet, 
hvor en sådan bedst kunde foregå. I stedet for høje 
klipper ud mod havet er her lav sandstrand som i Vest
jylland.

Tyskerne vidste, at faren var der, og havde udlagt 
hundredtusinder af miner. De var klar til at ødelægge 
alt her som i Finmarken, hvor 60—70,000 mennesker 
blev drevet fra deres hjem. Der var spænding på Jæren 
hos dem, der anede, hvad en kamp vilde koste. Der var 
spænding i kongens sind derude i det fremmede. Han 
vidste mere om, hvad der kunde hænde, end de gjorde 
hjemme. Hans hjerte var blandt hans landsmænd. Han 
sov ikke i de nætter. Blundede han et øjeblik, vågnede 
han op som af et mareridt.

Mange gange under besøget på Jæren så jeg ud over 
de stenede marker mod den lave kyst og tænkte på, 
hvad her kunde været sket.
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Tyskerne gav op, og landet blev skånet.
Vi ser alle det samme landskab; men hvor bliver 

alting forunderligt mere levende, når man kender lidt 
til dets historie.

Det er besøget på Sola, i Alexander Kiellands slægts 
hjem i Stavanger og i Arne Garborgs sommerbolig 
Knudaheio, der for mig er den største oplevelse på Jæren. 
Ja, og så udsigterne fra højdedragene, fra Ullenhaug, 
fra Sola og fra klipperne over Knudaheio. Især det sidste 
sted er der en vældig udsigt over hele Jærlandet med 
de store stendiger og de millioner af sten på markerne, 
de grå sten, der giver landskabet dets karakter.

Det stenede grå land har gennem tiderne sat sit præg 
på folkesind og livsanskuelse herude. Pietismen har 
været stærk. Arne Garborg måtte som dreng gå de fem 
kilometer til kirke med foldede hænder. Hans alvorlige 
og strenge far tog til sidst sit eget liv, fordi han ikke 
kunde magte livsproblemerne. Jo, der er noget knugende 
og barskt over livet herude, når de tunge skyer går lavt. 
Men sommerdage med høj blå himmel og drivende lette, 
hvide skyer kan det også føles lyst og friskt på Jæren.

Vi hørte om Garborg og Kielland og deres tilknytning 
til Jæren. Erling Birkeland fortalte en solskinsdag i 
haven om dem. Men vi studerer også det nutidige Jæren. 
Mejeriet i Klepp er lige så moderne, som mejerier er her 
i landet, måske endda mere moderne end de fleste her. 
Den nye landbrugsskole ligeså. Den er imponerende, og 
så kan jeg dog ikke nægte, at det var endnu mere impo
nerende at besøge en af Jærens mange bønder. Land
brugsskolen er jo bygget for offentlige midler; men 
bondegården er blevet det, den er, i kraft af flid og nøj
somhed, slid og sved.

Vi kommer ind til Arne Braut og får at vide, at hans 
20—30 tdr. land var helt udyrket, da han begyndte. Her 
var lynghede, som blev brændt, og jorden blev ryddet 
for sten. Hvor mange bærer gærderne vidne om. Store 
stengærder findes om alle marker på Jæren. Nu er her 
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en veldrevet gård med 21 malkekøer, bil, traktor og alle 
maskiner til hjælp ude og inde.

Her er tre karle på gården, den ene er dansk. Han 
får 500 i løn mdl., sommer og vinter, kost og logi og fri

Garborgs hjem på Knudaheio med de stenede marker omkring.

sygekasse. Det er ved at tage vejret fra de unge karle, 
der er med mig, og pigerne studerer det moderne elek
triske køkken. Det havde været rart at have det hjemme.

Arne Braut har været på højskole to gange i sin ung
dom, på Voss hos Lars Eskeland og på Jærens hos Søren 
Øvretveit. Han betroede os, at det var højskolen, som 
satte ham i gang.

Da vi går derfra, mener nogle af de unge danske, at 
der er noget mystisk ved dette her. Det kan ikke passe, 
det, de har set. De er næsten lige så tvivlende som den 
landsmand til dem, der så Holmenkollen-skihoppene og 
erklærede, at det var løgn. En af dem påstod bestemt, 
at det ikke kunde have sin rigtighed, at der på så lille 
et areal kunde holdes så mange husdyr, folk og maskiner. 
Det måtte have sin særlige forklaring. Der måtte stikke 
noget under.

Der var det, at både bonden og hans hustru havde 
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været flittige og dygtige folk. Traktoren holdtes sammen 
med sønnen, som havde en anden gård. Manden havde 
i nogle år været herredskasserer og derved haft en løn 
til hjælp til driften i nogle af de år, der var dårligst for 
landbruget; men han havde også haft tab ved kaution. 
Vi så svinehuset. Der var grise i to etager. Dvs. at der 
havde været storproduktion af svin, og der havde været 
held ved det. Dygtighed, flid og held havde gennem over 
40 år skabt en god bedrift af den stenede lyngjord.

Besøget bekræftede for os, hvad vi hørte fra mange 
sider, at Jæren er et godt landbrugsland, Norges bedste. 
Her kommer de fra andre egne af landet og lærer jord
brug. En del jærboere har lært landbrug i Danmark for 
et par menneskealdre siden. Nu kan mangen en dansk 
karl komme her op og gå i en god skole hos de norske 
bønder. Og der kommer mange unge danske her. Sidste 
sommer var der en sammenkomst for unse danske karle o
og piger i bygden og omegnen. Der mødte 60—70.

På turen til Knudaheio og Garborg-heimen kom vi 
forbi Jærens største gård, en ejendom med et par hun
drede køer. Det er samtidig en arbejdsanstalt, og del er 
fanger, som gør arbejdet.

Da vi kørte forbi gårdens jord, mødte vi Ragnvald 
Skjærpe, som netop i denne tid arbejder med en ny plov, 
der skal være bedre til nydyrkning af jord end nogen 
tidligere. Vi så ikke selve ploven, den arbejdede andet 
steds, men vi hørte om den og så resultaterne af dens 
arbejde. Der var nu takket være den en kornmark, 
hvor der var udyrket jord ved juletid. Med en vældig 
traktor for klarer ploven at løfte alle sten op af furen 
i godt en halv meters dybde og lægge dem så langt ind, 
at de ikke triller ned igen. Plovens konstruktør forkla
rede og demonstrerede levende og ivrigt. Vi så plov
furerne på et stykke, hvor rydningen lige var begyndt, 
og vi kunde forestille os, hvorledes det gik til. Der 
spørges efter ploven fra andre lande, som står overfor 
at skulle have ny jord under kultur.
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En aften havde vi dansk-norsk sammenkomst på 
højskolen med fiddt hus. Leikarringen fra bondeung
domslaget i Stavanger stod for underholdningen, da 
talerne var holdt. De viste os de smukke norske folke
viselege, noget vi ikke har mage til i Danmark. Og så 
tog de ungdommen fra Danmark ved hånden og trak 
dem ind i legen. Der blev et praktisk og fornøjeligt 
nordisk samarbejde. Jeg var glad ved, at Egåeleverne, der 
var med, både var flinke til at synge og lærvillige i legen.

En dag var vi en tur inde i fjældene ind mod Ryfylke. 
Vi kom ad de snoede veje med hårnålesvingene, der får 
det til at gyse lidt i den, der første gang er i Norge, og 
vi nåede sneen, der er oplevelsen af Norge for slette
landets ungdom.

Den slags findes mere storslået andre steder i landet, 
men Jæren har sit.

Der bor frie mænd på trygge gårde her i Erling 
Skjalgssons gamle høvdingedømme.

Jærens historie var stort set ny for den danske ung
dom, som kom på besøg. Hvad med den norske? Ved 
den, hvad der er levet her gennem tiderne? Levet, kæm
pet og digtet?

Og når den danske ungdom kommer hjem: Kender 
den sin egn og sit land? Ja, landskabet, markerne, sko
vene, søerne. Men hvad med folkets minder? Er de 
levende for dem? Det er dem, der giver livet og daglig
dagen perspektiv.

Jeg har hørt så meget om Jæren. Jeg var glad ved, 
at Birkeland fik mig overtalt til at komme derop.

De dage, vi tilbragte der, vekslede sol og regn. Vi fik 
set Jæren under tunge byger, og der er noget ved dette 
grå land, som vanskeligt forstås uden; men det var også 
godt, vi fik set landet, mens solen skinnede og himlen 
hvælvede sig blå over det, mens vi havde de vide ud
sigter fra Ullenhaug og Knudaheio.

Jens Marinus Jensen.
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Norgesrejse 1952.

Der vil næste sommer blive arrangeret en tur til 
Norge i nogenlunde samme prisklasse som i år (250 kr.). 
Det er tanken, den skal udgå fra Frederikshavn, hvorfra 
vi sejler til Larvik. Det bliver en Telemarks-tur bl. a. 
med sejltur gennem de berømte Vrangfoss-sluser, besøg 
i Dalen, på højskolen i Kvitseid, vandring til Gausta- 
toppen (1883 m over havet — i bil det meste af vejen, 
men det sidste stykke bliver fjældvandring) og endelig 
tur med »tog« ind i sølvminerne ved Kongsberg.

De, som kan tænke sig at komme med, må skrive til 
mig i god tid (Frederiksgade 34, Aarhus) og få sendt 
program for turen, der sandsynligvis bliver sidste uge 
i juni.

Jens Marinus Jensen.



Hvad er boliglære?

Der har nu i en årrække stået »boliglære« på somme
rens timeplan. Fra en spæd begyndelse — en stil i 

sommeren 1943 med titlen »Jeg stifter bo« ■— har det 
udviklet sig til et selvstændigt fag, hvor lysbilleder, film 
og studiebesøg er blevet en fast bestanddel. Allerede i 
sommeren 1944 blev det et selvstændigt fag, og i dag
bogen skriver lærer Thygesen herom: »Eleverne har ud
vist ualmindelig stor interesse for faget!« Men der er 
ikke kommet noget navn til det endnu. Det sker dog alle
rede det følgende år. Sommeren 1945 står der »boliglære« 
på timeplanen, — og det har stået der siden.

Og som det er gået her på Egå, er det gået ud over 
landet, og i dag er det et fag, der har betydelig interesse 
indenfor ungdomsarbejdet i mange kredse. Lærer Thyge- 
sen’s: »Eleverne har udvist ualmindelig stor interesse . . .« 
er gentaget landet over af de mange, der er gået i gang 
med boliglære.

Når jeg i år har valgt at behandle dette emne, hænger 
det blandt andet sammen med, at mange af de »gamle 
elever« aldrig har haft lejlighed til at stifte bekendtskab 
med denne form for undervisning. Gang på gang er jeg 
blevet spurgt om, hvad det egentlig er for noget, der gem
mer sig bag denne lidt tørre titel. Og så har jeg endvidere 
den lumske bagtanke, at det skulle skabe lidt mere inter
esse for bolig- og bosætningsproblemer, som er oplagt 
stof for studiekredse og aftenskoler. Og det skulle glæde 
mig meget, om noget sådant skete.

Her på skolen har det selvsagt været landboboligen og 
dens problemer, der har været det vigtigste, og det er på 
en måde den letteste ende at tage fat på. Herude har vi 
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jo ikke tilnærmelsesvis de økonomiske og pladsmæssige 
hensyn at tage. I byerne er det jo sådant, at huslejens 
størrelse — og dermed også boligens størrelse — er den 
altoverskyggende faktor, og den enkelte bybo har ikke i 
almindelighed nogen som helst indvirkning på boligens 
indretning og placering. Mottoet for den ideelle bolig: 
Mest mulig sol og lys i de flest mulige rum på de rette 
tider — har landboen meget større mulighed for at kom
me til at indvirke på. Lejeren i bylejligheden må oftest 
se stort på denne side af sagen og lade huslejens stør
relse sige det store ord. Undersøgelser har vist, at en hus
leje, der svarer til 12—14 pct. af lønindkomsten, er den 
mest almindelige, og det giver selvsagt for den største 
gruppes vedkommende, nemlig lønarbejderen, begræn
sede muligheder i valget. Og man kan også roligt gå ud 
fra, at den familie, der har mest brug for lejligheden med 
de mange rum, i forvejen har hårdt brug for pengene. 
Forholdet er jo det selvmodsigende, at de børnerige fami
lier gennemgående sidder i de færreste rum, mens det er 
de barnløse, der beslaglægger de større lejligheder.

Der kunne nævnes grelle tilfælde på overbefolkede lej
ligheder, og jeg kan ikke lade være at tage et enkelt til
fælde med i farten. Stedet er en større provinsby, manden 
er arbejdsmand, boligen består af en stue og et værelse, 
familien af manden, konen, gift søn, der bor hjemme med 
kone og et lille barn, endvidere en søn (21 år), en datter 
(17 år) og to drenge på henholdsvis 14 og 12 år. Man kan 
sige sig selv, at hjemliv og hygge bliver et stort problem, 
og man forstår, hvis medlemmerne af og til går ud for 
at få den hygge, der må savnes i en sådan overbefolket 
lejlighed.

Nu kommer disse ting jo ikke boliglæren ved i den for
stand, men det er en side af sagen, som vi herude på lan
det har godt af at blive mindet lidt om af og til. Vi kom
mer til at skønne lidt mere på de fordele, som vi har 
herude i så henseende.

Men er der store forskelle på by- og landboligen, så 
er der til gengæld også mange ting, der er fælles. Og det 
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er på disse felter, boliglæren sætter ind. Skal jeg kort 
udtrykke, hvad jeg skjuler bag ved dette begreb, må det 
blive dette:

Jeg forsøger efter bedste evne at give eleverne for
ståelse af, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man 
anvender de summer, der årligt anvendes til møble
ring og indretning af hjemmene ud over landet. Vi 
prøver i fællesskab at finde frem til de almene regler, 
der kan stilles op, at finde ud af farvers og formers 
sammenspil, at finde de almindeligste fejltagelser 
frem, så vi kan undgå dem, når tiden kommer.

★

Der siges om mennesket, at det er det mest udpræ
gede vanedyr, der findes her på jorden. Og når vi nu 
snakker om møblering, må man sige, at det ser ud til 
at være rigtigt. Der er fra gammel tid bestemte ting, som 
hører med til et hjem, og det kan ikke undværes. Men 
der er også kommet en hel del til gennem den sidste men
neskealder, og det er ikke lige godt alt sammen. Man hår
dækket det under udtrykket »mode«, men det er en dårlig 
undskyldning. Der er i virkeligheden sket det, at møbler 
fra at være lydige tjenere, der rettede sig efter vore krav 
og tilbøjeligheder, er blevet til strenge herrer, der fører
en fornemt tilbagetrukket tilværelse. Sagt med andre ord 
og lige ud: Der er alt for mange stuer rundt i vort land, 
som kun er til at dupére vore medmennesker med 2 å 3 
gange om året, når det store årlige gilde for naboer- og 
venner løber af stabelen. Her står store tunge stole og 
sofaer (som man slet ikke sidder godt i, fordi de er byg
get efter udseende, d. v. s. for øjet, og ikke efter anvende
lighed, d. v. s. til kroppen). Det er den såkaldte pæne 
stue, der som regel er både dyr og flot. Når man en aften 
igennem har siddet og længtes efter at få en pude i ryg
gen, fordi stolen eller sofaen er så dyb, at man ikke kan 
nå tilbage, da sker det, at den tanke farer gennem ens 
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hoved, om ikke det ville være lettere at bygge stolene, så 
de passede til os, end det ville være at forandre menne
skeslægten, så den kom til at passe til møblerne.

Det er vel sket for os alle sammen, at vi efter en så
dan aften kommer til at mindes en rigtig god gammel
dags dagligstue med fast bord og bænk, hvor man kunne 
rette sin ryg og endda få hvile.

Men når der nu ofres så meget på det rum i huset, 
der de fleste steder bruges mindst, venter man, at der 
ofres endnu mere på de steder, der bruges til daglig, 
d. v. s. dagligstuen, soveværelset og køkkenet. Men mon 
det ret mange steder er tilfældet? Næppe!

Mangen husmoder har slidt sig gammel før tiden i et 
dårligt og upraktisk køkken. Det har rettet sig lidt de 
sidste år, men der er lang vej endnu, før køkkenet er 
lige så tidssvarende som maskinhuset. Mange gange er 
det kun et spørgsmål om den rette placering af arbejds
stederne, så der er taget hensyn til arbejdsgang, m. a. o. 
rationalisering. Mange gange kunne en meget lille bekost
ning klare sagen. Gode ideer kan fås i bogen »Bedre køk
kener«, der fås i brugsen.

Eller vi kunne tage et andet rum, soveværelset. Her 
skal man hente hvile og fornyelse til dagen i morgen, og 
dertil bruger man en trediedel af sin tilværelse her på 
jorden. Mon ikke også det skulle være et af husets vig
tigste rum? Interesserede folk har regnet ud, at for fem 
kr. mere om året kan man få den seng, man ønsker. En 
møbelarkitekt sagde engang til mig, at det var ganske 
mærkeligt at sælge senge til folk, for de prøvede kun 
sengen med fingrene og øjnene, mens det aldrig kunne 
falde dem ind at lægge sig ned i dem for at se, om de lå 
godt. Det samme gjaldt forøvrigt også stole. Det var slet 
ikke ualmindeligt, at kunderne købte en stol uden at have 
siddet i den. Jeg ved ikke, om det er en slags falsk 
beskedenhed, ■— det er i al fald dumt, og det har adskil
lige erfaret.

Efter dette kunne det se ud, som om boliglære kun 
drejer sig om at kritisere det bestående, men det er langt 
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fra tilfældet. Det er mere positivt, end foranstående lader 
formode. Vor tids møbelarkitekter er i stadig stigende tal 
gået over til at bygge de enkelte møbler efter den anven
delse, som møblerne vil komme ud for. Det lettest syn
lige resultat har vi i dækketøjs- og serviceskabe. Tid
ligere fandtes der i ethvert velordnet hjem en buffet, som 
fyldte meget og rummede for lidt. Tager man et moderne 
skab, der er beregnet til kaffe- og spisestel og det, der 
ellers skal være deri, så vil man meget hurtigt opdage, 
at det kun optager en brøkdel af gulvpladsen, men rum
mer mere. Det hænger sammen med, at arkitekten har 
beregnet de forskellige ting, som skal være deri, målt 
dem op på alle leder og kanter og derefter bygget skabet 
under hensyn dertil. Men så kom det nedslående: kun
derne ville ikke købe skabet. Det så ikke ud af så meget 
og kostede det samme. Smarte forretningsfolk så chan
cen, — og tjente tykt derpå. De lavede blot det, som folk 
ville have, og det er der jo heller ikke noget at sige til. 
Men der har været enkelte forretninger, som ikke har 
bøjet sig, som uden skelen har sat det som et mål at 
lære kunderne, at tingene kan være både praktiske og 
rummelige uden derfor at være gulvpladsædende. Det er 
dem, vi gerne vil hjælpe, fordi vi derved også hjælper 
deres kunder i allerhøjeste grad.

Hver sommer har jeg været en tur i Århus med som
merpigerne for at se på møbler, og vi har været så hel
dige at komme i forbindelse med F. D. B.s møbelafd. Vi 
får ren besked om tingene derinde, også når der er noget 
at kritisere, vi prøver alle stole og sofaer efter, om de 
virkelig er til at sidde i. Vi er ikke altid enige om udseen
det, men næsten altid om den gode »pasform«. Men vi 
lærer en meget vigtig ting, at se på møblerne som brugs
genstande og ikke blot som pyntegenstande. Det skulle i 
den sidste ende komme os selv til gode på den måde, at 
den dag, da situationen er aktuel, har vi selv en mening 
om tingene, og vel at mærke en mening, der ikke skeler 
til venindernes møbelvidundere, men til de mange prak
tiske hensyn, som fremtiden usvigeligt vil stille.



26

Det er kun en lille side af vor tilværelse, og jeg nærer 
ingen illusioner om, at når disse spørgsmål er tilfreds
stillende løst, så kan man sætte sig hen og vente på at 
blive lykkelig. Det er blot en praktisk foranstaltning, 
som sandsynligvis vil lette den daglige tilværelse.

Anders Willemoes.

Vi ønsker alle gamle Egå-elever en glædelig julefest 
og et lykkebringende nytår.

Karsten, Ellen og Anders Willemoes.



Lidt mere om boliglære.
Vore elever har aflagt meget lærerige be

søg på F. D. B.s møbelafdeling i Århus. Vi 
har bedt boligkonsulent fru Maja Kemp for
tælle lidt herom i tilknytning til Willemoes’ 
artikel om boliglære.

T. D.

Igennem de sidste par år har hr. lærer Willemoes af
lagt besøg på F. D. B.s møbeludstilling i Århus med de 
unge kvindelige elever fra Egå Efterskole.

Det er morsomt og glædeligt at se, hvor stærkt det 
ligger hr. Willemoes på sinde at få åbnet de unges øjne 
for værdierne i moderne dansk boligkunst.

For os, der til daglig prøver at gøre befolkningen op
mærksom på disse ting, er det rart at mærke, at andre, 
skal vi sige »ikke-fagfolk«, lige så ivrigt tager del i dette 
arbejde. Hr. Willemoes har en storartet måde at vække 
de unges interesse og nysgerrighed på og få dem til at 
forstå, at der virkelig på dette område ligger et problem, 
der kommer til at berøre deres egen tilværelse meget 
kraftigt.

De unge i byerne har på en helt anden måde lejlig
hed til at følge med i den udvikling og de fremskridt, 
der foregår inden for bosætnings-området. De kan følge, 
hvad der sker, ved at gå og se på butiksvinduerne og 
har lettere adgang til foredrag og studiekredse.

Helt anderledes stiller sagen sig for landboungdom
men. Den vokser op i et ganske bestemt miljø, hvor bo
ligerne er nogenlunde ensartede, og den måde, man ind
retter sig på, også er det.

Det kræver ikke alene viden om, at det kan gøres 
anderledes, men også personligt mod at afvige fra de 
på landet vedtagne bosætningsformer. Når man ser til
bage, var der ingen, der indrettede sig så hensigtsmæs
sigt som landboerne, men i løbet af de sidste 100 år er 
udviklingen blevet sådan, at det er lige modsat.
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I de fleste boliger på landet er der plads nok; men 
den bliver ikke udnyttet fornuftigt, så beboerne kan 
have glæde af den. Skikken med at have en »fin stue« 
bliver stadig holdt i hævd, og vi ved jo så godt, at denne 
stue udelukkende bliver brugt ved højtidelige lejligheder. 
Møblerne i denne stue egner sig i de fleste tilfælde heller 
ikke til hverdagsbrug af folk, der arbejder med jorden. 
Men hvorfor i alverden anskaffer de den så? Hvorfor 
sidde og klumpe sammen i en lille bitte spisestue, hvor 
alt skal foregå, i stedet for at drage arealet fra den »pæne 
stue« med ind i dagligtilværelsen.

Efterhånden, som centralvarme er blevet almindelig 
på landet også, skulle det ikke være problemet opvarm
ning, der var det afgørende.

Man må altså gøre sig klart, at spørgsmålet om bolig
vanerne på landet gennem opdragelse af de unge kan 
ændres til glæde og gavn for den opvoksende ungdom.

I første række er det naturligvis husmoderen, som 
har det indendørs arbejde at udføre, der må være ind
stillet på at indrette sig så formålstjenligt som muligt. 
Har man først fået lært hende, hvad det kommer an på, 
får hun sikkert sagtens manden til at forstå det også. 
Mændene er jo vant til i deres arbejde at indrette sig 
rationelt, så de må nok kunne forstå husmoderens øn
sker i den retning.

Min erfaring, når jeg hjælper folk med indkøbene til 
deres hjem, er, at kvinderne er de mest konservative; 
mændene er som regel altid lydhøre for fremskridtene.

Det må gå op for folk, at hjemmet skal indrettes til 
dem selv og tjene deres eget daglige behov; hensynet til 
eventuelle naboer, gæster og svigermødre må komme i 
anden række. Det gælder jo om, at man ikke bliver slave 
af sine møbler, men at møblerne tjener en som de red
skaber, de i virkeligheden er.

En husmoder, der køber redskaber til sit køkken, 
eller en mand, der køber redskaber til jorden, vælger jo 
ikke ud fra, hvad der ser flottest ud, men vurderer tin
gen efter den nytte, den kan yde i arbejdet.
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På samme måde skal man bære sig ad med at købe 
møbler.

Det er det, jeg har forsøgt at forklare de unge, når 
de er kommet på besøg her. De er blevet gjort opmærk
som på, hvilke krav de skal stille til de møbler, de skal 
anvende, og de har fået lov at endevende tingene og sidde 
i stolene og hoppe i madrasserne.

Det er morsomt at se, hvor levende interesseret de 
er i alt, hvad man fortæller dem. Men man får rigtig
nok også indtryk af, at alt dette tidligere har været fuld
stændigt lukket land for dem, så at det har sin beret
tigelse at ofre tid og kræfter på at udbrede kendskabet 
til noget så elementært som at stifte sit hjem med om
tanke, ligger uden for al diskussion.

Fællesforeningen har gjort et stort oplysende arbejde 
på dette område. Initiativet hertil blev taget af fhv. før
stedirektør Frederik Nielsen. På hans foranledning er 
møbelafdelingen blevet en faktor, som har haft vidtræk
kende betydning.

Ved samarbejde med nogle af landets førende møbel
arkitekter og F. D. B.s egen møbelfabrik er her skabt 
hensigtsmæssige, solide og smukke møbeltyper, der til
fredsstiller de krav, befolkningen har til gode møbler.

Dette har i de senere år haft indvirkning også på den 
private møbelindustri, som har været nødt til at være 
med til at imødekomme publikums voksende krav om 
bedre møbler.

De unge, som her hos os har fået et førsteindtryk af, 
hvordan gode møbler kan være, skal vide, at de altid er 
velkomne til at gentage deres besøg, selv om de bare er 
nysgerrige og vil »snuse«. Vi skal nok vise dem, hvad 
der kommer af nyt, og står de en dag overfor at skulle 
stifte hjem, er vi glade for, hvis de vil vise os den tillid 
at lade os hjælpe dem tilrette med det.

Maja Kemp, 
boligkonsulent m. d. b. 
F. D. B. Møbler, Århus.



En ny højskole.

Den 3. november 1950 åbnede Magleaas højskole i 
nærheden af Birkerød med Johannes Novrup, der 

før var statskonsulent, som forstander. Allerede fra for
året 1950 havde den dog været tilholdssted for kursus 
af forskellig slags.

Skolen ligger på en høj bakke uden for landsbyen 
Høsterkøb med en dejlig udsigt ud over Sjælsø og Nord
sjælland mod Kronborg og Sverrig. Den er i 1910 bygget 
som privatbolig for en velhavende familie, hvad bygnin
gen og parken med de mange smukke træer og buske, 
der indrammer en lille idyllisk sø, vidner om. På de to 
sider grænser skolens område til Rude skov, der ligger 
ved de to landeveje, som går henholdsvis til Hillerød og 
Helsingør.

Nordsjællands højeste punkt, Maglebjerget, ligger 
lige i nærheden; men for dem, der aldrig har været der, 
er Maglebjerget, Rude skov og Sjælsø vel ukendte be
greber, da de sikkert ikke omtales i skolens geografi
timer. Sjælsø er dog 3 km lang og 1 km bred, selv om 
den ikke er værdig til at nævnes blandt Danmarks 
største søer.

Den organisation, der har været medvirkende til 
skolens oprettelse, er Mellemfolkeligt Samvirke, som før 
hed Fredsvenners Hjælpearbejde. Det var tænkt, at de, 
der ville ud som hjælpere, her skulle kunne få lejlighed 
til at forberede sig til at rejse ud blandt fremmede landes 
befolkning. Måske er dette blevet fremhævet mere, end 
at det skulle være en almindelig højskole, hvor alle unge 
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kunne udvide deres kundskaber og deres horisont. Skolen 
vil give sine elever kendskab til andre folkeslags skikke, 
meninger og tro uden at lade sig påvirke af fordomme 
af nogen slags.

Skal jeg kort fortælle om skolens arbejde, som jeg 
har oplevet det, vil det blive noget tilfældigt, da det vil 
føre for vidt at fortælle om alt, hvad der kunne drages 
frem. Dagen begyndte efter morgenmåltidet med en sang 
og en lille tale. De almengyldige sandheder blev her taget 
frem til oplysning, belæring og inspiration for eleverne. 
De egentlige timer var overvejende fyldt med samfunds
lære, litteratur, sprog og foredrag om lande og folk. 
Samfundslære kan dække over meget, f. eks. kom vi 
ind på spørgsmålet om børneværn og børneforsorg, og 
det er rystende, hvad der kan findes frem til. Selv om 
meget er ændret til det bedre, er der dog stadig store 
tragedier gemt i de forældreløse børns forhold. Det på 
visse måder utiltalende befolkningspolitik rummer noget, 
der kaldes familiekundskab. Det er blandt andet en idé 
om, at børn og unge skal oplæres til at blive gode med
lemmer af familien. Den selverhvervende husmoder må 
have mere ligestilling ved hjemmets arbejde, og den 
gamle overtro om arbejdets fordeling må afskaffes, så 
husligt arbejde ikke regnes for uværdigt for de mandlige 
medlemmer af familien. Intet arbejde bør regnes for 
uværdigt, om det er til gavn for familien og samfundet.

I en dansktime kom det til et ivrigt ordskifte om 
Jakob Knudsens bog »Den gamle præst«, efter at vi 
havde læst den, og det viste sig da, at en sådan bog 
kan læses på forskellig måde. En anden gang i forbin
delse med dansktimerne tog hele skolen til Birkerød 
for at se en film, som derefter skulle gengives og kriti
seres eller en af delene, og det gav ligeledes et indtryk 
af, hvor forskelligt den samme oplevelse kan opfattes. 
I den sidste måneds dansktimer blev den danske littera
tur fra 1800 til nutiden skematisk gennemgået i sammen
hæng for at få digterne og deres betydeligste værker sat 
på plads i litteraturhistorisk rækkefølge. Nogle elevei- 



32

fik til opgave at fremdrage betydningsfulde værker af 
enkelte digtere inden for samme tidsrum.

Timerne med betegnelsen »Lande og folk« var fyldt 
med stof fra lande over hele verden. Eskimoer, inkaer, 
negre, Nordamerikas indianere og mange flere blev her 
skildret ud fra deres egen opfattelse af livet. Man kan 
ikke just sige, at det er til ros for den hvide race, når 
kolonisationen skal gengives set fra de indfødtes side. 
Verden kan ses fra mange synsvinkler, og den gængse 
for os er, at Europa er verdens midtpunkt, og at de 
nordiske lande er en del bedre end andre lande. Det er 
svært for mennesker at regne hinanden for at være lige 
meget værd uanset farve, race, sprog og religion. Mellem
folkelig forståelse er i mange tilfælde hårdt tiltrængt.

En studiekreds læste og drøftede værker af verdens
litteraturen som fransk ridderdigtning i middelalderen, 
renæssancedigtning i Italien og Spanien, skrifter af 
franske filosoffer og den store tyske digter Goethes ung
domsdigtning. Disse digterværker åbner uanede mulig
heder for at fortsætte læsningen ved lejlighed, og de er 
bevis for, at mennesker stadig har vanskeligheder, sorger 
og glæder. Måske kan der her være hjælp til at forstå os 
selv og vor egen tid.

En ide, der vel var påvirket af Fredsvenners Hjælpe
arbejde, var, at skolens elever en gang om ugen skulle 
ud og arbejde i haven, fælde træer eller gøre andet 
arbejde, for at de kunne få en oplevelse af praktisk 
arbejde i fællesskab. Nu er vinteren bare ikke altid så 
hensynsfuld, når det drejer sig om udendørsarbejde, og 
ligger det fast i timeplanen, kan vejret drille af og til. 
Fælles arbejde skaber samfølelse, og det er lettere og 
morsommere at arbejde i flok.

Mange korte og lange ture kan der tages i den nær
meste omegn, og intet kan vel bedre give en værdifuld 
oplevelse af naturen end at gå ud og se den med sine 
egne øjne. Skolens beliggenhed nær København giver 
den muligheder for at tage udflugter til hovedstaden, 
hvor der er mange ting, som er værd at se.
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På en af turene så vi et af de mægtige bladhuse, der 
beskæftiger utallige arbejdere, og da vi begyndte i den 
øverste etage og endte i kælderen ved rotationspressen, 
fik vi et levende billede af det kolossale apparat, der skal 
sættes i gang for at fremstille en moderne hovedstads
avis. Mange sociale institutioner findes i København; 
men en af de ejendommeligste er vist Kof oeds skole på 
Kristianshavn. Her kan fås hjælp, når der blot ydes 
arbejde til gengæld. Den tanke er vel ikke særlig origi
nal, hvad det derimod bliver, når arbejdet kan bestå i, 
at den trængende vasker sig selv og sit undertøj, pudser 
sine sko eller reparerer sit eget tøj. Det er hjælp til selv
hjælp, der måske ikke findes noget andet sted.

En tur til Nordsjælland blev skolens sidste udflugt. 
Den gik til Hillerød og videre over Hornbæk til Helsingør. 
På turen gæstede vi Frederiksborg slot med den berømte 
malerisamling og Kronborg, der spøger i fantasien med 
sit sagn om Holger Danske, som sidder i slottets kælder 
med skægget fastvokset i bordet.

Et skoleophold er ikke bare timer og fællesoplevelser, 
da de samtaler, der føres uden for timerne, kan betyde 
meget, fordi der er nogle, der hellere vil snakke, når der 
kun er få, og det er mangt og meget, der kommer under 
behandling mellem eleverne. Modsatte grundanskuelser 
kan mødes, og fremmede tankegange kan fremføres, og 
man får lejlighed til at prøve at finde bund i ens egne 
og andres synspunkter.

En vinter på Magleås højskole vil ikke glemmes, og 
alle I, der endnu ikke har været på højskole, må se at 
få lejlighed til at komme det; det vil I ikke fortryde.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Ellen Larsen.



Endnu en gang på skole.

Mon ikke de fleste, der har været på efterskole — 
enten det blot er nogle enkelte eller måske flere 

år siden — synes, at skoletiden står for dem som en tid 
i særlig glans. Kammeratskabet med såvel de andre 
elever som med lærerne, de mange nye indtryk og alt 
det, man :— forhåbentlig — fik lært, gør, at man tænker 
på den tid med særlig glæde.

Imidlertid er det vel sådan, at de fleste, der har været 
på efterskole og nu er blevet mere voksne, mangler en 
fortsættelse. Efterskolen satte en så udmærket i gang, 
på en måde, der svarede til ens alderstrin dengang, men 
nu er der ligesom kommet et slip. Man trænger til at få 
tanker og problemstilling fornyet, og man længes måske 
efter et fællesskab, der er afpasset efter den voksne 
alder.

Her er det så, højskolen kommer ind. Det, der siges 
på højskolerne, er faktisk det samme som på efter
skolerne, blot taler man her mere ud om de ting, som 
efterskolen kun kunne antyde. Hver gammel efterskole
dreng eller -pige vil føle sig hjemme på en højskole, og 
mange af de problemer, som de netop i kraft af deres 
efterskoleophold er sat på sporet af, vil de nu kunne få 
yderligere uddybet.

Danmark har ca. 60 forskellige højskoler. De har 
hver deres særpræg, men de har også noget fælles: de 
vil sætte i gang og vise vej til en dybere medleven i tidens 
problemer.

Man kan også tage på højskole for at få udvidet sine 
kundskaber — og det er vel for alle en udmærket be
grundelse for et skoleophold —•. På mange skoler kan
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man få landbrugsfaglig særundervisning, undervisning i 
sprog, sygepleje, musik, vævning og meget mere. Men 
ingen steder går fagundervisningen fremfor det, som 
sigter mod en almen menneskelig modning.

Der er nu åbnet nye gode muligheder for under
støttelse til højskoleophold. Man kan få helt op til 70 % 
af skoleopholdet betalt. Understøttelsens størrelse bereg
nes efter forældrenes indtægt.

Skriv til Højskolernes sekretariat, Vartov, Køben
havn K, hvis du er interesseret i skoleplaner fra en eller 
flere bestemte skoler, eller forlang simpelthen pjecen 
»Vi mødes paa Højskolen«, hvor der er fortegnelse over 
alle landets højskoler, og hvor du så selv kan vælge ud, 
hvilken skole du vil vide mere om.

Det skulle være naturligt, at alle tidligere efterskole
elever, som på så udmærket måde er sat på sporet til 
livets dybere værdier i deres skoletid som helt unge, 
fortsatte på højskolen, når de blev voksne, og det er vort 
håb, at flere og flere vil gøre det i de kommende år.

Venlig hilsen
f. Højskolernes sekretariat

Erik Halvorsen.



Småländsk företagsamhet.
vidunderlige T sjn bok Nils Holgerssons 'underbara resa genom 
folkesagn Sverige berättar Selma Lagerlöf en 'folksägen om 
hvorledes 'hur Småland och smålänningen 'kom till, 
blev °
var netop i »Vår Herre« 'höll 'som 'bäst 'nå att skapa Småland, 
færd med x x
megen då Sankte Per kom och ville hjälpa till. Efter 'mycken
tøyen 'tvekan 'lät han honom fortsätta med västra och södra
lod

Småland. Resultatet blev dock dåligt. Sankte Per hade 
fTOsttf°' gjort ett högland, 'frostlänt och 'stenigt.
ké'/af det1” När »Vår Herre« såg resultatet blev han 'ledsen och 

beslöt att själv skapa smålänningen. »Och så skapade 
rask vår Herre smålänningen och gjorde honom 'kvick och 
foret°”'soin 'förnöjsam och glad och flitig och 'tilltagsen och duktig, 
udkomme för att han skulle kunna skaffa sig sin 'bärgning i sitt 

fattiga land.«
fru”tbare berättar 'sägnen. Det finns 'bördiga 'lättodlade
let dyrkede områden av landskapet Småland i öster och norr och 

kring sjöarna, men i västra och södra delarna av Små- 
usædvaniig iand finns det stora mossar och marken är 'ovanligt
dækker

halvdel 
værdifuld
mange
måtte
af markerne 
stengærder 
marker

tilbage

stenrik. Innan skogen, som 'täcker största delen av land
skapet, under 1800-talets senare 'hälft blev 'värdefull, 
var det fattigt i många bygder. 'Mycken sten 'måste 
brytas 'ur 'åkrarna och denna lades ut som 'stengärds- 
gårdar kring öppna 'fälten och är ännu ett karakteristiskt 
inslag i landskapsbilden. Men det fanns många stenar 
'kvar i åkrarna. Först i våra dagar har man konstruerat
en »stenlyftare« monterad på lastbil, vars motor utgör 

stedetrafte” 'dragkraften. Nu ser man i 'stället för gärdsgårdarna 
med ganska små stenar, stora stenblockshögar i kanten 
av öppna jorden.

dyrke Men det är inte bara att jorden är besvärlig att 'bruka. 
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»Järnnätterna« i 'början av juni kan 'bjuda på frost, 
och 'redan i slutet av augusti kan 'kylan komma tillbaka. 
På den tiden det inte fanns så många 'utkomstmöjlig
heter blev fattigdomen stor, när 'skörden slog 'fel. Fiske 
och jakt fick hjälpa upp näringen, men det var inte alla 
som 'ägde fiskevatten och jaktmarker. Från Småland 
drog stora skaror 'iväg till Amerika och det finns inte 
många familjer i dessa 'trakter, som inte har släktingar 
på andra sidan Atlanten.

Så kom industrin. Vid de många små vattenfallen i 
Småland hade det 'sedan 'gammalt funnits 'kvarnar och 
'tråddragerier och i 'stugorna hade man 'slöjdat 'skedar 
eller bundit 'vispar. Men några större förtjänster blev 
det inte. Men nu blev det 'annorlunda. 'Uppfinnarandan 
låg i luften. Utvecklingen gick raskt. Familjerna på de 
små steniga 'ställena satte igång att skaffa sig extra
inkomster.

En 'bondpojke i Kulltorp 'socken gifte sig och skulle 
försöka försörja familjen. Han ställde sig då i 'vedboden 
och 'började göra 'klädkrok av ståltråd för hand. Det 
gick inte 'fort och var ett 'styvt arbete och han skulle 
konkurrera med en firma som hade en automatmaskin 
köpt i Tyskland, som gjorde nio krok i minuten. Men 
så kom hans äldre bror hem. Denne hade tidigt givit sig 
hemifrån och arbetat på en fabrik, som gjorde möbel
beslag. När han hade lärt allt som kunde läras där, 'for 
han till Södertälje och tog plats på en större mekanisk 
verkstad. På kvällarna gick han i aftonskola och lärde 
sig 'rita. 'Ledningen märkte snart, att han hade en kon
struktiv 'förmåga och bad 'honom försöka rita en maskin, 
som kunde göra metallknappar. Den 'måste för att det 
skulle löna sig göra 100 knappar i minuten.

Efter något 'funderande lovade smålänningen att 
försöka. Efter en tid hade han maskinen klar och då 
gjorde den 118—120 knappar i minuten. Han fick 'världs- 
patent på den och flera 'såldes till 'olika länder. Det står 
»For gentlemen« på knapparna och de är så 'spridda att 
säkert många av mina läsare 'träffat på dem.
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Denne kom alltså hem och fann brodern göra kläd
krok 'för 'hand. Han märkte 'genast, att han skulle 
kunna hjälpa. Det 'dröjde heller inte lång tid, innan han 
'funnit 'upp en maskin, som gjorde 18 krokar i minuten 
och alltså 'åstadkom dubbelt så 'mycket som den maskin, 
som tidigare fanns på det området.

Det var 'början. Bröderna slog sig samman. Många 
automatmaskiner har 'sedan 'dess 'lämnat deras verk
stad och några har de tagit i egen tjänst och gjort små- 
artiklar i metall, som funnit 'spridning i hela Sverige.

I en annan 'socken Hillerstorp fick en familj besök 
av älste 'sonen, som 'emigrerat till USA. Han hade med 
hem en 'flugsmällare. Brodern, som arbetade hemma på 
gården, förstod, att här fanns en artikel, som man kunde 
tjäna pengar på. Han satte omedelbart igång. 'Metall
duken 'lät han väva på ett 'håll. Så 'stansade han ut 
'lagom stora 'bitar och lät fruar i 'grannhusen sy fast 
'bandkanten. Skaftet snodde han samman av ståltråd 
och nitade fast delarna. Det blev en stor artikel. 'Början 
var gjord och han fortsatte att framställa andra saker. 
Nu äger han en stor småindustri med 'olika typer av 
'hänglås som största artikel. 75 % av 'tillverkningen går 
på export. Just nu 'lär sig 'företagsledaren engelska för 
att kunna följa korrespondensen från 'olika världsdelar. 
Stora 'ljusa moderna lokaler rymmer nu denna industri.

'Dylik framgång påverkade 'grannarna till att göra 
'likadant. 'Företagen växte i antal. Alla hade det 'gemen
samt att de 'började i 'mycken 'blygsam skala, utan 
kapital och utan maskiner. Nu har sydvästra Småland 
mest 'anställda inom småindustri i hela Sverige.

Landskapsbilden har förändrats. I de förut fattiga 
bygderna råder välstånd. Kommer man till Smålands- 
stenar, Bredaryd, Reftele, Kulltorp, Gnosjö, Hillerstorp 
eller Värnamo ser man dessa små fabriker och runt 
dem 'prydliga 'bostäder för 'ägare och arbetare.

Ett 'norrländskt 'landsting sände en gång ut '»spejare« 
för att undersöka om inte 'dylik småindustri kunde 
sättas igång i deras hembygd. Det var 'vant industrifolk



39

med på den resan. Efter hemkomsten 'lämnade del
tagarna in sin rapport:

Vi hittade ingenting av småartiklar, som inte gjordes 
i Småland. Moderna maskiner fanns 'där de behövdes 
och ofta stod man i ett 'vagnsskjul och arbetade, 'då den 
lokalen 'dög. Myndigheterna kan inte sätta i gång något 
'dylikt. Det 'måste finnas ett personligt intresse 'bakom.

Det finns ett ordspråk som säger: »Sätter man en 
smålänning på en klippa i havet, så klarar han sig.« Ju 
mer man studerar smålänningarnas 'förmåga dess mer 
finner man, att det ligger något i de orden. Ty de flesta 
av 'företagen 'har 'skapats med två tomma händer, med 
energi, 'uppfinningsförmåga och tro på framtiden. Det 
ligger 'mycket arbete bakom och mycken sparsamhet. 
'Fabrikören av idag kan sitt 'yrke från grunden. Han 
har gått den »långa« vägen. Han har stått vid maskinen, 
fört böckerna och 'sålt varan, där han inte också upp
funnit maskinerna. Och han har skapat välstånd för sig 
själv och för många andra. Han är en 'förebild som 
'samhällsmedborgare.
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Ingrid Jerdén-Böhn.



En tur til Sydslesvig.

En torsdag morgen, ganske tidlig, rullede en rutebil 
med delingsførere sydpå. Vi var startet fra Askov 

højskole, hvortil vi var ankommen aftenen før for at præ
senteres for hinanden. Der var sjællændere, fynboer, 
langelændere, en bornholmer og så jyder fra vidt for
skellige egne.

Meningen med turen var, at vi skulle rundt til de 
danske skoler i Sydslesvig for at lede gymnastik, folke
dans og sanglege. De tre ting, som er ganske alminde
lige og godt kendt her i Danmark, står mange af syd
slesvigerne ganske ukendte overfor. De danske lærere og 
lærerinder, som er dernede, gør et stort arbejde for de 
dansksindede. Foruden den daglige skoleundervisning 
har de frivillig gymnastik med de unge og undervisning 
i dansk med forældrene om aftenen, og det er ikke altid 
under lige gode forhold, de arbejder.

Vel ankommen til grænsen, og uden besværligheder 
kommen gennem både den danske og tyske told, nåede 
vi det danske »Flensborg hus«, hvor vi eftei- et måltid 
mad fordeltes til fire danske skoler i Flensborg for at 
have gymnastik med børnene. Jeg kom til en forhenvæ
rende tysk skole, hvor nu kun dansksindede børn går. 
Bygningen var typisk tysk, prangende og voldsom, en 
stil, som er fremmed for os danske. Børnene var kvikke 
og flinke og så meget bedre ud, end de gjorde de første 
år efter krigen.

Om aftenen blev vi fordelt to og to ud til danske sko
ler på landet; jeg kom til Hatlund i Angel. De fleste dan
ske skoler dernede er træbarakker, som tyskerne brugte 
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under krigen, enten til flygtninge eller soldater. De byg
ninger kunne sikkert fortælle mangt og meget.

Også skolen i Hatlund var en barak, nu hyggelig og 
smuk, men just ikke så solid og stærk; der kom nogle 
slemme rystelser, når karle og piger sprang over plinten 
eller bukken; til folkedansen gav den sig også. Det var 
de unge, der var der om aftenen. Næste formiddag legede 
vi et stykke tid med skolebørnene, bl. a. lærte jeg dem 
»Karrusellen«, den, vi plejer at danse til midsommer
festen på Egå, den gjorde stor lykke.

Fra Hatlund gik turen til Kappel ved Slien, hvor vi 
også havde gymnastik og folkedans. Selvfølgelig fik vi 
tid til en sejltur over Slien til Arnæs. Det foregik med 
en færge, nærmest en stor tømmerflåde, der var plads 
både til bil og mennesker, vi skulle selv hjælpe til med 
at trække os over med et tov, det var spændende.

Næste dag kørte vi til Slesvig, hvor vi så den smukke 
domkirke. I den findes Europas største og mest værdi
fulde altertavle med så at sige hele bibelhistorien udskå
ret i egetræ. Det tog 24 år for kunstneren at skære den 
ud. Under krigen var det hele pakket sammen og lagt 
i en krypt under kirken. Vi skulle have været en tur 
til Dannevirke, men nåede det desværre ikke; der er me
get smukt på de minderige steder. — I Slesvig blev vi 
fordelt i fem hold til danske skoler i Askefeld, Rends
borg, Tønning, Frederiksstad og Slesvig. Jeg var så hel
dig at komme til Frederiksstad, helt nede ved Ejderen. 
Jeg tænkte på billedet, som hænger i den store skolestue 
på Egå, af Uffe og Vermund ved Ejderens bred. Frede
riksstad er en smuk, gammel by, som hollænderne har 
bygget, en ejendommelig by, hvor alle husgavle vender 
ud mod gaden og med kanaler langs gaderne. I stedet 
for husnumre er der på hvert hus sat en flise op med 
et eller andet dyr på, det er så kendetegnet. — Om afte
nen ledede vi igen folkedans og gymnastik, det er en for
nøjelse at være med til det. Der findes 9 danske lærere 
og lærerinder i byen der, og de havde ca. 300 børn i sko
len. Man undres over, at så mange er med i den danske 
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forening, for der er bestemt svære kår at leve under. 
Mange af de ældre kan ikke et ord dansk, men håber 
dog stadig på at komme tilbage til Danmark.

Dagen efter gik turen gennem marsken over Husum 
til Slesvig, hvor vi mødtes med resten af selskabet. Der
fra kørte vi over Isted hede og Sankelmark til den nye 
danske højskole i Jaruplund, en stor barakbygning fra 
flygtningelejren i Oksbøl. Efter en god modtagelse slut
tede vi med delingsførermøde der sammen med de dan
ske lærere og lærerinder.

Det er en oplevelse rigere at være med på en sådan 
tur, så først forstår man lidt af alt det, som sker der
nede. Trods fattigdom og nød holder de fast på dansk
heden. Det er en mægtig gerning, de danske lærere og 
lærerinder har påtaget sig, et arbejde på lang sigt, og 
det er til det arbejde, man må sætte sin lid; den dansk
hed, som lægges i sydslesvigernes sind, kan ikke sættes 
helt overstyr, selv om de senere kommer ud for tysk 
påvirkning.

Slesvigs land genvundet!
Det er kampens mål!

Hilsen og glædelig jul.
Ingeborg Friis.



Et skoleår er gået,o

I dette efterår er der gået 30 år, siden Egå efterskole blev 
oprettet. Det er ikke noget at holde jubilæum for, men jeg 

kan alligevel ikke lade være med at nævne det i beretningen 
om det skoleår, der er gået. Siden Anders Bornholt i 1921 
fremsatte tanken for sine gode venner, satte en indsamling 
i gang og fik Ingeborg og Ejnar Pedersens gode hjælp til at 
begynde skolen, har en stadig stigende flok elever år ud og 
år ind gæstet skolen. Med den kommende vinterskoles hold 
bliver det nu i alt over 3500. Bortset fra ganske enkelte små 
svingninger har der været en stigende kurve i elevantallet, der 
gentagne gange har muliggjort en udvidelse, men trods dette 
har skolen ikke i den senere tid kunnet tage imod alle dem, 
der ønskede at komme herhen. Vi kan ikke være taknemmelige 
nok imod alle de elever og deres forældre, der således har støt
tet skolen gennem de mange år. Det er jo den første og største 
betingelse for at holde skole, at der er elever nok, og det giver 
mere rolige og lettere arbejdsforhold på mange måder, at der 
er et ret konstant elevtal fra hold til hold. Dertil kommer så, at 
det er en stor glæde for os, der har fået lov til at fortsætte 
det arbejde, der blev begyndt her, at mærke, at der bestandig 
er stor, ja, tilsyneladende stadig større brug for den slags 
skoler. Men sammen med glæden føler vi også forpligtelsen. 
Forpligtelsen over for dem, der i slægtled tilbage fik ideen 
til skolerne for de unge, over for dem, der oprettede Egå 
efterskole, over for dem, der betror os deres børn, og endelig 
over for dem, der kommer hertil som elever. Selv om vi ved 
et rundt tal kan se tilbage med tilfredshed, ved vi, at det 
ingenlunde er givet, at alt vil gå lige så godt i fremtiden. 
Årene, der er gået, skal derfor ikke forlede os til at føle os 
trygge over for fremtiden, men tværtimod være en ansporing 
til stadig at gøre vort bedste i vort arbejde med den ungdom, 
der forhåbentlig også i fremtiden vil søge til vor skole i 
stort tal.

Det forløbne år ligner naturligvis i store træk de forud
gåede, men alligevel vil man nok kræve det skildret i Egå- 
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bogen — til erindringens glæde for dem, der har levet med, 
og til fremkaldelse af minder for dem, der har oplevet noget 
lignende herhenne engang.

Da påsken 1951 ville indfinde sig usædvanligt tidligt, så 
vi måtte indstille os på at slutte vinterskolen allerede 22. 
marts, havde vi åbningsmøde så tidligt som 2. november og 
kortede juleferien af og strøg fastelavnsfridagen for at nå så 
mange skoledage som muligt. Lykkeligvis fik vi da også før 
jul en god og uforstyrret arbejdsperiode, selv om influenzaen 
var i faretruende nærhed. Mærkeligt nok, forresten, at ikke 
mindre end 10 elever måtte holde sengen dagen efter vort 
åbent-hus møde i januar. Var de blevet smittede, eller var det 
modstandskraften, der svigtede, da der ikke var noget spæn
dende at se hen til? Eller var det vort fine Grønlandsprogram, 
der havde givet dem kuldegysninger? »Danmark bag Polar
kredsen« var virkelig en fin farvefilm. Før jul havde vi to 
åbent-hus aftener, den første i november, hvor lærer P. 
Dethlefsen fortalte levende og interessant om ungdomsskolen 
i Århus, det næste i december med et Lucia- og juleprogram; 
på vinterens sidste åbent-hus aften så vi en gymnastikopvis
ning af Egå pigehold, som Ingeborg Friis ledede, og bagefter 
skaffede vi os lidt forårsfornemmelser ved filmen »Vore for
årsbebudere«. Foråret var jo lidt længe om at komme, selv 
om vi allerede på forældrebesøgsdagen den 11. februar kunne 
høre lærken slå sine triller over markerne. Da var der det 
dejligste forårsvejr, man kunne tænke sig. Knap så godt var 
det otte dage senere, da vi havde vintermøde, men heldigvis 
mærkedes det ikke stort på tilslutningen. De, der havde 
trodset snesjappet, fik et par udmærkede foredrag om efter
middagen; skoledirektør Sejerholt fra Århus gav os et hjem
stavnsforedrag, som lærte os meget om hjemstavnen her 
omkring, og forstander Mads Nielsen, Viborg, holdt et for
træffeligt foredrag, »Kammeratskab — om hvad?« Hvis jeg 
ikke vidste, at Mads Nielsen har mere end nok at tænke på 
i anledning af, at han nu endelig kan begynde på sin skole, 
ville jeg have bedt ham om at nedskrive hovedindholdet af 
foredraget til Egåbogen. Så godt var det. — Elevernes eget 
bidrag til vinterfesten var J. K. Frandsens »Den nye tjeneste
karl«, der var velegnet både til deres alder og deres evner.

Flere andre foredragsholdere og besøgende gæstede skolen 
i vinterens løb; højskolelærer, fhv. folketingsmand Kr. Ny
gaard fortalte om afholdsbevægelsen, konsulent Mehlsen fra 
»Dansk Brandværnskomité« om brandfare og brandværn, kri
minalassistent Andersen, Viby, meget spændende om politiets 
arbejde — rigtig noget for drengene —, og vi fik forevist film
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Nybygningen.

om andelsbevægelsen, F. D. B. m. m. fortiden de mange 
undervisningsfilm, vi lånte i Statens Filmcentral i Århus til 
vort eget forevisningsapparat.

Vi havde frygtet, at nedskæringspolitikken skulle ramme 
Aarhus Amts Skoleorkester, så de ikke kunne komme og give 
os den sædvanlige koncert, men lykkeligvis kom de. Og det 
på samme dato som sidste år! Til trøst for dem, der samme 
dag var blevet stukket i armen ved tuberkuloseundersøgelsen, 
men til glæde for os alle. Det er et meget værdifuldt folke-

Vævestuen.
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Sløjdsalen.

musikalt opdragelsesarbejde, der gøres gennem disse besøg i 
skolerne, og vi håber, at vi stadig må få lov til at lægge lokale 
til, når orkestret kommer her til egnen.

Skuespilkunsten har vi også lejlighed til at glæde os over. 
På Jydsk Skolescene var stykkerne i vinter Holbergs »Erasmus 
Montanus«, Moliéres »Den indbildte syge« og et engelsk stykke 
af Sheriff »Home at seven«. Teaterturene gav os også lejlighed 
til at se de store seværdigheder i Århus, bl. a. domkirken, Den 
gamle By, Naturhistorisk Museum.

Der er bedre plads i spisestuen nu.
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Forbindelsen med den nære storby var forøvrigt ret livlig. 
Eleverne blev i små hold indbudt til at gæste Læssøegades 
ungdomsskoles fritidsklub, og en aften i marts besøgte ca. 80 
af de unge derinde fra os. Vi var høflige nok til at tage imod 
klø i håndboldkampen først på aftenen, vel mest for at få et 
godt forhold til gæsterne resten af aftenen, der gik med at se 
på sløjd, sidde ved kaffebordet og se komedie og deltage i 
forskellige konkurrencer. Da ungdomsskolen i Århus havde sin 
afslutningsfest, var der igen et hold med herfra. Det kan ikke 
nægtes, at der er stor forskel på de unge i byen og på landet, 
men måske netop på grund af denne forskel kan det være af 
stor betydning, at de lærer hinanden at kende og får lejlighed 
til at høre om hinandens forhold. Det må være lærerigt for 
begge parter.

I de sidste uger af vinterskolen var drengene svært flinke 
til at hjælpe til med lidt jordarbejde. Det var dels ved gymna
stiksalens sydlige indgang, hvor vi nu har fået pyntet pænt op, 
dels ved nybygningen nede på gården, hvor vi har fået en 
dejlig sal til vævning om sommeren og sløjd om vinteren. 
Den blev taget i brug 27. juni. Det bedste ved det hele er, at 
flytningen af sløjdsalen har gjort det muligt at foretage en 
længe ønsket udvidelse af vor alt for lille spisestue, som nu 
fremtræder i en meget forbedret, næsten ukendelig udgave 
med rigelig plads til os alle. Spisesalen er et vigtigt sted på 
en kostskole. Dér samles vi ofte til andet end et måltid, f. eks. 
når vi om aftenen sidder og synger, eller når der er et møde 
med fælles kaffebord. Derfor har vi også tænkt på at skaffe 
os et kønt og hyggeligt lokale, når vi nu alligevel skulle have

En far kommer med elevtøj.
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Pejsen i den udvidede ’spisestue.

lavet om. I må selv komme og se resultatet, men når jeg selv 
skal sige det, så synes jeg, at vi ved arkitekt Aksel Skovs og 
de dygtige håndværkeres hjælp har fået det helt rigtige ved 
ombygningen. Vi vil glæde os over det daglig, og ved særlige 
lejligheder vil ilden fra den kønne røde pejs være med til at 
sprede hygge i stuen.

Nu er spørgsmålet, om der vil blive spist mere eller mindre 
i den nye spisestue. Forhåbentlig ikke mere, end der blev 
spist sidste vinter! Drengene tog i alt 793 pund på, og der 
blev spist 5024 pund rugbrød, efter hvad Willemoes oplyste 
ved en gættekonkurrence den sidste aften. Var det mon det, 
der virkede så chokerende, at der blev glemt mere end ellers, 
da drengene dagen efter forlod skolen? Vi er endnu i besid
delse af et par skøjter, som ejermanden åbenbart og for
ståeligt nok ikke har savnet endnu. Skistøvlernes ejermand 
har heller ikke meldt sig. De venter endnu på ham! Noget 
så usædvanligt som en elektrisk barbermaskine var også 
glemt. Der gik over tre måneder, inden dens ejermand — ved 
elevmødet — meldte sig. Men hvad —- skægget gror jo også 
langsomt i den alder!

Sommerskolen begyndte og sluttede i strålende sommersol, 
så det var, som det skulle være. Men ind imellem var der alt 
for få solskinsdage. Det er vist sjældent, der er blevet badet 
så lidt som i sommer. Det er en trøst, at mindre solskinsvarme 
betyder bedre betingelser for skolearbejdet. Lad det være sagt 
med det samme, at vi lærere var enige om, at der var arbejdet 
særdeles godt — hvad også udstillingerne kvantitativt som
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Man har lejet rutebil til åbningsmødet.

kvalitativt bar vidne om. Og det er dog alligevel det vigtigste, 
at det daglige arbejde går, som det skal. Det må vi ikke 
glemme, når der i en årsberetning fortælles om alt det, der 
skiller sig ud fra det daglige arbejde. Men selvfølgelig blev 
der også tænkt på cykelture, udflugter og møder som sædvan
lig. Hør blot her: en tur til Hjortshøj—Vorre—Løgten—Skæ
ring strand, en anden til Mindeparken—Rømerhaven—Jels- 
høj—Moesgård strand (fra Jelshøj kunne vi se til Ejer Bavne- 
høj), en tredie til Rosenholm—Amaliegård skov—Balle—Tod- 
bjerg—Skårupgård—Elsted—Lystrup, forskellige ture til År
hus, hvor vi så domkirken, rådhuset, udstillingen »Fritiden« 
i Århushallen og Den gamle By; desuden var vi i Viby på

På stribe ad stien til Todbjerg bakke.
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Hvilken udsigt!

F. D. B.s fabrikker, og boliglæreholdene havde meget lærerige 
besøg i F. D. B.s møbelafdeling og Håndarbejdets Fremme i 
Århus; til sidst kom som sædvanlig den store tur til Mols, 
hvor vi ganske vist ikke kunne se til Sjælland fra Trehøje, 
men var glade for, at vi kunne se solen på det meste af turen; 
det var ikke let at finde en ubetinget velegnet udflugtsdag 
sidst i august. Så var der åbent-hus aftenerne. På den første - — 
det var tilfældigvis 17. maj — havde vi et fint norsk program, 
bl. a. med foredrag og norsk oplæsning af fru Grethe Harsløff, 
der stammer fra selveste Eidsvold, og som på en udmærket 
måde gav os et indtryk af den historiske by og grundlovs
fester i Norge. Den næste var svenskpræget; vi fejrede mid-

»Hovedpersonerne« i »Hvad fatter gør . . . .«.
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sommer, skønt en aften for tidligt. Den sidste lod vi være cn 
broget aften med sangkor, elevunderholdning m. m. Andre 
møder: Aarliusegnens Ungdoms- og Foredragskreds holdt 
sommermøde her med højskoleforstanderne Uffe Grosen og

Lisbeth! — Jochum!

Frede Bording som talere og med sang og musik om aftenen 
af koncertsanger, højskolelærer Neermann Jensen og frue — 
dagen igennem et fint program, heldigvis også god tilslutning, 
hvad man desværre ikke kan sige om Sønderjydsk Forenings 
møde, hvor man ellers nok kunne være tjent med at høre 
rektor Tychsen fra Flensborg. Nævnes må også »musikugen«, 
mens Agnes Tavsen var vor gæst, og forældrebesøget og elev
mødet, som der fortælles om andetsteds. Jo, der er andet end 
det daglige arbejde at være optaget af en sommer igennem!

Ved forældrebesøget foretog vi en slags indvielse af det 
nye fortæppe til scenen. Ganske vist var skuespillet, som ele
verne skulle spille om aftenen, et friluftsstykke, »En søndag på 
Amager«, men om eftermiddagen vistes tæppet for første gang 
for en større forsamling, og jeg rettede en tak til kunstneren, 
pastor Bramming Hansen, som de fleste gamle elever kender 
både fra kirken og fra hans hjælp med at male kulisser for os.
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Kunstneren ved sit arbejde.

For ti år siden malede han Børglum kloster på scenens bag
væg, hvor det siden da er blevet beundret af mange. Nu har 
vi endnu et kunstværk at glæde os over. Motivet — manden, 
der går og pløjer — er symbolsk for vort arbejde. Ligesom 
bonden må tilberede jordbunden, så den giver de bedst mulige 
vækstbetingelser for den nye sæd, sådan skal vi også berede 
jordbunden hos de unge til en god vækstgrund for folkeligt 
og kristeligt liv.

Blandt 10 års jubilarerne ved elevmødet var også Anna 
Schrøder Jeppesen, født Hougaard Nielsen. Hvor var det trist 
nogle dage efter at læse i dagbladene om den sørgelige hæn
delse, der pludselig berøvede hende livet. Hun blev dræbt af 
den elektriske strøm fra en lampe, da hun skulle ordne noget

Det nye scenetæppe.
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ude i hønsehuset. Hun havde kun været gift i halvandet år, 
og hun var sine forældres eneste barn, så vi forstår, at det 
var en ufattelig stor sorg, der ramte hendes mand og hendes 
forældre. Deltagelsen og medfølelsen med dem var meget stor.

Endelig skal jeg nævne et par ikke helt almindelige besøg 
i sommer.

En aften kom der en »aktivgruppe« fra en socialdemokra
tisk forening i Århus. Det er virkelig interessant med den 
slags gæster, der vistnok næsten ikke ved noget i forvejen 
om efterskolen, men inden besøgets afslutning udtaler deres 
beundring for den skoleform og lover, at de vil hjælpe til med 
at udbrede kendskabet til efterskolen i deres kredse. Det er 
jo netop ikke mindst byens folk, vi endnu mangler at få for
bindelse med. På samme måde virker udlændinge, der kommer 
på besøg, uhyre interesserede, hvilket også gælder den flok, 
der gæstede os en aften. Lige fra deres aktive deltagelse i 
pigernes stafetløb med ringe ved gymnastikopvisningen — 
den morsomme forestilling, da en af dem først skulle prøve, 
om båndet var stort nok, glemmer vi vist aldrig — til de med 
deres sang afsluttede aftenen, var vi på bølgelængde med 
hinanden. Det var da også morsomt for os at fremføre »Neger- 
kantaten Afrika« med en rigtig neger fra Den afrikanske 
Guldkyst blandt tilhørerne!

Med sommerskolen afsluttede lærer Christensen sit arbejde 
som efterskolelærer. Han har fået plads som førstelærer ved 
Sejrup skole, pr. Tyregod, vest for Vejle. I 5% år har han 
været os en god hjælper med sløjden som hovedfag, og Bodil 
Christensen har i det samme tidsrum passet friskolen, men og
så fået tid til at hjælpe på efterskolen med vikartimer og ved

Gymnastiljlærerinden i aktivitet.
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fælleslæsninger m. m. Vi takker dem for samvittighedsfuldt og 
dygtigt arbejde og ønsker, at de må befinde sig godt i deres 
nye arbejde. Til afløser for Christensen har vi fået lærer Aksel 
Torbensen fra Mellerup ungdomsskole, der flytter ind i Wille-

Boldpladsen jævnes.

moes’s lejlighed. Willemoes er rykket ned på gården, hvor 
eleverne er flyttet op på 1. sal. Elsebeth Lerche Madsen fik 
desværre anden stilling i sommer, vi ville ellers gerne have 
fortsat samarbejdet, men hun hjalp os til en god afløser, Margit 
West, som vi regner med at se igen til næste sommer. Til 
vinterskolen har vi to andre nye hjælpere, lærerne Arne 
Vestergård og Edvard Lund. Trods forandringerne i lærer
kredsen er vi altså stadig godt hjulpne.

En forandring i skolens nærmeste naboskab skal også lige 
omtales. Fru Petra Bomholt, som vi igennem alle vore år i Egå 
har haft som vor nære nabo og gode ven, er flyttet til Skæring, 
Tage Bomholt er kommet hjem til sin fødegård og er derved 
blevet skolens nærmeste nabo, ligesom hans far Anders Born
holt var det gennem mange år. Han har også overtaget sin 
fars hverv som formand for efterskolens bestyrelse og kan 
altså på alle måder fortsætte i faderens fodspor med råd og 
dåd til gavn for efterskolen, hvad vi allerede har mærket, at 
han er villig til. Med ham på den ene side og elevforeningens 
formand Jens Krause Kjær på den anden side kan efterskolen 
ikke ønske sig bedre naboer!

Vi er midt i oktober, da jeg skriver denne beretning om 
året, der gik. Ikke sjældent hører vi af andre, at september 
og oktober, hvor vi ikke har elever, vel er vores ferietid. Det 
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er kun delvis rigtigt. Ganske vist har vi i september vores 
noget forsinkede sommerferie, som vi ofte bruger til en rejse 
til Sverige, men ellers kan der også i de måneder være så 
meget at gøre — ikke mindst når vi som i år foretager om
fattende forandringer — at vi ligefrem længes efter november, 
hvor det daglige, regelmæssige skolearbejde begynder igen.

Det glæder vi os også til nu. Snart er skolen atter fyldt af 
drenge, der skal slide bænke og trapper og bøger. Vi tænker 
på året, der er gået, men samtidig på det, der kommer, og 
håber, at det må blive et lykkeligt arbejdsår — for os på 
skolen som for alle jer gamle elever, som vi herigennem sendet
en hjertelig hilsen til fra jeres gamle skole.

Tage Dybkjær.



Til elever fra 1941—42 og 1942.

Foran mig ligger elevbillederne med holdene fra 41—42 
og 42. Dagbogen fra samme skoleår har jeg også 

taget frem for tydeligere at fremkalde minderne fra 
dengang, og så kommer jeg til at tænke på, at for jer 
er det skolehalvår, I har tilbragt her, det eneste, I har 
oplevet her, mens det for mig er et enkelt blandt mange 
andre. På mange måder var det en unormal tid dengang; 
jeg ville næsten ønske, at I også kunne prøve et normalt 
skoleophold her, men selv om I ikke kan det, er I sikkert 
alligevel klar over, at det ikke er hvert år, vi på grund 
af hård kulde må undvære lys og vand en hel uge som 
i marts 1942 efter det strenge isslag, og pigerne ved vel 
også fra senere elevmøder, hvordan det er at komme 
til elevfest uden mørkelægning og uden luftalarm og 
antiluftskytsakkompagnement i Århus som baggrund. 
Et skoleophold i ungdomstiden skal helst være et lyst 
minde, men heldigvis kan det da også blive det trods 
alvorlige begivenheder i verden omkring os, endogså når 
de som i 1941—42 var os meget nær ind på livet. For
håbentlig synes I, at skoletiden her er et lyst minde for 
jer. Vi selv tænker med tak på, at I tog alle kuldens og 
mørkelægningens besværligheder med så godt humør, 
som I gjorde. Derved blev det lettere at komme igennem.

Nu oplever I et »jubilæum«, velsagtens jeres første. 
I den anledning har jeg sendt en lille hilsen ud til jer 
for at kunne samle lidt oplysninger sammen til Egå- 
bogen; jeg antager, at I vil finde det interessant at høre 
nyt om hinanden. Desværre er det nu ikke alle, der har 
gjort sig den ulejlighed at svare på mit brev. Jeg håber, 
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at de har til hensigt at møde ved elevmødet næste år 
og fortælle nyt 'i stedet for!

Fra de modtagne breve kan jeg anføre følgende:
Anders Brandstrup Andersen var på Vallekilde højskole 1945 

—46 og på Krogerup højskole 1946—47, tog 1949 prælimi
næreksamen fra Aarhus Akademi, studerer nu nationaløko
nomi ved Århus universitet og agter at tage eksamen i stats
videnskab. Hjælper iøvrigt stadig til med landbruget 
hjemme.

Tage Brandstrup Andersen, ny adr.: Boesensgade 17, Nyborg, 
var på Rødding højskole 1946—47, er i år blevet gift med 
Hanne Carstensen fra Rødding. Er nu portør ved D. S. B. 
med arbejde både på Nyborg H. og ved færgerne.

Karl Henrik Brahe har været både på havebrugsskole og på 
Askov højskole. Fortsætter i gartnerfaget.

Henning Henriksen har bosat sig i sin fødeby Skæring, hvor 
han har en frisørsalon. Er gift og har en lille pige.

Kaj Krogsbæk Jensen har været på Ollerup Gymnastikhøjskole, 
»Brejdablik« og Malling landbrugsskole. Er forlovet med 
Minna Rasmussen, Skørring, (elev her 1943), håber at blive 
selvstændig landmand inden længe.

Svend Tage Jørgensen har både været på højskole og land
brugsskole; han blev gift sidste år og har nu forpagtet sin 
faders gård.

Frede Kjær Larsen var på Vallekilde højskole 1947—48 og har 
været meget på studierejse: i Norge, Sverige, Holland og til 
sidst i De forenede Stater, hvad han selv fortæller om i en 
artikel til Egåbogen i år.

Ove Hasle Laursen har kontrolkursus fra Vejlby landbrugs
skole, er nu kontrolassistent, men har været ved landbruget 
også som forsøgsassistent ved fodringsforsøg; vil selv gerne 
have et landbrug.

Aagaard Nielsen var på Ryslinge højskole 1947—48; har haft 
forskellige pladser ved landbruget og vil fortsætte inden for 
dette.

Kristian Nielsen, for tiden kontrolassistent i Janderup (ved 
Varde), var 1946—47 på Ladelund landbrugsskole, er i vin
ter på Askov højskole.

Basmus Poulsen har bl. a. været en tur i Tyskland og Østrig. 
På landbrugsskole i vinter.

Jakob Skovrup har været på Antvorskov højskole og Beder 
gartnerskole, haft pladser både i Norge og Sverige, er for 
tiden på Statens Forsøgsstation, Spangsbjerg, Esbjerg.
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Knud Viggo Svejstrup Sørensen, ny adr.: Mejlby, Hjortshøj, 
var på Rødding højskole 1946—47, er gift med Sanna Carl
sen, Mejlby, og har købt sin svigerfaders gård.

Ida Lemming, født Andersen, er gift, har to børn og bor nu: 
Lille Skovrodsgård, Laven.

Signe Josephsen, f. Andersen, var på Snoghøj gymnastikhøj
skole 1946, er gift med en cykelhandler og har en lille pige, 
bor nu i et nyt og dejligt hus i Skød pr. Hadsten.

Anna Marie Tejsner, f. Christensen, har været på øvelsesskolen 
»Ankerhus«, Sorø, er gift med en kedelpasser ved D. N. K., 
Sønderborg, og har nu to drenge. Ny adr.: Arnkilsgade 56, 
Sønderborg.

Gerda Nielsen, f. Dam, var på Ryslinge højskole 1947, er gift 
og har to børn; bor nu på en ejendom i udkanten af Asferg 
by, adr.: Asferg pr. Fårup.

Irma Gunhild Ejlskov Pedersen, f. Hansen, har ny adr.: Ran- 
dersvej 112, Århus. Blev gift 1947 og har to drenge.

Tania Søgren Hansen, har været på Antvorskov højskole og 
boet 4% år i København. Adr. nu: c/o bager Knop, Bruns- 
gade, Århus.

Gertrud Hauge, f. Holm, har været på Ryslinge højskole og 
Hadsten husholdningsskole, er gift, har en dreng og bor nu 
»Bøgebjerg«, Tranebjerg, Samsø.

Edel Velling, f. Høgh, på Rødding højskole 1946, Vejle hus
holdningsskole 1947—48, gift 1949 med bestyreren for Ran- 
dersegnens kvægavlsforenings tyrestation, har en lille pige. 
Ny adr.: »Dyrelund«, Vorup, Randers.

Doris Jensen, ny adr.: Villa »Eletra«, Nørregade, Skanderborg. 
Var på Snoghøj gymnastikhøjskole 1946 og har siden da 
ledet gymnastik i fire år hjemme; er nu syerske.

Else Kaae, f. Jensen, blev gift 1947 og bor nu på en ejendom, 
adr.: Haxholm, Laurbjerg.

Margit Jensen, damefrisørinde, har arbejdet forskellige steder 
i landet, bl. a. på Bornholm, nu i Randers og har den gamle 
adresse igen: Asferg, Bjerregrav.

Dagny Jørgensen, har været på Ryslinge højskole, er hjemme 
og forbereder sit bryllup i november.

Gudrun Skovsgaard, f. Hedegaard Kjær, har været på Valle
kilde højskole, er gift, har to børn og bor nu på en ejendom, 
adr.: Torrild, Odder.

Kathrine Giversen, f. Laursen, blev gift i sommer, hendes 
mand er fra Ålborg og er postbud i Kbhvn., adr.: Lange
landsvej 1 3 th., København F.

Else Nielsen, f. Lykke, bor nu: Eskebæk 10, Skanderborg, gift 
med en slagteriarbejder, arbejder selv på telefoncentralen i 
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Skanderborg. Havde i maj måned i år den store sorg at 
miste deres eneste barn, en dreng på 4 år.

Henny Marie Nielsen, f. Madsen, var på Antvorskov højskole 
1946, hvor hun tog delingsføreruddannelse, der er kommet 
hende til gode som leder af forskellige hold. Er gift og har 
to drenge; manden er ved Glarbo savværk. Adr.: »Skov
brynet«, Glarbo, Ry.

Lita Andersen, f. Hougaard Madsen, er uddannet sygeplejerske, 
har for tiden arbejde i Risskov. Er gift med en malermester 
og bor i et nyt hus. Adresse: Løgten.

Ruth Helles Høj, f. Madsen, blev gift 1947 med en støberi
arbejder, der også er portner ved Missionshuset i Åbyhøj; 
har en lille pige. Bor nu: Tousparken 61 tv., Åbyhøj.

Anna Bjerregaard, f. Poulsen, var på St. Restrup husmands
skole 1947, er gift og har to piger; bor nu på en ejendom 
med adr.: Bramstrup mk., Randers.

Elin Rasmussen var på Vallekilde højskole 1946 og har læst 
til børnehavelærerinde på Jydsk Børnehaveseminarium; er 
nu i København, hvor hendes forlovede læser på Landbo
højskolen. Adr. p. t.: Niels Ebbesensvej 28 *, København V.

Aase Bredstrup, f. Severinsen, på Korinth husholdningsskole 
1947, udlært barneplejerske, blev gift 1950, har en lille 
dreng. Ny adresse: »Ludvigsminde«, Ebeltoft.

Inga Sønderup Jensen blev gift 1946, har to drenge og en lille 
pige, bor på sin mands fødegård, adr.: Hårup Østergård, 
Hjortshøj.

Inger Woer var 1944 på Snoghøj gymnastikhøjskole, er nu 
kjolesyerske og bor hjemme.

Vi takker jer alle for jeres breve. Det har glædet os 
meget at modtage dem, ikke mindst når vi kan mærke, 
at I føler taknemmelighed over tiden her i Egå. Nu håber 
vi blot også, at I vil gøre alvor af til sommer at mødes 
ved elevmødet med hinanden, så mange som overhovedet 
har mulighed for at kunne få fri for sit arbejde den dag. 
Jeg har selv prøvet at mødes med kammerater som 
»jubilar«; på forhånd tvivlede jeg på, at der ville være 
noget ved det, men bagefter var jeg klar over, at jeg 
ville have snydt mig selv for en virkelig god dag, hvis 
jeg havde holdt mig hjemme, da de andre mødtes.

Derfor: I bør overvinde alle hindringer og møde her 
på skolen den 13. juli. På gensyn!

Tage Dybkjær.



På studierejse i Amerika.

Studierejse i Amerika. Disse tre Ord er for mange unge Menne
sker, særlig nu i Aarene efter den anden Verdenskrig, blevet 

til Virkelighed. For somme en straalende Oplevelse, hvor man kun 
mødte Velvilje og Forstaaelse hos det stort set gæstfrie amerikan
ske Folk. For andre blev det en Skuffelse, da Resultatet af Stu
dierne blev gjort op, dog vel for de fleste en Blanding af begge 
Dele.------------Amerika, ja, det lyder forjættende for mange Menne
sker, og dog — — —.

Paa Opfordring vil jeg i det følgende prøve at give en Skil
dring af, hvordan jeg kom derover, og hvordan Rejsen i det hele 
taget forløb for mig.

Det havde i lang Tid været min Drøm at komme af Sted. Først 
forsøgte jeg igennem Scandinavian-American Foundation. Flere af 
mine Kammerater var nemlig derigennem kommet derover. Det tog 
imidlertid lang Tid, inden jeg overhovedet fik Besked om, at min 
Ansøgning var taget til Følge, og at jeg, saa snart det blev min 
Tur i Rækken, nok skulde høre nærmere. — Men da der saa sidst i 
Maj Maaned i 1949 i Gartner-Tidende var indrykket en lille Notits 
om, at der nu i Samarbejde med Landøkonomisk Rejsebureau 
kunde komme nogle faa unge Gartnere af Sted, sammen med et 
Hold unge Landmænd sidst i Juni eller først i Juli Maaned, prø
vede jeg selvfølgelig den Chance. Det viste sig da ogsaa, at det 
hurtigere kunde blive til noget. Ja, næsten for hurtigt gik Sagen 
i Orden. Sammen med Anbefalinger skulde jeg selvfølgelig sende 
en Ansøgning ind til Gartner-Tidendes Kontor. Anbefalinger og 
Ansøgning blev godtaget, og jeg fik Besked om at faa Koppe
attest og Ansøgning om Visum bragt i Orden hurtigst muligt, da 
der var store Chancer for, at vi kunde komme af Sted i Midten 
af Juli Maaned. Jeg fik ogsaa dette bragt i Orden og mente saa 
at have en god Maaneds Tid til at faa skrabt sammen, hvad jeg 
mente at faa Brug for, og faa lært saa meget engelsk, som jeg 
orkede. For det var nu langt fra godt, og det vil sige, at man de 
første 2—3 Maaneder er meget handicappet, baade hvad Forstaaelse 
og Genforstaaelse angaar. Ja, her er en Ting, som jeg gerne vil 
lægge dem stærkt paa Sinde, som tænker paa at rejse ud til Lande, 
hvor der tales et fremmed Sprog: Sørg for at have Sprogkund
skaberne i Orden, ellers vil den første Tid blive alt for vanskelig 
at komme igennem, og for slet ikke at tale om, at det er en alt 
for kostbar Maade at lære Sproget paa. Jeg tænker her nærmest 
paa de Maaneder, der gaar tabt, hvor man ellers kunde have suget 
til sig af »Lærdom«. — Det blev nu ikke til meget med at lære 
engelsk. Den 13. Juni fik jeg Besked om, at Holdet, del' bestod af 
15 unge Landmænd og 1 Gartner, skulde være rejseklar paa Køben
havns Hovedbanegaard om Morgenen den 22. Juni. Vi skulde da 
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med Toget derfra til Gøteborg, hvorfra Svenska-Amerika Liniens 
»Gripsholm« skulde sejle samme Eftermiddag Kl. 5. Saa der blev 
ikke megen Tid til at gaa og sunde sig. Det var blot om at faa 
de sidste Papirer i Orden og faa Kufferten pakket. Da vi endelig 
var klar den 22. Juni om Morgenen, var Dagen i Forvejen gaaet 
med at løbe fra det ene Kontor til det andet for at faa Visum, 
Valuta og Dampskibsbillet udleveret. Returbillet var en Betingelse 
fra den amerikanske Ambassades Side for, at vi kunde faa Visum. 
De vilde være sikker paa, at de kunde komme af med os igen. 
Endelig Kl. 5 om Eftermiddagen den 22. Juni var vi om Bord 
paa »Gripsholm«. Sejlturen kunde nu godt begynde for vores Skyld, 
vi var jo selvfølgelig forhippet paa at komme af Sted og komme 
til U. S. A. saa hurtigt som muligt. Det store »Eventyr« rykkede 
slemt i os. Turen over Atlanten varede i 10 Dage, og det var 
visselig længe nok. Tænk paa, vi var 1300 Mennesker plus Besæt
ningen, stuvet sammen paa denne Baad. Godt nok var den stor, 
men aldeles ikke for stor til den Mængde Mennesker. Hypermoderne 
var den heller ikke mere. Kosten om Bord var imidlertid fortrin
lig, og det bødede jo lidt paa de andre Ulemper.

Hvad Bølgegang angaar, forløb Turen udmærket bortset fra et 
Par Dage, hvor det vippede helt godt. Søsyg var jeg dog ikke. — 
Hvad foretager man sig om Bord paa en saadan Oceandamper? 
Mange finder Fornøjelse i at hælde Bælgen fuld af de billige 
Drikkevarer, der findes om Bord, og det ender jo saa selvfølgelig 
med, at de selv bliver fulde ogsaa. En noget blandet Fornøjelse 
forekommer det mig, det fører jo meget nemt noget mere og 
mindre pænt med sig. I Parentes bemærket er »Gripsholm« siden 
blevet ombygget og moderniseret, saa den nu fuldtud svarer til 
Nutidens Krav om Komfort.--------Vi var glade, da vi endelig hen 
under Aften den 30. Juni saa Long Island og lidt senere New York 
tone frem i Horisonten. Vi kunde dog ikke komme i Land samme 
Aften, men måtte pænt vente til næste Morgen. Vi gjorde os mange 
Forestillinger om, hvordan det var og ikke var i New York den 
Aften og Nat, vi der laa paa New Yorks Red og saa Bilerne suse 
af Sted inde paa Gaderne, og Flyvemaskinerne ustandseligt brum
mede over Hovedet paa os. Meget varmt var der i denne Nat, vi 
kunde nu rigtig mærke, at vi var kommet adskillige Breddegrader 
længere sydpaa og var kommet til et Land med Fastlandsklima. 
Svært ved at sove havde vi ogsaa, det maatte dog gøres, vi havde 
en anstrengende Dag foran os.

Næste Morgen den 1. Juli blev vi vækket tidligt, idet vi skulde 
have spist og være friske til at komme igennem Told og Pasmyn
dighederne. Det foregik forholdsvis hurtigt. Kl. 8% havde vi over- 
staaet Skærsilden ved Pasmyndighederne. Saa var der kun Tolden 
tilbage, vi var endnu ved frisk Mod, saa vi regnede med, det var 
hurtigt overstaaet. Vi blev sørgeligt skuffet. Flere af de 16 haabe- 
fulde unge danske Sønner havde været saa forsynlige at tage deres 
gode danske Karlekammerskrin med sig, fuldt udstoppet af alskens 
godt og varmt Tøj. Disse var selvfølgelig stuvet nederst i Lasten, 
og først Kl. 11 om Formiddagen saa disse Dagens Lys, efter at vi 
andre havde staaet i dette forfærdelige overophedede Pakhus og 
svedt i vort godt tykke dansk-engelske Kamgarnstøj. Jo, der var 
sørget godt for disse Sønner, inden de drog ud i det fremmede, 
mange kunde godt have nøjedes med % af den Garderobe, jeg 
selv kunde snildt klare mig med Halvdelen.

Vi skulde nu hurtigst muligt til Hovedstaden Washington D. C. 
Det skulde foregaa pr. Bus eller rettere Rutebil.
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Jeg skylder dog, forinden jeg begynder at fortælle om Rejsen 
derned og Opholdet der, at oplyse, at saasnart »Gripsholm« havde 
lagt til Kaj, kom den danske Ambassadør Henrik Kauffmann om 
Bord for at byde os velkommen til U. S. A. og ønske os' lykke 
paa vor videre Færd i det store Land i det kommende Aar. Fra 
Konsulatet i New York var ogsaa mødt en Repræsentant for at 
byde os velkommen til Amerika og for at hjælpe os ind i den 
rigtige Rutebil. — Vi blev nu stoppet ind i nogle Taxa’er for at 
blive kørt til Greyhoundstationen. »Greyhound« er Navnet paa dette 
private Rutebilselskab, som det næste Aar, i alt Fald, blandt andre 
befordrede mig, naar jeg skulde flytte fra Sted til Sted. Vi kom 
nu rigtigt ind i Trafikken i New York. Og hvilken Trafik og hvilken 
Fart. Dette og saa Skyskraberne var vel det, der imponerede os 
smaa Danskere mest. Dog, der var Orden i denne Trafik. For os, 
der saa dette første Gang, forekom det noget lignende et Kaos, 
men der var dog meget mere Orden i det, end der i mange dan
ske Byer ved Arbejdstids Begyndelse og Ophør. —■ Vi startede i 
Greyhound Bus Kl. godt 12 om Middagen. Det tog 9 stive Timer 
at komme til Washington. Jeg skriver stive, fordi der for det første 
var denne ulidelige Hede, som saa sandelig ikke blev mindre, jo 
længere man kom ind i Landet, for det andet fordi Bussen var 
overfyldt, saa vi maatte skiftes til at staa op, og for det tredie fordi 
det var en Lokalbus, d. v. s. en, der kører fra Landsby til Landsby 
og samler Passagerer op. Havde det været en direkte Bus, som der 
gaar mange af derovre, havde vi nok klaret den 3 Timer hurtigere. 
Nu var vi ikke i Washington før Kl. 9 om Aftenen. Meget sultne 
og meget trætte. Godt nok havde vi faaet lidt at spise, naar Bussen 
holdt, men dog ingen ordentlig Foder. Vi blev i Washington mod
taget af Landbrugsattacheen ved den danske Ambassade, Brahe- 
Petersen, som fra nu af var den, vi skulde henvende os til i Til
fælde af, at der var Ting, vi ikke kunde klare paa egen Haand og 
deslige. Varmen her i Washington var ulidelig. 35 Grader, fugtig 
Luft og ikke en Vind, som rørte sig. Intet under, at det ikke blev 
til megen Hvile den Nat. Rent ud sagt: vi svedte, saa Vandet drev 
af os.

I Amerika findes der 4 store Landboforeninger, og med en 
betydelig større Magt end vor den ene. Disse Landboforeninger har 
hver deres Stab af Personer siddende i Washington bare for dette 
ene at paavirke Kongressen til at arbejde for hver deres Interesser. 
Tit bliver et Kongresmedlem ligefrem bestukket for blot at arbejde 
for, at denne ene Forening maaske kan faa sine Interesser trumfet 
igennem og maaske endda faa den eller dem gjort til Lov. Noget 
sundt og friskt er der over Amerika, mange, mange Mennesker har 
jo derovre fundet den Frihed til at tænke, tro og tale, som var 
dem beskaaren i deres Hjemland. Og det var jo i Kraft af Amerikas 
frie Forfatning, de kunde det, og ikke sært at de kom til at elske 
og sætte den meget højt. ■— Derfor kniber det jo at forstaa, at 
Bestikkelse kan faa Lov at florere i saa udstrakt Grad, som det er 
Tilfældet i Amerika. Det forekommer, at den amerikanske Forfat
ning, eller vel rettere Grundlov, paa sine Steder er noget for fri 
igen. Frihed er en god Ting, som der næppe kan værnes kraftigt 
nok om, men det maa dog fremfor alt blive en Frihed under An
svar, og det er dette Ansvar, jeg mener, at Amerikanerne trods alt 
ikke er nok bevidst, og det gælder forøvrigt i mange af deres Ting 
og Sager derovre. Naa, det var ikke Politik, jeg skulde fortælle 
om, det lader jeg klogere Personer om. — Disse Landboforeninger 
havde i Samarbejde med Landbrugsafdelingen ved den danske Am



63

bassade paataget sig at finde gode, lærerige Pladser til os unge, som 
kom derover for at studere og være med i det daglige Arbejde 
paa amerikanske Landbrug eller Gartnerier i det kommende Aar. 
Den næste Formiddag gik derfor med at faa os fordelt rundt til 
disse Foreningers Kontorer, hvor vi fik fortalt lidt om de Pladser, 
vi skulde til. De fleste fik anvist Pladsen af Foreningen »The 
National Grange«. Og jeg var blandt dem. Min første Plads blev i 
Staten New York, ca. 500 km Vest for Byen New York. Farmeren 
hed Carl Phillips og boede uden for en lille By, der hed Andover. 
Det skulde være saa meget en god og lærerig Plads. Om Eftermid
dagen samme Dag var vi rundt at se paa den smukke og rene By, 
som Washington er. Ikke en eneste Fabriksvirksomhed findes der. 
Kun Regeringskontorerne og -bygningerne har Hjemsted der. Og 
dette er med en Danskers Øjne set og maalt, som saa meget andet 
i Amerika, mildest talt imponerende flot at se. Vi saa ogsaa alle 
de forskellige Monumenter for de Præsidenter, der i Tidens Løb 
har været i Amerika. Mest imponerende var vel nok det 100 m 
høje, firkantede Taarn til Ære for George Washington. Naar dette 
om Aftenen var badet i Lys af Projektører, var det et Syn, man 
aldrig vil glemme. Ja, der kunde fortælles meget mere om, hvad 
vi saa og oplevede de første spændende Dage, vi var derovre; det 
er, ligesom de staar klarest for en, men jeg maa videre, der er 
lang Vej til Enden af de ca. 20.000 km, jeg rejste rundt derovre.

Næste Morgen var det saa Afgang fra Washington mod vor nye 
og første Plads i Staterne. Skønt jeg var den, der havde den korteste 
Vej, maatte jeg først af Sted. Bussen gik Kl. 8 Morgen, og jeg var 
fremme samme Tid om Aftenen godt ør i Hovedet af al den Rum
mel. Jeg fik her under Turen det første Bevis for, hvad det vil 
sige ikke at kende ret meget til engelsk Sprog. Det var, skønt Rej
sen var tilrettelagt for os i alle Enkeltheder, vanskeligt at følge 
med i, hvad der foregik. Heldigvis havde vi dog alle faaet en In
troduktionsskrivelse med fra Ambassaden, og den blev respekteret. 
Hver Gang Folk saa den, blev de straks uhyre flinke og hjælp
somme.

Farmeren var at hente mig i Hornell. Det første Indtryk var 
afgjort godt, om det var gensidigt, ved jeg ikke. Flinke og lige
fremme Mennesker, som jeg straks syntes om, og det blev ikke 
mindre, jo længere Tid der gik. Det var mørkt, da vi kom til 
Farmen, saa Indtrykket af den maatte vente til næste Dag. Det var 
vist ogsaa meget godt at faa sovet lidt først. — Det var just intet 
Mønsterbrug. Carl Phillips havde købt det for 2 Aar siden og var 
nu i Gang med at arbejde Bedriften op, da den var meget forsømt, 
da han overtog den. Og naar ban det meste af Tiden var alene 
Mand, er det selvsagt, at det ikke kunde gaa meget hurtigt med at 
faa den rettet op. Evindelige Bekostninger var der ogsaa paa de 
gamle Bygninger og gamle Traktorer, der var. Til Ejendommen 
hørte ca. 90 Tdr. Land. Deraf de 20 med Skov og Eng. Af Besætning 
var der 8 Malkekøer og 5 Ungkreaturer og Kalve. Af Maskiner var 
der Malkemaskiner, 2 Traktorer, deraf den ene en gammel Ford 
lavet om til Traktor, og en Selvbinder. Tærskeværk fandtes ikke, 
da et omrejsende Værk altid besørgede Tærskningen. Jorden, jo, 
den var først og fremmest meget stenrig, hvilket gav sig Udslag i, 
at saa snart der ikke var andet at tage sig til, samlede vi Sten. Et 
lidet opmuntrende Job. Ellers saa det ud til, at den var meget god. 
Kornet og Majsen stod godt og gav vel ogsaa et godt Udbytte. Meget 
af Jorden var lagt ud med Græs til Hø. Der blev dog ikke meget 
af det, da Foraaret og Forsommeren havde været meget tør. Dog
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Beall Greenhouse Co.»Washington.

mente han, at det vilde vare Vinteren over. I et stort Stykke var 
der Majs. Det dyrkes overalt i Amerika til Brug som Foder i Vin- 
termaanederne i Stedet for, som herhjemme, Roer. Nu kender jeg 
ikke meget til Arbejdet paa et Landbrug, men det forekommer mig 
dog, at det var langt lettere at arbejde med Majsen fremfor med 
Roerne. Det høstes paa Marken af en dertil særlig konstrueret 
Selvbinder. Hjemme bliver det puttet igennem en Maskine, der hak
ker det i Stykker, ca. 2 ", og hvorefter det af samme Maskine blæses 
op i høje Taarnsiloer, der altid er placeret, saa det er nemt at 
komme til at fodre med Ensilagen om Vinteren. Majsen kræver 
for at blive moden et meget varmt Klima. I nogle Somre kunde 
det maaske nok lade sig dyrke tilfredsstillende herhjemme, men 
f. Eks. en Sommer som i Aar vilde det ikke kunde naa at modne. 
— Denne Farm var en udpræget Dairy-Farm, d. v. s. et Landbrug, 
hvor der findes Køer. Andre af vi 16 kom ud paa Farme, hvor 
der udelukkende dyrkedes Korn.

Bygningerne var som sagt ikke bedre end ligetil, noget forfærde
ligt gammelt og utidssvarende Bras, som det absolut ikke var til 
at blive i godt Humør af at arbejde i. Naa, maaske er man ogsaa 
for godt vant herhjemmefra. Jeg er dog ikke i Tvivl om, at Carl 
Phillips nok engang skal faa en ny Lade. Han var en ung, stræb
som Mand, der ønskede at have sit eget og at bevare det. Og naar 
man blot bar den Indstilling, tror jeg nok, det skal gaa. — Som 
sagt, det var meget flinke og hjælpsomme Mennesker. Det hjalp 
mig meget i den første Tid derovre. De tog mig med ud iblandt 
deres Omgangskreds, tog sig for at hjælpe mig at lære Sproget og 
meget mere. Da det gik op for dem, at jeg ikke var Landmand, 
men Gartner, hjalp de mig ogsaa at skrive til de forskellige In
stanser for at faa en Plads til mig i et Gartneri. Det var dog Am
bassaden, der til sidst fandt en. Og først i September var der klart, 
således at jeg kunde begive mig ud paa den lange Rejse tværs over 
det amerikanske Fastland til Staten Washington i det nordvestlige 
Hjørne af De forenede Stater. Jeg skulde paa et stort Gartneri paa 
en 0 lige uden for Seattle. Navnet var Beall Greenhouse Co.
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Turen tværs over foregik igen med Greyhound Busser. Jeg 
kørte ud i eet Stræk. En lidt anstrengende Tur paa omtrent 
5000 km, men dog ikke værre, end det kan klares, naar man er 
ung. Sæderne i disse Busser er heldigvis til at slaa tilbage, saa 
man sover næsten bedre der end i en Lænestol.

Jeg startede fra Buffalo i Staten New York Mandag Middag og 
var ved Vejs Ende, Seattle, Torsdag Aften. Det længste Ophold 
havde jeg i Chicago, og det var kun paa 3 Timer. Lige nok til at 
strække Benene i, faa sig vasket og faa noget at spise. Førend 
Chicago havde vi kørt gennem nogle af Amerikas mest udprægede 
Industriegne. Store, store Fabriksbyer saasom Erie, Cleveland og 
Toledo. Imellem disse, ude paa det aabne Land, var der store 
Frugtplantager, dog mest Ferskenplantager og Vindruemarker. Nu 
gik det saa op igennem Wisconsins og Minnesotas frugtbare Egne. 
Det saas, at Jorden her var meget mere frugtbar end i New York. 
Bygningerne var meget mere velholdte, ja, i det hele taget saas 
tydeligt en større Velstand. — Senere kom vi ind i Dakota og 
Montana. Der var ikke mere saa frugtbart. Her kunde det se ud 
til, som om der paa den Jord, hvor der kunde dyrkes, blev 
dyrket Brødkorn, og det vil sige Hvede. Dog var her ogsaa store 
Slagtekvægsfarme. Det er Stude, som kan taale at gaa ude hele 
Aaret rundt, de saakaldte »Whitefaces«. I Idaho kørte vi over den 
store Bjergkæde »Rocky Mountains«. Her var meget skovrigt og 
derfor megen Skovdrift. Minedrift fandtes ogsaa. Baade Kobber, 
Kul og Guld fandtes i disse Bjergegne. I den nordvestlige Del af 
Amerika gaar 2 Bjergkæder. »The Rocky Mountains« og »The Cas
cade Mountains«. Imellem disse 2 Bjergkæder findes megen frugt
bar Jord. Store Landbrug drives her. I Washington, ved Foden af 
Cascade Bjergene, findes vel nok et af Verdenscentrerne for Frugt
avl. Hei- findes Tusinder og atter Tusinder af Tdr. Land med 
Frugttræer. Om Sommeren er her meget varmt og tørt. D. v. s., at 
det hele maa kunstigt vandes. Det kan ogsaa nemt lade sig gøre, 
idet der ned mellem disse to Bjergkæder løber en meget vandrig 
Flod, nemlig Columbia River. Ved Pumpe og Kanalsystemer ledes 
Vandet mange km ind imellem disse Frugttræer. Der vandes ikke, 
som man gøi' mange Steder herhjemme, med Pistonledninger eller 
Regnkanoner. Nej, hvor Terrænet er for det, ledes Vandet ind mel
lem Træerne. Det var imponerende at se. — Da Seattle var naaet, 
tog jeg ud til en Kammerat, hos hvem jeg logerede de første Par 
Dage, indtil alt var i Orden angaaende min Tiltrædelse paa Gart
neriet.

Som omtalt laa Gartneriet paa en lille 0 uden for Seattle ved 
Navn Vashon, saa man skulde med Færge for at komme derover. 
Den første Dag i en ny Plads er jo altid spændende. Baade hvad 
man nu bliver sat til at gøre, og hvordan de er, som man nu skal 
arbejde for og sammen med. Det voldte altsammen ingen Vanske
ligheder. Jeg var glad for Byttet med Farmen fra første Begyn
delse. Tempoet var meget minimalt, det opdagede man efterhaanden. 
Det, man forstaar ved amerikansk Tempo, kan man meget nemt 
være med i derovre. Og faktisk oplevede jeg det kun, naar man 
stod og saa paa og var med i Trafikken. — Gartneriet var efter 
vore Begreber herhjemme stort. Til daglig var vi 50 Mand beskæf
tiget. Men efter det Tempo, der i Dag findes i det danske Gartneri, 
vil jeg tro, at 25—30 Mand kunde have gjort Arbejdet lige saa godt 
og omhyggeligt. — Kulturerne her var Orchideer, Roser og Nelliker. 
For det meste arbejdede jeg med Nellikerne, men var dog ogsaa 
i Roserne en Del og lidt i Orchideerne. Kulturmæssigt set kan jeg 
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med god Samvittighed sige, at vi herhjemme kan lave Roser og 
Nelliker mindst lige saa godt og vel ogsaa bedre. Det var, ligesom 
de hele Vejen igennem ikke var omhyggelige nok med Pasningen. 
Og det kan særlig for Nellikernes Vedkommende give sig Udslag i, 
at mange forskellige Sygdomme angriber dem og dermed forringer 
Udbyttet saa meget, saa det bliver en tvivlsom Forretning. Dog, 
derovre var Prisen saa god paa ovennævnte Varer, at selv meget 
daarlige Kulturer kunde være rentable.

Orchideerne var derimod aldeles første Klasses. Intet Sted her
hjemme baade før og siden har jeg set en saadan Frodighed i Or- 
chidehuse som der. Det var ikke, fordi Klimaet der var meget 
anderledes end vort, men det var altsaa Kunsten at vide, hvad der 
skulde til for at give en saadan Frodighed, de vidste bedre end 
vi herhjemme. Det synes maaske underligt, at jeg ikke slog mig 
paa den Kultur derovre. Det har nu sine Grunde, og for mig synes 
de temmelig væsentlige. For det første lærer man intet i en Orchide- 
kultur paa 4 Maaneder. Tænk paa, at fra et Orchidefrø bliver saaet 
i en hermetisk tillukket Flaske, og til den som Plante giver sin 
første Blomst, gaar der 7 Aar. Heraf synes jeg, det er let at ud
drage, at det er ingen Kultur for Nybegyndere at starte med, der 
sker for lidt i et Orchidehus.

På dette Gartneri fandtes ogsaa eget Laboratorium, hvor bl. a. 
Jordprøverne blev undersøgt. Dette Arbejde havde jeg ogsaa Lej
lighed til at følge, hvilket jeg syntes var meget interessant. Der 
blev af hvert eneste Bed med Roser og Nelliker, d. v. s. 135 Bede, 
taget Jordprøver en Gang om Maaneden for at følge, hvor meget 
der brugtes af de forskellige Næringsstoffer, og hvad der manglede, 
og for saa at faa disse suppleret op igen.

I Seattle og Omegn findes mange Danske. Mange af disse fik 
jeg Lejlighed til at komme sammen med gennem min Kammerat 
der. Der er mange, som, naar de rejser ud, ikke vil opsøge deres 
Landsmænd derude, de vil afbryde Broer bag sig. Det synes jeg 
nu er forkert. Jeg synes, at det stiver en vældigt af at komme til 
at tale med mennesker, der dog endnu har bevaret, mere eller 
mindre, af den Tankegang, som var og vel fremdeles ogsaa er 
kendetegnende for det Land, de kom fra. For det skal ingen Hem
melighed være, at jeg tit tænkte paa det derhjemme som noget 
meget bedre end det, jeg i Øjeblikket stod midt i. Derfor livede 
det vældigt op at komme sammen og at tale med disse Mennesker. 
Og saa er der vel ogsaa noget om, hvad jeg hørte en sige engang, 
at lige meget hvor vi befinder os, og hvad vi end har med at 
gøre, saa ligger der altid en Opgave deri at faa dette gjort paa 
bedste og mest tilfredsstillende Maade.

Først i Februar rejste jeg saa fra Seattle sydpaa til Califor
nien, ned til Foraaret. Dernede, 50 km Syd for San Fransisco, havde 
Beall Greenhouse Co. endnu en Afdeling. Det var nær en skøn, 
lille By ved Navn Palo Allo. Det faldt saa heldigt, at en af Søn
nerne Beall netop skulle derned. Derfor fik jeg Kørelejlighed hos 
ham, hvad jeg absolut ikke var ked af. Underligt var det at køre 
fra Washingtons Sne og Is lige ned til Foraaret, hvor man kunde 
gaa i Skjorteærmer i Stedet for i tykke Strikketrøjer. Underligt 
var det ogsaa at se, da Vejtræerne Nord for San Fransisco begyndte 
at blive Palme- og Eucalyptustræer. I Californien kørte vi ned 
gennem Sacrementodalen. Dejligt at se den Frodighed, der fandtes. 
Havde vi blot kommet 3 Maaneder senere, havde det hele været 
tørt og afsvedet. — Om Kulturerne i dette Gartneri skal ikke næv
nes meget. Blot at det der næsten var udelukkende Roser, der blev 
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drevet med. Dog var der et Par Huse med Gardenia. En dejlig, vel
lugtende Blomst, som bruges meget ved festlige Lejligheder. Lige
som paa Vashon var det her ogsaa overordentlige flinke Mennesker 
at arbejde for og sammen med. Der gik ikke langt imellem, at 
Beall tog mig med ud at se andre Gartnerier og andre Kulturer. 
Det var mest Japanere, vi besøgte. Dem findes der mange af hele 
Vestkysten ned. Ved San Fransisco havde mange af dem slaaet 
sig paa Gartneri, og det skal siges, at ikke faa af dem var ikke 
saa lidt dygtigere end deres hvide Kolleger.

Flere Gange var jeg naturligvis i San Fransisco. Den er en 
af de kønneste Byer i Amerika. Dejlig frisk var der, fordi den 
jo faktisk ligger med Vand paa 3 Sider.

Golden Gate Park er vidunderlig at tilbringe sin Tid i. Jeg gik 
der en hel Søndag og fik endda ikke set det hele. Det er en meget 
stor Park, et »Aandehul« for alle disse Mennesker om Søndagen og 
andre Tider, hvor de kan faa Lejlighed til at være der. Siden var 
jeg ogsaa paa Sejltur paa San Fransisco Bugten i det skønneste 
Vejr, man kan tænke sig. Naa, ja, Vejr. I de godt og vel 2 Maane- 
der, jeg var i Californien, var det Solskin fra Morgen til Aften. 
Ikke underligt, at mange Mennesker søger ned og bosætter sig 
der. Det er nemlig saadan, at her bliver der heller ikke saa bræn
dende hedt om Sommeren.

Omkring Midten af April rejste jeg fra Californien med Denver 
i Colorado som Maal. Jeg havde hørt, at de der dyrkede saa ovenud 
gode Nelliker; dem vilde jeg se paa min sidste Tid derovre. Jeg 
tog mig en lille Ferie samtidig med Rejsen dertil. Jeg lagde Turen 
ned langs Kysten til Los Angeles og Hollywood. Der opholdt jeg 
mig et Par Dage og fik selvfølgelig at se Hollywood saa godt som 
fra alle Sider. Det siges jo, at man har ikke været i Amerika uden 
ogsaa at have været dér. Mig syntes der ikke at være stor For
andring fra det øvrige Amerika, naar lige undtages de Slotte, hvori 
Filmsstjerner o. lign, boede paa Beverly Hills. Mange af dem var 
rene Eventyr- og Fepaladser. Ja, velholdte var de og en Fryd for 
Øjet at »se« paa, men saa er alting vist ogsaa sagt. — Los Angeles 
er Verdens største By, hvad Udstrækning angaar, og bliver vel ogsaa 
til en af de største, hvad Indbyggerantal angaar, inden ret længe. 
Det er en By i rivende Udvikling. En Masse Industrier flytter der
ned, bl. a. for at undgaa den megen Sygdom, som tit hærger Fabrik
kerne oppe i de nordligste og koldere Stater. De store Olieforekom
ster i Syd gør vel ogsaa sit til, at mange søger derned. — Fra 
Los Angeles tog jeg ind over Arizona, New Mexico op til Colorado. 
I Arizona saa jeg Nationalparken »Grand Canyon«. »Grand Canyon« 
vil sige, at igennem denne Klippemasse har Coloradofloden igennem 
Tusinder og atter Tusinder af Aar skaaret sig dybere og dybere 
ned, saa at den nu, naar man staar paa Kanten af Kløften, be
finder sig 1,5 km nede og danner Flodens nuværende Leje. Fra 
Kant til Kant paa det bredeste Sted er der 16 km. Det siger sig 
selv, at det har taget adskillige Aar for den at danne sit nuværende 
Leje, der nu gennemsnitlig er 100 m bredt.

Farvernes Spil i denne Kløft, som forøvrigt var saa lang, Øjet 
rakte til begge Sider paa det Punkt, hvor jeg stod, var ikke mindre 
imponerende. Den Dag, jeg var der, var det meget varmt, og derfor 
var det de røde Farver, der var mest fremtrædende, men naar 
Vejret skiftede, skiftede Farverne ogsaa. Disse Farvestoffer fandtes 

i Klippemassen og var af uforklarlig Grund paavirkelig af For
andringer i Atmosfæren. Meget mere synes jeg ikke kan siges, 
fordi det faktisk skal ses, for at man rigtig kan faa Indtryk af,
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Paa Vej mod New York.

hvilket storslaaet Stykke Natur dette egentlig er, og hvilke Farvel' 
der her blander sig i skønne nuancer. — Turen igennem Arizona 
og New Mexico var paa sin Maade trist, idet det mest var Ørken 
og meget ufrugtbart Land, vi kørte igennem. En Gang imellem 
kom vi igennem en lille, fattig Landsby, en enkelt Gang igennem 
en indiansk Landsby, hvor Husene endnu var lerklinede.

Igen i Denver var der en Kammerat at modtage mig. Han havde 
denne Gang sørget baade for Plads og Logi til mig. Jeg kom nu 
paa et Gartneri, hvor der udelukkende blev drevet med Nelliker. 
De var kønne og gode, de havde der ogsaa bedre Klimaforhold at 
dyrke dem under end herhjemme, idet de gennemsnitlig har 300 
Solskinsdage mod vores smaat 100.

Der oplevede jeg en rigtig Haglstorm, saa det kunde batte til 
noget. Hagl saa store som en knyttet Barnehaand begyndte en Aften 
at drysse ned. Næste Morgen, da vi kom paa Gartneriet, var der 
ikke mange Ruder tilbage i Drivhuse, der ikke var beskyttet mod 
dem. Vi havde nogle Dage i Forvejen trukket Kyllingenet over nogle 
af Husene, og de fejlede selvfølgelig intet, men de andre, uha, i 2 
Dage bestilte vi ikke andet end samle Glasskaar op. — Her boede 
jeg for Resten sammen med en ung Dansker, som var emigreret. 
Han havde været med Flensted-Jensen lige efter Krigen og syntes 
saa godt om det, at han vilde derover for at blive. Vi tog flere 
Ture op i Bjergene »Rocky Mountains«. Der var meget skønt der
oppe, og vi nød rigtigt at komme op i Stilheden bort fra al denne 
Motorlarm.

Siden tog vi en Smuttur til Salt Lake City i Utah, Mormonernes 
By og Stat, for at se Flensteds Gymnaster. Henry vilde gerne hilse 
paa Kammerater fra sidste Gang, da der var flere, som var med 
igen. Og jeg havde intet imod at slaa ham Følgeskab. Der traf jeg 
saa, som ogsaa fortalt i sidste Elevskrift, Kirsten Brandstrup. Over
raskelsen var vel størst for hende, idet jeg godt vidste, hun var 
med. Salt Lake er det unødvendigt at fortælle om, det gjorde 
Kirsten sidste Aar.
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Nu var det efterhaanden Tiden at vende Næsen mod New York, 
idet det var blevet omkring den 4. Juli, og Baaden gik den 15. 
Jeg havde aftalt med en Kammerat, at vi skulde følges ad fra 
Denver. Han var en af de 16, jeg fulgtes med over; pudsigt nok 
havde vi faaet Billet til samme Baad og samme Kahyt, og det uden 
vi vidste af det, førend jeg rent tilfældigt kom ind paa det i et 
Brev. Vort første Maal var Detroit. Vi vilde op at se, hvor alle 
disse Dollargrin blev lavet, som vi mange Gange i Aarets Løb 
havde sprunget for Livet for. — Paa Turen derop kørte vi gennem 
Staterne Kansas, Missouri, Illionis, Indiana og Michigan, hvor 
Detroit er beliggende. Disse Stater betegnes som Amerikas Korn
kammer, idet de fleste af dem ligger eller støder til Missisippidalen. 
Det er alle frugtbare Stater med megen Velstand.

Mest Hvede er det, som dyrkes her, men hvor mange Fold der 
avles, ved jeg ikke. — Vi ankom til Detroit en Aften, og efter en 
god Nats Søvn tog vi ud og saa noget af Fords Fabrikker. De er 
opdelt i flere Afdelinger, men det, vi saa, var dog Hjertet af dem 
allesammen. Hei' fandtes Højovne, Staalvalseværker, ja alt, hvad 
der skulde bruges for at faa en færdig Bil, blev fabrikeret her. 
Et Samlebaand, hvoraf der kom en færdig 4 Dørs Ford Sedan for 
hver 90 Sekunder, saa vi ogsaa. Alt kom glidende lige akkurat paa 
det bestemte Sted og bestemte Tidspunkt fra andre Transport- 
baand til Samlebaandet, saaledes at det kun var at spænde enkelte 
Skruer fast og forbinde Ledningerne. Pr. Dag fabrikerede Ford 
mellem 4 og 5000 færdige Personbiler. Hos Ford saa vi ogsaa et 
Museum for Maskiner og Biler. Det var Biler fra den første til 
nys udkomne Modeller. •— Efter Detroit vilde vi se Niagara Vand
faldet, en af de Ting, man ogsaa skal se for at have været i Ame
rika. Og der bliver man heller ikke skuffet. Det er virkelig impone
rende at se. Men skønnest er det nu om Aftenen, naar de nedstyr
tende Vandmasser er oplyst af i Hundredvis af kraftige Projektører 
i mange Farver. — Vi tog nu ud til Farmeren Carl Phillips, hos 
hvem jeg jo var først. Vi trængte til et Sted, hvor vi kunde faa 
hvilet rigtigt ud. De havde da ogsaa sagt, da jeg rejste, at jeg 
endelig skulde besøge dem, inden jeg forlod Amerika. Det benyttede 
vi os af, og vi havde et Par dejlige Dage hos disse flinke og gode 
Mennesker. De havde i Aarets Løb faaet anskaffet en ny Traktor, 
hvad der ogsaa i høj Grad var paakrævet. Flere af Farmerne rundt 
omkring der kom og skulde høre, hvad jeg havde oplevet paa min 
Rejse ude vestpaa. De fleste af dem havde aldrig været saa langt 
væk.

Det blev Tiden, vi skulde af Sted for at naa Baaden og for at 
faa set lidt paa New York. Det fik vi jo ikke Lejlighed til ved 
vor Ankomst. Vi prøvede at køre i den underjordiske, var i Empire 
State Building, i Radio City at høre Koncert, og vi prøvede at gaa 
i Mylderet paa Times Square for til Slut at gaa paa Indkøb i de 
enorme Varehuse. Vi skulde jo have lidt med hjem fra New York. 
Endelig en skøn Morgen den 15. Juli lettede »Stockholm« af New 
Yorks Red, og den sidste Etape til de hjemlige Strande var be
gyndt. Det blev en herlig Tur hjem, fint stille Vejr under hele 
Sejladsen. Søndag Aften den 23. Juli ankom vi til København. En 
Regnbyge tog lidt af den glade Gensynsstemning. Hele Familien 
var mødt. Det var godt at se dem igen, skønt det jo kun var et 
Aar, siden vi sidst saas paa Odense Banegaard. En god Tur havde 
det været. Rig paa Oplevelser, som for det meste er gode Minder 
at have at tænke tilbage paa.

Frede Kjær Larsen.



Elevmødet 1951.
Lørdag Aften den 7. Juli begyndte Elevmødet paa Skolen 

med Dans, indtil de fleste var mødt. — Saa viste gamle Elever 
en Skjolddans, instrueret af Ingeborg Friis, som høstede me
gen Bifald, og det var fortjent, den var nydelig udført og har 
vist aldrig været brugt som Underholdning her før. Herefter 
blev der budt paa Forfriskning i Skolestuerne, og saa dansedes 
der videre til Kl. 12, hvor Aftenen sluttede med en Aftensang. 
Lidt efter blev der Invasion de sædvanlige Steder — ved 
Tage Bornholt og paa Skolens Gaard.

Søndag Formiddag holdtes Gudstjeneste ved Holger Søren
sen i Egaa Kirke, og Kl. 10 var der Husholdningsdemonstra
tion i Gymnastiksalen ved Lærerinde Margit West, og bagefter 
tog Drengene fat med en ordentlig Omgang Haandbold uden
for, til det blev Middag.

Efter Middagsmaden blev der Generalforsamling med den 
efterhaanden sædvanlige gode Tilslutning. — Formanden bød 
Velkommen og oplæste Beretningen, og Kassereren gennemgik 
Regnskabet, og begge Dele godkendtes.

Paa Valg var i Aar: Ester Hjortshøj, Inga Christensen, 
Asger Bak og Jens Krause-Kjær. Der blev genvalg undtagen 
for Asger Bak. I hans Sted valgtes Frede Bak, Rodskov.

Som Suppleant valgtes Palle Grosen og Sigrun Bornholt, 
som Revisor genvalgtes Ellen Larsen.

Under Eventuelt fik Bestyrelsen Bemyndigelse til at forhøje 
Beløbet for Egaa-Bogen, hvis det blev paakrævet, og herefter 
sluttede den med en Sang.

Eftermiddagen forløb med frit Samvær indtil Kl. 15, hvor 
Pastor Ebbesen, Døstrup, holdt Foredrag i Gymnastiksalen. 
Sidst paa Eftermiddagen viste Sommerpigerne Gymnastik paa 
Boldbanen.

Om Aftenen opførte Eleverne »En Søndag paa Amager« 
ude i Haven. Saa var der dækket til Aftenkaffe inden i Salen, 
og ved Kaffebordet underholdt Pastor Ebbesen med humori
stiske Ting fra Dagliglivet. Og saa blev vi præsenteret for det 
nye Tæppe til Scenen, malet af Pastor Bramming-Hansen.

Til sidst oplæste Dybkjær Hilsener fra gamle Elever, som 
paa denne Maade sendte Elevmødet en venlig Tanke. Saa 
sluttede vi af med en Aftensang, og et Par dejlige Dage var 
forbi.

Jens Krause-Kjær.



Forskelligt.
Vintermøde afholdes søndag den 17. februar med foredrag 

om eftermiddagen og underholdning om aftenen. Mad kan 
ikke købes på skolen, men te kan fås til medbragt aftensmad.

Elevmøde lørdag—søndag den 12.—13. juli. Program sen
des til alle medlemmer af elevforeningen.

Vallekildemøde søndag den 7. september.
Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i det lokale annonceblad 

»Landbobladet«. Interesserede, der ikke ser dette, bedes søge 
oplysninger hos kammerater eller på skolen.

*

Egånåle, der nu igen laves af sølv, koster 2,75 kr., kan fås 
på skolen eller ved indsendelse af 3 kr. i frimærker (penge 
må ikke sendes i almindeligt brev!) eller til girokonto 39268, 
Egå Efterskole, Hjortshøj.

*

Bidrag til Egåbogen bedes sendt til et medlem af bestyrel
sen eller til skolen inden 15. september.

Adresseforandringer, hvis der er tale om en ny, varig 
adresse, bedes meddelt skriftligt til: Egå Efterskoles elevfor
ening, Bynksminde, Hjortshøj. Hertil anmoder vi også ind
trængende om, at der må blive sendt en rettelse, hvis den 
hidtil brugte adresse ikke er rigtig. Der kommer hvert år en 
del Egåbøger tilbage, fordi den gamle adresse ikke længere 
er tilstrækkelig. Elevforeningen taber penge derved, og Egå
bogen savnes af den, der venter den. Derfor beder vi jer: 
husk at meddele eventuelle nødvendige ændringer.

Efterskolens bestyrelse.
Gårdejer Tage Bornholt, Egå, Hjortshøj (formand). 
Gårdejer Jens Bornholt Hansen, Egå, Risskov.
Fhv. gårdejer Marins 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 (fmd.) 
Landmand Jørgen Brandstrup Andersen (1947—48), Egå,

Hjortshøj.
Landmand Peder Andersen (1943—44), Hårup, Hjortshøj.
Landmand Frede Bak (1937—38), Rodskov, Løgten.
Husassistent Marie Bak (1948), Rodskov, Løgten.
Husassistent Inga Christensen (1950), Truegård, Brabrand.
Husassistent Ester Hjortshøj (1949), Todbjerg, Hjortshøj.

For elevholdet 1950—51: Ove Rasmussen, Bendstrup,
Hjortshøj.

For elevholdet 1951: Inger Hansen, Enggård, Hjortshøj.

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

Egaafondets Regnskab 1950—51.
Indtægt: 

Kassebeholdning 8. Juli 1950 .................................... 1712,36 Kr.
Renter fra Landbosparekassen ............  59,67 -
Kupons af Obligationer............................................... 85,00 -
Tilskud fra Elevforeningen ........................................ 100,30 -

Balance . . 1957,33 Kr.
Udgift:

Købt Obligation stor 2000 Kr.................................... 1800,00 Kr.
Kassebeholdning 7. Juli 1951 .................................... 157,33 -

Balance . . 1957,33 Kr.
Formuen den 7. Juli 1951: 

Landbosparekassen ........................................... 114,33 Kr.
Kontant ......................................  43,00 -

Ialt . . 157,33 Kr.
og Obligation Mh % ............................................. 2000,00 -
+ Obligation 4 % ................................................. 1000,00 Kr.

Bynksminde, den 7. Juli 1951. 
Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret, og der er intet at bemærke.

Egaa, den 8. Juli 1951.
Elten Larsen. Jens Krause-Kjær.
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Elevforeningens Regnskab 1950—51.
Indtægt: 

Kassebeholdning ...........................................................  3135,28 Kr.
1263 Medlemsbidrag ................................................... 2903,80 -
4 frivillige Bidrag......................................................... 12,00 -
Porto refunderet.............................................................. 875,00 -
Solgt Egaanaale .............................................................. 430,00 -
Billetsalg v. Elevmødet................................................ 1570,20 -

— v. Vinterfesten............................................. 484,55 -
Indvundne Renter......................................................... 51.09 -
Forkert Girering.....................................................  21,45 -

Balance . . 9483,47 Kr.
Udgift:

Elevmødet: 
Bespisning ................................... 967,00 Kr.
Musik .................................................. 196,20 -
Leje af Dragter ................................ 121,85 -
Foredrag ............................................. 70,00 -
Konsulenthonorar ......................... . . 30,00 -
Fakler, Lys m. m............................... 37,69 -
Annoncer, Adgangstegn ................. 34,80 -

---------------- 1457,54
Egaabogen: 

Trykning og Klicheer ............. 2386,81 Kr.
Frimærker .......................................... 1079,60 -
Konvolutter ....................................... 108,00 -
Blanketter ...................................  75,00 -
Fragt, Telefon, Porto ..................... 23,30 -

---------------- 3672,71
Elevunderstøttelser ...................................... ,................ 325,00
Tilskud til Egaafondet................................................. 100,30
Indbydelseskort og Tryksager til Jubilarer........... 211,79
Købt Egaanaale .............................................................. 376,00
Vinterfesten:

Kr.

Kr.

Annoncer ................................................ 41,32 Kr.
Musik ..................................................... 210,00 -
Kaffe ...................................................... 164,00 -
Afgift af Skuespil ................................ 15,00 -
Adgangstegn ........................................... 11,25 -

Ialt . . 6584,91 Kr.
Kassebeholdning............................  2898,56 -

Balance . . 9483,47 Kr.
Foreningens Formue: 

Landbosparekassen .......................................... 2590,07 Kr.
Girokontoret .............................................................. 93,40 -
Kontant ...................................................................... 215,09 -

Bynksminde, den 7. Juli 1951.
Jes Thomsen.

Ialt . . 2898,56 Kr.

Regnskabet er revideret, og der er intet at bemærke. 
Egaa, den 8. Juli 1951.

Ellen Larsen. Jens Krause-Kjær.



Bogen om de frie

Ungdoms- og Efterskoler.
Vi har ikke hidtil haft en enkelt Bog, der fortalte, 

hvad en fri Ungdoms- eller Efterskole er for en Skole.
En saadan Bog er nu udkommet i 2 Bind. — Første 

Bind fortæller om, hvad der undervises i paa en saadan 
Skole, og svarer paa Spørgsmaalet, hvorfor der under
vises deri. Andet Bind indeholder en Beskrivelse af de 
enkelte Skolers Oprindelse samt fra 2 til 6 Billeder fra 
hver Skole, alle Billeder i halysides eller helsides For
mat. — Det er en Bog, som ikke siger gamle Elever fra 
disse Skoler noget væsentligt nyt, men alligevel vil jeg 
tro, at I bliver glade for at se Billederne.

Og det vilde have stor Betydning, om I vilde vise den 
til jeres Venner og Bekendte, som ikke kender meget til 
disse Skoler, ja, maaske kunne I formaa dem til at købe 
Bogen.

Begge Bind indbundet koster 66 Kr. — Maaske vil 
I synes, det er meget, men i Betragtning af Bogens Stør
relse og Billedstof og de høje Priser paa Papir kan det 
ikke være mindre. — Bogen faas ved at skrive til: Ung
domsskolebogens Ekspedition, Drewsensvej 4, Odense.

A. Thyregaard, 
fhv. forstander, Jebjerg St.



Elevforteenelse. O
Vinteren 1950—51.

Bent Nordvig Andersen, Brundby mk., Samsø.
Jens Erik Andersen, Kni, Ørum Djurs.
Sven Thyrmand Andersen, Mejlby, Hjortshøj.
Niels Christian Arildsen, Vennebjerg, Lønstrup.
Anders Lauge Bang, Rodskovvej 1, Hornslet.
Jørgen Hvam Bech, Herskind, Skovby Østj.
Hans Jørgen Berntsen, Voerladegård, Skanderborg.
Erik Bisgaard, Saksild, Odder.
Peter Bjørnlund, Tinning, Hinnerup.
Jens Bomholt, Hovgård, Lystrup.
Knud Enevold Brandt, Enslev, Hasselager.
Frode Christensen, Hjortshøj.
Aksel Elgaard, Selling skole, Hadsten.
Bendt Eriksen, V. Tammestrup, Virring, Skanderborg.
Kaj H. Givskov, Voerladegård, Skanderborg.
Knud Erik Graversen, Fiirgårde, Ry.
Jens Grosen, Egå, Hjortshøj.
Bent Grøn, Tinning, Hinnerup.
Christian Peter Hansen, Ellund, Flensborg.
Viktor Hansen, Jebjerg, Langå.
Niels Jensen Helles, Krogsager, Uggelhuse.
Jørgen Hjortshøj, Elev, Hjortshøj.
Villy Holm, Riishøjgård, Framlev, Harlev.
Jens Jensen Husted, Fuglslev mk., Tirstrup Østj.
Arne Høgh Jakobsen, Haldum, Hinnerup.
Christian Lindgaard Jensen, Sabro, Mundelstrup.
Gert Friis Jensen, Toustrup.
Henning Jensen, Lundum mk., Stenbjerg.
Jens Anker Jensen, Værum, Randers.
Jens Vagn Jensen, Balle, Hadsten.
Niels Møller Jensen, Sandby, Hinnerup.
Ove Jensen, Saksild Søndergård, Odder.
Toni Erik Kjeldsen Jensen, Tinning skov, Hammel.
Verner Villy Jensen, Trige, Århus.
Villy Jensen, Thomasminde mk., Hjortshøj.
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Jens Chr. Jeppesen, Mølsted, Gramrode.
Bent Aage Johansen, Hem, Mariager.
Kristian Johnsen, Spørring, Århus.
Kurt Legaard Kjeldsen, Andi mk., Mørke.
Heinrich Thorup Koch, Østergade, Arden.
Jørgen Kaaberbøl Kristensen, Voer, Ørsted.
Aksel Helmer Krog, Langskov, Hadsten.
Lundgård Laursen, Fårup Ellegård, Voldum, Randers.
Henry Laustsen, Enghavevej 16, Stoholm J.
Bent Pedersen Lindgaard, Østervangsvej 17, Hadsten.
Aage Ravn Mikkelsen, Astrup, Århus.
Svend Anker Møllegaard, Tvingstrup.
Christian Møller, Ellund, Flensborg.
Gunnar Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Holger Nielsen, Voer, Ørsted.
Ivan Skougaard Nielsen, Spørring, Århus.
Mogens Aagaard Nielsen, Fulden, Beder.
Poul Nielsen, Saralyst, Højbjerg.
Arne Olesen, Højlund, Vidstrup.
Erik Svejstrup Pedersen, Gram mk., Stilling.
Johannes Pedersen, Drammelsbæk, Neder Randlev.
Kurt Riis Pedersen, Spørring Møllegård, Århus.
Valther Pedersen, Hjortshøj.
Henning Skeide Petersen, Mesballe, Ryomgård.
Alf Vagn Poulsen, Visbjerg, Mårslet.
Peter Gunnar Poulsen, Halling, Randers.
Børge Kaj Rasmussen, Thomasminde, Hjortshøj.
Erling Rasmussen, Tendrup, Hundslund.
Hans Kragh Rasmussen, Øster Terp, Neder Randlev.
Knud Vestergaard Rasmussen, Jegstrup, Hasselager.
Ove Rasmussen, Bendstrup, Hjortshøj.
Per Malling Rasmussen, Karlby, Hornslet.
Palle Juel Rune, Willemoesgade 63, Århus.
Asger Schou, Sdr. Homå, Trustrup.
Arne Sørensen, Elev mk., Lystrup.
Bo Vejby Sørensen, Stenhøjgård, Søften, Hinnerup.
Ebbe Flemming Sørensen, Søften prgd., Hinnerup.
Frits Sørensen, Nymarken, Malling.
Hjalmar Sørensen, Galten.
Jakob Evald Aagaard Sørensen, Serridslev, Tvingstrup.
Kjiud Sørensen, Hjortshøj mk., Hjortshøj.
Knud Friis Sørensen, Vestergård, Hasselager.
Valther Sørensen, Egå, Hjortshøj.
Børge Thygesen, Boeslum, Ebeltoft.
Vagn Leo Thygesen, Bakkebo, Røved, Århus.
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Aage Vestergaard, Kradbjerg, Løgten.
Hans Erik Winther, Tiist Kærgård, Mundelstrup.
Hans Jørgen Winther, Rårup.
Hans Jørgen Sejersen Winther, Grumstrupgård, Hovedgård.

Sommeren 1951.
Jytte Aagaard, Kolt, Hasselager.
Martha Alexandersen, Voldum, Randers.
Gerda Norring Andersen, Mejlby, Hjortshøj.
Inge Andersen, Framlev Østergård, Harlev.
Kirsten Bach, Kousted, Bjerregrav.
Johanne Bonde, Østrup, Hornslet.
Bente Bang Christensen, Koed, Kolind.
Bodil Christensen, 0. Vanggård, Hjørring.
Lis Grethe Christensen, Harlev mk., Ormslev.
Molly Clausen, Ølsted, Århus.
Kirsten Dahl, Bjergby, Hjørring.
Maja Ditlev, Vinterslev mk., Hadsten.
Ester Eriksen, Lime, Mørke.
Ketty Glad, Viborgvej 195, Hasle, Århus.
Kirstine Grosen, Skader, Randers.
Selma Göhring, Angelbogade 31—35, Flensborg.
Aase Hald, Askildrup, Randers.
Inger Hansen, Enggård, Hjortshøj.
Inge Marie Hansen, Ludvigsholm, Ormslev.
Lilly Margit Hansen, Ludvigsholm, Ormslev.
Karen Helbo, Dejret, Knebel.
Birgit Holm, Ingerslev, Hasselager.
Mona Holtze, Ginnerup, Randers.
Ninne Horup, Skader, Randers.
Jenny Jakobsen, Seldrup, Beder.
Gudrun Gisselmann Jensen, Fløjstrup, Beder.
Ingeborg Møller Jensen, Foldby, Hinnerup.
Irmgard Jensen, Hørslev, Skovby.
Margith Jensen, Bøgelund, Gedved, Horsens.
Marie Troelsen Jensen, Tåstrup, Harlev.
Ragna Jensen, Hesselballe, Hjortshøj.
Kirsten Marie Jeppesen, Skovby mk., Skovby Østj.
Anna Marie Johansen, Framlev, Harlev.
Sonja Jørgensen, Skåde, Højbjerg.
Mette Mølgård Kristensen, Romlund, Ravnstrup.
Anna-Lise Laursen, Feldballe.
Inge Laursen, Enslev mk., Ulstrup.
Tove Laursen, Nymandsgården, Glatved, Balle.
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Kirsten Lave, Knebel.
Ingrid Mathiasen, Tinning, Hinnerup.
Kirsten Mathiasen, Tinning, Hinnerup.
Kæthe Meder, Terassegade 17, Flensborg.
Grethe Mondrup, Mejlby, Hjortshøj.
Anne Marie Moos, Knud, Fjelstrup.
Helga Moustsen, Dorthealund, Viborg.
Annie Munch, Møgelgård, Lystrup.
Aase Nielsen, Lillering.
Edith Irene Nielsen, Onsild.
Edith Rask Nielsen, Trige, Århus.
Ellen Bundgaard Nielsen, Brandstrup, Løgten.
Ingrid Westergård Nielsen, Stauns, Tranebjerg, Samsø.
Lis Ladefoged Nielsen, Galten mk., Hadsten.
Esther Nylev, Ubby, Jerslev.
Marie Haudrum Olesen, Farre, Sporup.
Aase Overgaard Pedersen, Vidstrup, Ulstrup.
Anna Kirstine Pedersen, Højvang, Norring, Hinnerup.
Gerda Pedersen, Bellelund, Daugård.
Gerda Pedersen, Fulden, Beder.
Inger Lise Petersen, Skjoldelev, Hinnerup.
Inger Poulsen, Halling, Randers.
Tove Strunge Poulsen, Løgtengård, Løgten.
Alice Rasmussen, Grundfør, Hinnerup.
Anne Rasmussen, Søby, Hornslet.
Gerda Dimke Rasmussen, Balle.
Lilli Rasmussen, Tarskov mølle, Harlev.
Margit Hasagex- Rasmussen, Låsby mk., Låsby.
Minna Rasmussen, Borridsø, Thorsø.
Elna Rousing, Gravlev, Hyllested.
Else Simonsen, Lystrup.
Kirsten Skarbye, Kanne, Odder.
Birthe Sørensen, Hasselager.
Ebba Sørensen, Fjellerup, Tranehuse.
Herdis Sørensen, Rodskov, Løgten.
Jytte Sørensen, Hylke.
Kirsten Sørensen, Segalt, Løgten.
Lissi Sørensen, Hedeskovgård, Lystrup.
Ruth Loftager Sørensen, Hjortshøj.
Vera Sørensen, Stouby Vestergård, Daugård.
Kirsten Birgit Therkildsen, Fløjstrup, Beder.
Edith Thomsen, Elev mk., Lystrup.
Grethe Thuesen, Ålykke, Herning.
Ninna Thøgersen, Låsby st.
Inge Warming, Andi mk., Mørke.




