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K om og lad os Krist bekende,
sind og hjerte til ham vende,
takkesang til himlen sende,
kristenfolk i allen stad.
Se dog, hvad har Gud os givet?
Sønnen sin, og med ham livet!
Fra al sorg og nød udrevet
skal vi bo hos ham i fryd.

Thi hans hu mod os sig bøje:
derfor kom han fra det høje
ned til os, som syndens møje,
Satans list har slet forgjort.
Jakobs stjerne er oprundet,
sjælen har sin sorg forvundet,
slangen banesår har fundet,
helveds magt er ødelagt.

Barnedrot i stald og hytte,
vær os nådig, lad os flytte
did, hvor saligt vi skal lytte
til din pris fra englekor.

Med disse vers af salmedisteren
Paul Gerhardt senO
der vi alle tidligere elever og andre, der læser Egåbogen,
vore bedste hilsener med ønsket om en glædelig jul og
et godt nytår.

Karin og Tage Dybkjær.

„Tænk på alt det smukke.”
(Af en tale ved sommerskolens afslutning).
nledningen til, at vi er samlet her i dag, er ganske
. vist ikke de store begivenheder, der fandt sted i
vort land i dag for 10 år siden; men når nu vor afslut
ning på sommerskolen falder netop på denne dato, 29.
august, vil jeg alligevel gerne, at vi skal tænke lidt på,
hvordan der så ud i Europa for blot 10 år siden. Det
er ikke specielt danske forhold, jeg skal sige noget om,
selv om eleverne på vores skole nu mindre og mindre
har oplevet den dato sådan, at de husker den; de var
jo så unge dengang. Men for at lade jer få et lille ind
tryk af, hvordan forholdene i Europa var, vil jeg for
tælle jer en lille smule om en pige, der i 1943 var 14
år, altså nøjagtig så gammel som de yngste af jer.
Hun var født i Tyskland, men da hun var af jødisk
afstamning, måtte hun med sine forældre udvandre til
Holland, da Hitler i 1933 kom til magten i Tyskland.
Anne Frank, som hun hed, måtte som andre jøder bære
det tegn, der betød, at hun ikke måtte køre med spor
vogn, ikke gå i biografen og ikke sidde i parken efter
kl. 8 om aftenen. Men det var jo ingenting mod, hvad
det skulle blive senere. Hun var lige fyldt 13 år, da fa
milien besluttede sig til at gå under jorden, og derefter
levede de fra juli 1942 i et baghus, der ellers anvendtes
som lagerbygning. Dei- var fra nu af ikke tale om, at
familien turde vise sig uden for huset. Da var det en
stor trøst for Anne, at hun havde fået en dagbog til sin
fødselsdag; den kaldte hun Kitty, og hun skrev meget
flittigt i den, for det havde altid været hendes store lyst
at skrive, og nu havde hun da god tid til det.
Denne dagbog blev fundet i behold efter krigen og
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er nu udsendt som bog og læses over den ganske ver
den.
Hun fortæller, hvordan de, der levede sammen i bag
huset, havde det. Der var aldrig ro om natten for flyvere,
så Anne fik sorte ringe om øjnene af mangel på søvn.
Kosten var elendig. Morgenmaden bestod af tørt brød og
kaffesurrogat. Middagen stod fjorten dage i træk på spi
nat eller salat. Kartoflerne var halvrådne og smagte sød
ligt og ækelt. Alligevel kommer hun til det resultat, når
hun sammenligner sin stilling med de jøder, der ikke
kom under jorden, at hun har det som i et paradis. »Alt
i alt går det rigtig godt med mig«, skriver hun 1943,
»bortset fra, at jeg slet ingen appetit har.« Hendes ner
ver begyndte snart at svigte. Navnlig var det galt om
søndagen. Da blev stemningen ekstra trykkende, søvnig
og blytung, en dødelig og knugende stilhed overalt. »Jeg
går rastløs fra det ene værelse til det andet, nedad trap
pen og opad trappen og føler mig som en sangfugl, der
har fået vingerne stækket, og som i fuldstændig mørke
basker mod det trange burs tremmer. »Ud, luft og lat
ter,« skriger det inden i mig. Jeg svarer ikke, når der
bliver talt til mig, lægger mig på en divan og sover for
at fordrive tiden, stilheden, den forfærdelige angst — for
slå dem ihjel kan jeg ikke.«
Sådan så der ud i Europa for blot 10 år siden, at en
ung pige på jeres alder måtte tilbringe -sit liv i et bag
hus, fordi hun var af jødisk afstamning. Ikke underligt,
at hun kan skrive: »Der kan være dage, hvor man synes,
at man næsten ikke kan udholde det mere . . . Jeg læn
ges efter at cykle, danse, fløjte, se mig om i verden,
føle mig ung, vide, at jeg er fri — men jeg må ikke
lade mig mærke med det, for tænk engang, hvis vi alle
otte gik rundt og beklagede os og lavede sure miner;
hvad ville det hjælpe?«
I Anne Franks dagbog træffer man på linier, som
man ikke skulle tro, at en fjortenårs pige kunne skrive.
Det kan ikke være almindeligt, at piger i en så ung alder
tænker så dybt, eller også ved vi ikke, hvad der rører
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sig i de unge. Hun taler et sted om, at de savner så
forfærdelig meget — ikke verdslige ting; dem siger hun,
at de har nok af; nej, hun mener indvendigt. »Jeg læn
ges efter frihed og frisk luft, men nu tror jeg, at vi
vil få rigelig erstatning for disse savn. Det forstod jeg
pludselig i morges, da jeg sad foran vinduet. Jeg mener
— indre erstatning. — Da jeg kiggede ud og så dybt og
længe på Gud og naturen, var jeg lykkelig, simpelthen
lykkelig. Og så længe man kan føle den lykke i sig, lykke
over naturen, sundhed og meget, meget mere, så længe
man bærer den med sig, vil man altid kunne blive lyk
kelig igen. — Rigdom, anseelse, alt kan man miste, men
lykken i ens hjerte kan kun tilsløres ganske let, og den
kan stadig, så længe man lever, skabe lykke for andre.
Sålænge man uden frygt kan se op mod himlen, sålænge
ved man, at man er ren af hjertet, og at man kan blive
lykkelig igen.«
Længere fremme i dagbogen læser man: »Om afte
nen, når jeg ligger i min seng og afslutter min bøn med
ordene: »Jeg takker Dig for alt det Gode, det Kære og
Smukke, så jubler det i mig. Med »det Gode« tænker
jeg på vor underjordiske tilværelse, min sundhed og hele
mit eget jeg, ved »det Kære« tænker jeg på Peter (en
af dem, hun boede sammen med, og som hun var kommet til at holde meget af), på det, som endnu er i sin
vorden, og som ingen af os endnu tør nævne ved navn
eller røre, det, der engang skal komme, kærligheden,
fremtiden og lykken, og ved »det Smukke« tænker jeg
på verden derude, naturen og dens skønhed, alt, hvad
der findes af smukt. — Jeg forsøger at glemme al elen
digheden og kun huske på det smukke, der findes endnu.
Det er et af de punkter, hvor mor og jeg tænker så
vidt forskelligt. Når en af os er melankolsk, råder mor
os sådan: »Tænk på al den elendighed, der findes i ver
den, og vær taknemlig for, at du har det godt.« Mit
råd er: »Gå ud i naturen, ud på markerne, i solen, gå
ud og prøv at finde lykken i dig selv og i Gud. Tænk
på alt det smukke, som endnu findes i og omkring dig,

og vær lykkelig« . . . Betragt alt det, så finder du dig
selv igen, og du finder Gud, og du bliver ligevægtig. Og
den, som er lykkelig, kan også gøre andre lykkelige,
den, som ejer mod og tillid, vil aldrig gå til grunde i
elendighed.«
Det er næsten ubegribeligt, at en pige, der har været
indelukket i et baghus i halvandet år, kan skrive sådan:
tænk ikke på elendigheden i verden, men tænk på alt
det smukke, der findes! Eller hvad mener I om sådanne
modne overvejelser, som vi kan finde i Annes dagbog,
hvor hun ganske vist er 15 år, men dog røber en for
en ung pige ganske enestående tænkeevne. Hun sam
menligner de ældre og de unge i baghuset og siger: »Den,
som vil påstå, at de ældre i baghuset har det vanske
ligere end vi unge, er sikkert ikke klar over, hvor langt
større de problemer er, der kommer strømmende ind
på os, og som vi måske endnu er alt for unge til at stå
ansigt til ansigt med. Ældre mennesker har dannet sig
deres egen mening om alt og vakler ikke mere med hen
syn til, hvad de skal foretage sig. Det er dobbelt så svært
for os unge at hævde vore meninger i en tid, hvor al
idealisme bliver tilintetgjort og knust, hvor menneskene
viser sig fra deres hæsligste side, hvor der bliver tvivlet
på sandhed, ret og Gud.«
Det er en iagttagelse, der til næsten alle tider gælder:
de ældre er faldet til ro i en anskuelse; de unge kæmper
for at finde frem til en.
Den 4. august 1944 brød det tyske politi ind i bag
huset. Alle de otte beboere blev ført til tyske og hol
landske koncentrationslejre. I marts 1945 døde Anne i
Bergen-Belsen-lejren, godt 15% år gammel, og kun to
måneder før Holland blev befriet.
Et sted i det sjældne dokument, som hendes dagbog
er, siger hun, at hun måske kunne kalde den »Den grim
me ællings udgydelser«.
Det ville være en ret træffende titel. Vi kender alle
sammen H. C. Andersens historie om den grimme æl
ling, der blev født i andegården, og som fra begyndel
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sen blev bidt, puffet og gjort nar af. Sådan følte også
Anne sig forfulgt i verden. Men det gik med hende, som
det gik med den grimme ælling: omgivelserne kunne
ikke hindre de medfødte anlæg i at udfolde sig.
I dag har vi det ønske for hver eneste af jer, at det
må gå jer godt senere hen i livet, hvilken plads I nu
end skal indtage i fremtiden. Ikke mindst tænker vi i
dag på den nærmeste del af jeres fremtid, ungdoms
tiden, den vanskelige og meget betydningsfulde del af
livet, hvor der træffes afgørelser, som kan få indfly
delse på hele resten af livet. Vi ønsker jer i dag af hjer
tet en lykkelig ungdomstid, et lykkeligt liv.
Men så er jeg kommet til at stille mig selv det spørgs
mål: hvor meget kan vi egentlig gøre selv for et lykke
ligt liv?
Det ligger nær i dag på den 29. august at tænke
på de unge, der for 10 år siden mistede livet i kamp
mod tyskerne, bl. a. en af denne skoles tidligere elever,
Knud Jensby fra Trige. Eller vi kan tænke på den lille
14—15 års jødiske pige fra Holland, som jeg lige har
fortalt om. For os at se kunne hun være blevet en stor
kunstner; hendes liv blev kun alt for kort.
Det er jo i hvert fald en ting, der er sikkert, at vi
bestemmer ikke selv, hvor langt vort liv skal være. Men
kan vi selv have nogen indflydelse på, hvordan det bli
ver? Eller bestemmes det af forholdene, omgivelserne
omkring os, som vi ikke selv kan vælge?
Når vi i dag ønsker jer en lykkelig ungdomstid og
et lykkeligt liv, er det så noget, som I selv kan gøre
noget for at få?
Vi siger jo, at ungdomstiden er den tid, hvor der
skal vælges, så det beror vel på dette jeres eget valg,
hvordan jeres fremtid skal forme sig for jer? Ja, til en
vis grad kan I vælge selv. I kan vælge jeres arbejde,
og I kan vælge jeres arbejdsplads, men alligevel kan I
jo ikke selv bestemme, hvordan de mennesker skal være,
som I skal arbejde sammen med. Jeres kammerater kan
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I vælge og vrage, men gennem arbejdet bliver I ført sam
men med andre mennesker, med naboer, med en kreds,
som I ikke kan undgå at blive påvirket af. Måske væl
ger I engang en, som I vil leve livet sammen med, fordi
I mener, at I med ham vil få et lykkeligt liv. Men også
på det område er mennesker undergivet forhold, som
de ikke er herre over. En familie synes at have lykke
på alle måder, en anden bryder sorger og ulykker ind
over, tilsyneladende uafvendelige. Når vi ønsker jer lykke
i fremtiden, tænker vi da bl. a. på, om forholdene må
føje sig sådan for jer i livet, at det ikke bliver præget
af begivenheder, der vælter bekymringer og sorger over
jer.
Til en vis grad vil I nu da selv være ansvarlige for,
hvordan I skal få det i livet. En engelsk forfatter skal
have sagt, at mennesket bliver det, det ser. Det skal ikke
forstås sådan, at mennesket bliver det, det ser i daglig
livet, for det ville jo netop betyde, at vi var undergivet
tilfældighederne; nej, det skal forstås sådan, at et men
neske dannes efter det, som det retter sin inderste op
mærksomhed imod. Der er noget, der hedder at se med
sjælens øje, og det er det, der her er tale om. Hvis et
menneskes opmærksomhed er rettet mod noget lavt eller
mod noget indholdsløst, så bliver også dets liv ringe og
småtskåret; men hvis det retter det indre blik mod no
get stort og skønt og ophøjet, så vil det dannes efter
det, og retningen i dets liv bliver en anden, end den
ellers ville blive.
For jer, der er lige i begyndelsen af jeres ungdoms
tid, er det meget vigtigt at være klar over det. I skal i
jeres ungdomstid vogte jer for at blive draget nedad,
for så vil retningen ofte også gå nedad resten af livet.
I skal have sindet rette mod det, der kan løfte jer opad,
I skal have øjet — som det hedder i en af Grundtvigs
kendte sange — »lysvågent for alt skønt og stort herneden«, for så har I også mulighed for, at jeres liv kan
blive fyldt med noget stort og skønt. Mennesket bliver
det, det ser!
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Ja, men så er vi altså ikke selv uden indflydelse på,
hvordan vort liv skal blive. Når vi i dag siger farvel til
jer med det ønske, at I må få et lykkeligt liv, er det
også med det håb, at vi her i sommer må have hjulpet
med til at få rettet jeres øjne mod alt det i livet, der
drager opad, så I går i den rigtige retning.
I husker vel den fortælling af Selma Lagerløf, som
jeg læste for jer i søndags. Den handlede om en mand,
der følte sig forpligtet over for det lys, der var givet
ham. Det var Raniero, der uden at tænke på sig selv
satte alt ind på at bevare den flamme, han havde fået
fra Kristi grav i Jerusalem, så han kunne tænde lyset
foran madonnas alter i domkirken i Florens dermed.
Den lange rejse var slet ikke uden besværligheder, mod
gang og store farer, men hver gang, der var störst fare
på færde, kom hjælpen på en eller anden måde, så han
kunne fortsætte med lyset. Han følte sig så bundet af
det lys, at det helt ændrede hans liv. Han var tidligere
den vilde, rå, krigslystne kriger, der endog kunne glæde
sig, når han påførte andre en sorg; men med lyset i
hånden var han den fredsommelige, sagtmodige mand,
der var glad over at kunne hjælpe andre.
Sådan kan det gå med et menneske, der føler sig
forpligtet over for noget, der er blevet det givet — noget
stort, noget skønt, noget helligt.
Jeg vil håbe, at I også vil føle en sådan forpligtelse.
Der er i os alle noget, som det er vor pligt at være tro
faste imod, noget stort, der er givet os — selve livet.
Hvis vi svigter det, så vil livet også svigte os; men hvis
vi bestræber os for under alle forhold at være trofaste
mod alt det gode og skønne i livet, da vil vi også er
fare, at der er en, der vil hjælpe, hvor vi ikke er i stand
til at klare os selv.
Ja, vi ønsker jer alt godt i fremtiden. Vi håber, at
I fremover i livet må have det for øje, der kan lede jer
i den rigtige retning.

Tage Dybkjær.

Vil vi nyde goderne - -.
vem kan huske Herluf Trolle?
Han var ridder og rigsråd, lensmand på Københavns
slot i 1500-tallet, en velstuderet herre, der havde gjort
god nytte i fredeligt arbejde. Under Frederik H’s syv
årskrig med Sverrig — en meningsløs krig med kum
merligt udfald, sat i gang af »gammelt had og unge kon
ger [Frederik II og Erik XIV af Sverrig],« siger Hol
berg — kom Herluf Trolle imidlertid med i krigen som
overadmiral. I et af krigens første år, 1565, gik han
daglig om på Holmen for at sørge for flådens udrust
ning; her mødte han engang sin ven, den lærde Niels
Hemmingsen, og denne gav sig i tale med Trolle om
søen og dens farer. »Falder jeg også,« svarede Herluf
Trolle, »får jeg vel liv igen! Men desuden: Hvorfor hed
der vi herremænd? Hvorfor bærer vi ordner og gyldne
kæder? Hvorfor ejer vi jordegods og vil være ypper
ligere end andre? Vil vi nyde landets goder, må vi heller
ikke krympe os, når det gælder!«
Det var ikke tomme ord. I fredstid passede Herluf
Trolle det stille arbejde, og Guds ord lå ham altid ved
hjertet. Men på kampens dag stod han også som den
kækkeste blandt de kække.

H

Han mødte svenskernes flåde under den tapre Klas
Horn. Det blev en lang og hård kamp. Herluf Trolle
var nem at kende; thi han stod højt i stævnen, og her
blev han til sidst såret i venstre arm og låret. Han for
lod dog ikke dækket, for at hans folk ikke skulle tabe
modet. Og siden, efter slaget, ville han ikke vide af felt
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læge, før de, han anså for mere alvorligt såret end han
selv, var blevet hjulpet.
Med kongens tilladelse gik han i land i Dragør. Gik
hjem. Men hans sår var langt farligere, end han troede.
Der var gået koldbrand i dem. Han blev ringere hver
dag, skønt hans hustru fru Birgitte plejede ham på det
bedste. Snart mærkede han, han skulle dø. Niels Hemmingsen kom daglig for at berede ham dertil, men fandt
selv større trøst, end han kunne bringe.
Hans skole — Herlufsholm — lå ham særlig på sinde.
»Der er ingenting, jeg nu hellere ville leve for, end at
komme vor nye skole til gang; men jeg befaler den til
den almægtige Gud, og han finder vel nok råd efter sin
allerhelligste vilje.« — Af og til blev han bevidstløs, og
da han engang vågnede op igen, sagde han: »Birgitte!
Du har i alle måder været min hustru som en god og
kristen dannekvinde; Gud lønne dig!« Fru Birgitte blev
forskrækket; han så det og skyndte sig at tilføje: »Mig
skader intet; det bliver ret snart godt.«
Dagen efter var de til alters. Den følgende mandag
lod han sig om morgenen løfte over i en lænestol og
blev siddende dér hele dagen. Om Aftenen sov han roligt
hen. —
Sådan lyder en gammel skildring af Herluf Trolle.

Træerne har forlængst mistet løvet. Men på skov
bunden ligger et tykt lag af brunrøde bøgeblade. Her
høres endnu efterårets dæmpede tone.
Midt inde i Mindeparken ligger selve mindesmærket.
Her er navn ved navn hugget ind: de danske sønder
jyder, der i 1914—18 måtte være tyske soldater, og som
ikke kom hjem. De gik i krigen for deres hjemlands
skyld; ville de ikke gøre deres pligt som tyske stats
borgere, kunne de ikke beholde Sønderjylland i deres og
deres slægts hænder og ville aldrig få håbet om genfor
ening med Danmark opfyldt.

13
De havde det langt hårdere end Herluf Trolle; thi
han var dog i sit fædreland og kæmpede sammen med
andre danske, til den dag han gav livet, og da kunne
han dø i Danmark, i sit hjem. Men sønderjyderne måtte
gå ind i en fremmed hær, kæmpe sammen med tyskere
for Tyskland, til de måtte give livet og dø uden at have
set Sønderjylland frit, og langt borte fra deres kære.
— Der var ikke få danske i Sydslesvig, der måtte
gøre det samme under sidste verdenskrig.
— De fulgte alle den lige vej frem, så streng den
end var.
T*

Når vi så vender tankerne mod os selv, og hvad vi
kan kræve, da kan vi nok komme til at tænke på, hvad
Gylling-præsten Otto Møller engang skrev: Vi har det
meget bedre, end vi fortjener!
Det betyder ikke, at vi så ikke længere må vente os
noget af fremtiden; thi det gør ethvert sundt, ungt men
neske.
Men det betyder, at vejen fremad er altid at gøre
det, vi kan og skal på vor plads, villigt, udholdende og
uden bestandig klagen. »Vil vi nyde landets goder, må
vi heller ikke krympe os, når det gælder.«
Og så må vi tage taknemligt imod det, vi på denne
vej får givet hver dag.

Holger Sørensen.

Slægternes kæde.
Uet liv, som slægter førte
igennem tusind år,
det lever end i tiden
og præger vore kår;
af fjerne slægters dyder
og svundne tiders last
er rundne ud de kræfter,
hvori vi holdes fast.

Vi ser, at hvor vi træder
er spor af ild og blod,
og dog står hvide blomster
så rene for vor fod;
vi føler sindet hærdes
i hårdhed, vold og strid,
alt mens vi lønligt længes
mod fredens milde tid.

Vort liv er sødt og bittert,
vor skæbne god og ond,
vor færd er angst og dristig,
vor sjæl er syg og sund;
som døgnets kreds er tegnet
ved lysets gry og død,
er livet dobbelt mærket
af lykke og af nød.
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Vi kaldes til at leve,
uspurgte, om vi vil,
vi føres gennem døden
og aner ej hvortil;
kun eet vi ved som sikkert,
al tvivl og tro tiltrods,
det er, at nye slægter
vil følge efter os.

Vort spor skal stå tilbage
for andre slægters blik,
og unge stærke øjne
vil forske, hvor vi gik;
og som vi selv må lide
for døde slægters brøst,
skal det, vi såede, blive
de andres magre høst.

Den lykke, der skal smile
imod den unge slægt,
er lagt i vore hænder
med al sin tunge vægt;
og kampen, som vi fører
imod forfald og savn,
skal regnes os til hæder
og blive andres gavn.

Richardt Gandrup.

Vi søger slægtens spor.
eg kørte i går gennem et stykke himmerlandsk efter
årsnatur og kom blandt andet over en gammel bro,
der er bygget et årstal, som ingen mere kender. Vejen,
som går herover, er en hovedfærdselsåre, der strækker
sin historie helt tilbage i oldtiden; senere blev den til
hærvej og studedriftsvej. Lige ved siden af holdt en
traktor med en eller anden moderne maskine koblet på,
vist til at samle roetop på vognen med. Et stykke fortid
i sten og nutiden i jern.
Kort efter kørte vi ind gennem Rold skov, der har
moderne, rationel skovdrift side om side med områder
af den oprindelige naturskov. Det sidst nævnte er for
en stor parts vedkommende fredet, og det bærer med
rette navnet: Troldskoven. Herinde skal man ikke gå
for langt på egen hånd, hvis man ikke er stedkendt; man
kan ellers risikere at komme til at vandre langt og
længe for at finde til banet vej igen.
Og så kom vi ind i Ræbild bakker. Kilometertælleren viste, at vi havde kørt 31 km, siden vi startede, og
jeg kom til at tænke på, hvor meget den forholdsvis
korte strækning egentlig havde at vise frem, —* hvor me
get der kan findes på et så lille område af vort Danmarks-kort.
Mit allerførste bekendtskab med disse lokaliteter hø
rer mine drengedage til. Heldigvis er jeg ud af en histo
riefortællende familie, hvor enkelte medlemmer havde
anekdoter og småhistorier til hver mærkværdighed, man
kom forbi på cykle- eller gåture. Og mange almindelige
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Og tilforladelige ting blev til mærkværdigheder, når først
»den lille historie« blev knyttet dertil.
Senere blev det bøgernes videnskabelige sandheder,
som fortalte tingenes historie, men jeg skal villigt ind
rømme, at meget af dette har jeg igen glemt. Dog husker
jeg endnu om Ræbild bakker, at de skylder en af is
tiderne deres tilblivelse, og min beskedne geologiske vi
den fortæller mig, at det må være den af dem, som kom
nord fra, idet isen har medbragt en stor, rød rhombeporfyr, en stenart, der har hjemme i Norge. Den er nu rejst
som mindesten for »Kimbrerne, som drog ud fra disse
egne«. Da isen var blevet træt af at slæbe på denne flere
tons tunge sten, lagde den den fra sig i Ræbild bakker.
Her fik den lov til at blive liggende, indtil nogle stærke
mandfolk en skønne dag tog fat, hvor isen havde slup
pet, og fik den til at stå på højkant. Så kom billedhug
geren med sine redskaber og huggede kimbrernes tegn
— tyren — ind i den. Stenen har en »hat«; her satte
han horn, øjne, ben og hale på, og så stod der en olm
tyr på sine knæ og roder jorden op med sine horn. Når
man står foran denne sten og ser på dens udsmykning,
kan det ske, at man på tankens fjernsynsskærm ser
kimbrertogets horder pløje sig vej ned gennem Europas
folkeslag. Det skete for to tusinde år siden. Husker vi
ikke andet om det fra vor barndoms historieundervis
ning, så husker i al fald vi drenge fortællingen om, hvor
dan de vilde krigere siddende på deres skjolde susede
ned ad Alpernes sydskråning mod det romerske rige.
Derimod kunne jeg som dreng ikke fatte, at disse old
tidens »super«-mænd måtte bukke under og lade sig
totalt udslette af de romerske legioner på Posletten.
Så vender man stenen ryggen og ser ud over bak
kerne, der ligger mod vest. Da forstår man, hvor kim
brerne havde lært at styre skjoldenes kælkefart, for hei
er bakker for alle pengene. Endnu i dag bruges bakkerne
til at suse ned ad, skjoldene er blot skiftet ud med ski.
At fortid og nutid ikke ligger langt fra hinanden,
måtte vi atter mindes, da vi kørte gennem Rold skov.
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Her var stedet for mine drengedages vildeste fantasier,
når jeg lå og ventede på søvnen, mens storm og regn
en novemberaften trommede på ruderne. Det var her
inde, de berømte »Røvere fra Rold«, havde haft deres
gang. Min bedstefar vidste at fortælle de ræddeligste
ting om disse røveres meriter, når de brandskattede om
egnens landsbyer. Endnu i min barndom levede beret
ningerne om, hvordan sognets befolkning samledes ude
på en holm i engene, når budstikken kom med besked
om røverbandens fremfærd. Jeg husker endnu ganske
tydeligt den første gang, jeg fulgte med far ind til den
yderste kant af Rold skov efter bøgeklov til brænde.
Mens far læssede vognen, så jeg mig godt om, for jeg
vidste, at der skulle være ikke blot rådyr, men også
kronhjorte. Trods min store lyst til at komme ind mel
lem træerne for at se efter disse dyr, så fjernede jeg
mig ikke længere fra vognen, end at ganske få skridt
atter kunne bringe mig i sikkerhed deroppe, hvis en
røver skulle dukke frem henne mellem buskene.
Det var i kanten af Rold skov, vi på turen i går
kom omkring herregården Nørlund. Da jeg slog op i
Trap’s »Kongeriget Danmark« for at se, hvad han skrev
om den, dukkede røverhistorierne op igen. I godsarkivet
skal der findes et dokument fra 1484, hvori der blandt
andet står: — Nørlund skal oprindelig være bygget, ikke
til Herresæde, men til Røverskjul, hvorfor Dronning
Margrethe lod det »nedherlægge«. Og et leksikon for
tæller: — N. var under Dronning Margrethe en ren
Røverrede og blev paa Dronningens Befaling nedbrudt.
Senere atter opbygget, ejedes i 15. Aarh. af Familien
Munk. Her blev Kirstine Munk født. I senere Aar ud
stykket. Hovedbygningen er fra 16. Aarh.
Det er således uden for enhver tvivl, at der har været
røvere her på disse kanter i gamle dage. Men også i
nyere tid har Nørlund haft sine ugerningsmænd. Under
sidste krig blev bygningerne beslaglagt af tyskerne. De
optrådte ganske vist som »herremænd«, uden dog at
opfylde betingelserne for dette hædersnavn. Det havde
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man mere lyst til at hæfte på de andre »røvere«, som
færdedes i skoven omkring Nørlund. Her fandtes nem
lige gode nedkastningspladser for våben til modstands
bevægelsen. Det var blandt andet dette »uvæsen«, de da
værende beboere havde til opgave at bekæmpe.
Det var også i disse dage, man inde i Troldskoven
kunne risikere at møde lyslevende trolde. Her fandt med
lemmer af det danske politikorps et godt skjulested i
de bevægede dage, da de blev efterstræbt af besættelses
magten. Inde i de uvejsomme og skumle egekrat, der
gennemskæres af hulveje og gamle miner, blev selv de
hårdkogte, tyske SS-folk og deres blodhunde uhyggeligt
til mode, og så lod de »troldene« være i fred.
Nu er der igen fred og stilhed inde under de kro
gede træers tusmørke, og motorlarmen, der kastes til
bage fra Nørlunds 400-årige mure, er ikke de tyske mo
torpatruljers infernalske støj, men blot de fredelige
traktorers larmen på vej ud til de 4—500 tønder land
frugtbar agerjord.
Og så er vi på hjemturen kommet til den gamle,
stensatte bro, der på sin ryg bærer hærvejen et sted mel
lem Nibe og Hobro. I hulvejen ned til broen sætter vi
os ganske stille, og mens solen forsvinder over Vesthimmerland, ser vi fordums tiders studedrifter samles ovre
på den anden side af åen ved det lille kapel for at raste
for natten i læ af helligdommens beskyttende kraft. Ä
nej, det var en af mine barndomskammerater, nu gård
ejer, der var ude efter sine køer. Men han driver dem
ad den gamle studedriftsvej, der fortsætter helt ned i
Holsten. Og hans stilfærdige hujen og tilråb går sikkert
i samme toneart som de gamle studedriveres, og køernes sindige fremfart er sikkert heller ikke meget for
skellig fra studenes, skønt der ligger spand af år mel
lem dengang og nu.
Lige for mig står den gamle bro på sine atten granit
piller. Nu som altid pludrer vandet sorgløst derinde mel
lem pillernes halvmørke, mens broens fire mærkestene,
en ved hvert brohjørne, fortæller, at her kan den vej-
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farende i dag som for tusind år siden komme sikkert
over engens lumske vældhuller.
Hvor ofte har vi ikke sunget Chr. Richardts linier:

Venner, ser på Danmarks kort,
ser, så aldrig I det glemmer!
til hver plet har fået stemmer,
klingende snart blødt, snart hårdt!

Og han har jo ret. Jo mere man fordyber sig i en
egns historie, des mere fortæller den til en. Også nu
tidens fortravlede menneskeslægt kan finde og fornemme
forbindelsen mellem fortid og nutid, mellem studedrive
ren og gårdmanden, mellem istiden, som hentede sin
sten i Norge, og kunstneren, som huggede sin tanke
ind i granitten. Eller mellem broen og traktoren, to styk
ker menneskesnilde udtrykt i sten og jern, langt fra
hinanden i tid, men begge fuldgyldige udtryk for en
tids tekniske kunnen.
Historiens rige bog ligger opslået i hvert eneste sogn
Danmark rundt. Har du først fået smag på dens histo
rier, så er der altid nok at kigge på og tænke over. Og
du får aldrig tid at kede dig, lige meget hvor i landet
du er.

Anders Willemoes.

Tak for hilsner i årets løb. Glædelig jul og godt nyt
år ønskes gamle elever og venner.

Karsten, Hanne, Ellen og Anders Willemoes.

Vi skal slide grænsen tynd.
et er søndag, og jeg har lige hørt radiogudstjeneste,
fordi vi ikke har dansk gudstjeneste i Bredsted
denne søndag. Men jeg blev så ked af det, da der efter
forbønnen fra prædikestolen blev bedt først for kongen
og hans familie, dernæst for regering og rigsdag — for
hele Danmark »så langt som det danske sprog tales og
elskes!« Dette sidste er ikke tilstrækkeligt, for jeg fær
des hver dag blandt danske mennesker her i Sydslesvig,
som ikke kan tale og forstå dansk; de er dog danske,
omend på en anden måde end de rigsdanske nord for
Kruså, og de trænger lige så vel til forbøn og beskærmelse som vi andre.
Jeg kunne nok have lyst til at invitere den præst
herned til os, for så ville han vist forstå, at også de, der
er uden for sprogets grænser, hører os til.
Jeg ville også gerne invitere alle jer med. Hernede
har vi brug for at få besøg af jer rigsdanske, at blive
smittet af jer, og jeg tager vist ikke fejl, når jeg siger,
at det også ville være godt for jer at komme en tur her
ned, så I rigtig lærer landet og folk personligt at kende.
Foreslå f. eks. jeres forening at tage en 3—4 dages
cykletur herned og bo på vandrehjem (det er nemlig
også en opgave for jer at sætte dansk præg på et tysk
vandrehjem i Sydslesvig), eller I kan sætte jer i for
bindelse med jeres fadderskab dernede og bo hos dem.
Hver by eller område i Danmark har et område i Syd
slesvig, et fadderskab, og næst efter at tage de sydsles
vigske skolebørn på ferie i Danmark er det vigtigst med
gensidige besøg. — Vi skal slide grænsen tynd.

D
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Selvfølgelig er der mange steder hernede, hvor man
taler dansk — det er der mange tusinde, der gør, netop
de steder, hvor man har opretholdt forbindelsen med
Danmark. Men i de snart 90 år, der er gået, hvor det
gamle danske land har været under tysk styre, har de
danske måttet dele oplevelser — gode og onde — med
det tyske folk, og derved er tysk sprog og mentalitet
sivet ind lidt efter lidt. Hvis man bare sætter sig lidt
ind i det og er menneskelig fremfor fordømmende, er
det ikke svært at forstå, at børn, der kommer fra hjem,
hvor faderen har været i krig og moderen har måttet
stjæle roer for at holde liv i sig og ungerne, ikke kan
være ligevægtige; man kan håbe, men ikke forlange, at
disse børn skal være ærlige og redelige, sådan som man
forlanger det af børn i Danmark.
Hvis I har sydslesvigske børn på ferie i dit hjem,
eller der hvor du tjener (og det håber jeg, at I har, ellers
må du spørge, om I ikke skal have det), så må du prøve
på at hjælpe dem og mig ved at søge at forstå dem fra
deres standpunkt og oplevelser og ikke fra dine egne.
Herhenne på posthuset har vi en ung mand, der sam
men med sine forældre og bedsteforældre bekender sig
til det danske. De kan ikke tale dansk, har aldrig været
i Danmark eller oplevet danske forhold, knap læst om
Danmark, og alligevel blev han tævet i skolen, fordi han
var i dansk forening. Jeg synes, det er sjovt at tænke
på, at han har holdt det for en ære at blive regnet for
dansker og lide for det tilmed, skønt han for rigsdanske
ikke synes dansk. Han mister sit job, hvis han deltager
i dansk foreningsarbejde, men han vil lære dansk, og
jeg har lovet at undervise ham.
Han har en ældre kollega, som jeg længe har følt
kontakt med. Vi har altid snakket tysk, men han har
gjort mig så mange små tjenester, som antyder, at han
ikke er imod en dansker. En dag, da der ikke var andre
på posthuset, så han sig forsigtigt om til alle sider og
sagde derpå: »Vil De ikke besøge os i vort hjem i Brek
lum?« Da jeg kom derud, var han ikke den forsigtige
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statsansatte mand, som jeg kendte fra posthuset. Nu
kunne han tale frit ud; han var ivrig optaget af alt
dansk, og han havde to børn i lærepladser i Danmark,
desuden kunne han tale lidt sønderjydsk.
I virkeligheden ligger der meget mere skjult end det,
man lige ser og bedømmer, når man kommer fra en
pæredansk by, og det er godt at opleve det oven på et
valg her i Sydslesvig, der i yderlig henseende var ned
slående.
Men det har ikke slået håbet ned, selvom det dog er
årsag til omlæggelse af arbejdet, idet vi nu ikke blot
arbejder med genforening for øje som det egentlige, men
også må kunne arbejde i mindretal. Det sidste kræver
større styrke og stærkere indlevelse i det danske end
det første. De gamle danske kredse omkring Flensborg
og Slesvig og langs grænsen har arbejdet på denne måde
før 1945, da vidste man intet om den nye tilgang efter
45. Men efter 45 troede man, at Sydslesvig ville blive
dansk i morgen.
I øjeblikket er det lidt hårdt for vore nye folk her
ude, og alligevel er der jo sket noget forunderligt i disse,
historisk set, få år efter krigen.
Jeg har lige været på konfirmandlejr med 60 piger.
Det er ikke mange år siden, at de selv troede, at de var
tyske børn af tyske forældre i Tyskland, nu føler disse
børn sig bevidst danske, måske endda mere end deres
forældre — de skal altså ikke alene opdrage deres egne
børn i det engang, men også hjælpe deres egne forældre
mere ind i det.
Netop med denne bagtanke, der ved en lille smule
omtanke må fortælle, at man når ikke at blive så gen
nemsyret af det danske på 4—6 år som nordjyden, der
ikke har huller i generationen, netop med denne bag
grund slår det mig, hvor mærkeligt vidunderligt det var,
at vi hver aften kunne bede aftenbøn med pigerne på
lejren — og de var hjemme i det.
Det at være dansk er jo ikke at gå med flag i knap
hullet og synge: »Det haver så nyeligen regnet«. Det er
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et arbejde, en fordybelse og optagen i og af dansk liv,
det man kalder kultur, som berører alt det, alle danske
tænker, arbejder og lever i, lige fra andelsbevægelsen,
Egtvedpigen, kaptajn Carlsen til Grundtvig, professor
Lindhardt og Roskilde domkirke.
Og vi vil jo ikke gøre dem danske, hvis vi ikke for
søger at vise dem ind i kristenlivet. Vi er ikke mere
kristne i Danmark, end de er i Tyskland, men jeg har
indtryk af, at det danske kristenliv er mere folkeligt;
det siger ikke: »Enten er du kristen, eller også er du
hedning og udenfor!« Det er mere en del af livet — hele
tilværelsen, og det hører sammen med vor mentalitet og
opfattelse, og det er denne opfattelse, man hernede fra
synes at kunne slutte sig bedre til end den, der kom
mer syd fra. Og dermed er forpligtelsen over for dem
nået til dig, for det er dine landsmænd.

Kirsten Dalsgaard.

En tråd gennem tiden.
Så længe børn til verden bliver bragt,
og der skal sys og slides dragt på dragt, —
så længe der er hør og hamp på jord,
så længe ulden tæt på fåret gror,
og silkeormen troligt slide må,
og ødes, så at silken vi kan få, —
ja, indtil hele verden skal forgå,
vil — i det mindste — nålens brug bestå!
(Efter engelsk.)

ål og tråd har været brugt, lige så længe der har
levet mennesker på jorden, først og fremmest til
at fremstille nødvendige klædningsstykker, men der har
også altid ligget en trang i kvinderne til at give tingen
en ekstra udsmykning, som ikke var strengt nødvendig.
Indtil for ca. 100 år siden (1845), da den første brug
bare symaskine blev fremstillet, har alt tøj været syet
i hånden med en almindelig synål.
Skønt vi nu har maskiner, der kan udføre så godt
som alt syarbejde — og ofte kan maskinen lave et finere
arbejde, end hånden kan — er nålen dog ikke gået af
brug, da ingen maskine kan sy uden nål; nogle af dem
syr endda med to nåle. Men selv om vi nu har så fuld
komne maskiner, må vi ikke lade håndarbejdet forsvin
de — tværtimod —, jo bedre maskinerne er, jo dygtigere
må vi se at blive, så vi stadigvæk kan vise, at der dog
er noget, en maskine ikke kan.
Hvis vi tager en tur i »Den gamle By« eller et andet
museum, hvor der findes gamle broderier, eller vi må
ske er så heldige at se en af de gamle ting i privat eje,
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så vil vi beundre datidens kvinder og undre os over,
hvordan de fik det gjort uden elektrisk lys, uden møn
stre og uden de gode synåle og trådkvaliteter, vi har
til vor rådighed, og vi går antagelig beskæmmet hjem
og er klar over, vi har noget at stræbe efter, før vi blot
i nogen grad bliver lige så dygtige som vore forfædre.
Disse fine ting (håndklæder, pudebetræk, skjorter,
særke o. s. v.) er skabt i danske bondehjem i tiden mel
lem 1750 og 1850. Man dyrkede selv hørren på marken,
spandt tråden, vævede lærredet, syede hvert sting i hån
den og broderede med hjemmespunden hørtråd.
Efter 1850 kom maskinerne; man kunne købe bil
ligt maskinvævet lærred og billige færdigsyede beklæd
ningsgenstande. I begejstringen over alt det nye holdt
man fuldstændigt op med den gamle teknik. Det var jo
tidsspilde at sidde og spinde, væve og sy, når man let
tere og billigere kunne købe de samme ting maskinfrem
stillet.
Denne »maskintidsalder« greb dybt ind i bondens
tilværelse og forandrede i løbet af et par slægtled eller
tre danske bondehjem så fuldstændigt, at der praktisk
talt intet er tilbage af det gamle.
Den rige kulturskat, der lå i de gamle håndarbej
der, blev gemt og efterhånden glemt. Ville man endelig
brodere noget, syede man store korssting på groft stof,
dårlige påtegnede ting eller, hvad der for mig er det
dårligste »håndarbejde«, som findes: påtegnede korssting
syet med garn, der changerer, og for at fuldende ræd
selen en maskinblonde syet om med kædestingsmaskinen.
Heldigvis vågnede kvindernes samvittighed, og man
begyndte i 1930 at finde de gamle syninger frem igen. I
dag kan vist alle se, at vi danske kvinder skal bruge den
gamle danske arv, og at denne »maskintid« var et vild
skud på vor håndarbejdsstamme.
Hermed være ikke sagt, at vi skal tilbage til den gamle
tid. Det kan vi slet ikke, tiden lader sig ikke standse, og
hvorfor skulle vi ikke tage alle de fordele, maskinerne
kan give os? Vi skal blot ikke lade det gå ud over vor
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personlighed, vi vil have lov at skabe noget personligt, og
det kan vi kun selv, du og jeg.
Lad os så prøve på en god måde at bruge alt dette, vi
har arvet fra tidligere tiders kvinder. Vi må tilpasse det
efter vor tid og vor smag, men uden at ødelægge det ægte
og fine i det gamle håndarbejde. Enhver kvinde er stolt af
at eje nogle gode ting, hun selv har fremstillet, og jeg
tror, hun har lov til det. Derfor må vi prøve midt i dag
liglivets travlhed at få lidt tid tilovers til håndarbejde. Vi
syr ikke alene for os selv, men er et led i kæden, og det
er vor pligt at bevare arven og bære den videre til kom
mende slægter.

Ingeborg Kjær Torbensen.

Nornen Skuld.
on ikke det er ret almindeligt, at en dansktime på en
efterskole begynder med en sang? Jeg ville næsten
tro det.
De elever, der har været på mit hold, vil i hvert fald
vide, at således var det hos mig.
Det kunne også hænde, vi drøftede sangens indhold,
men var det en travl time, nøjedes vi med en enkelt linje,
ja, det blev somme tider kun et enkelt ord. Men fik vi
noget ud af disse stunder?
Skønt vi har jer i flere måneder, får vi vel ikke altid
sagt det, vi gerne ville. I den tid, jeg har været lærer, har
jeg aldrig fået sagt noget om sangen »Vort modersmål er
dejligt«, så nu vil jeg gerne gøre det her.
Jeg vil gøre det på samme måde som i en dansktime
— blot opholde mig ved et enkelt ord, men med den for
skel, at nu har jeg tid, og I har forhåbentlig også tid at
høre på mig. Der står i sidste vers af denne sang, »og slægt
efter slægt segner hen på nornens bud«.
Hvem er nornen?
I de nordiske myter fortælles om asken Ygdrasil, der
er billedet på menneskelivet eller folkelivet, at Ygdrasil
var det højeste træ af alle træer, det var så mægtigt, at
dets grene strakte sig ud over hele jorden og nåede højt
op i himlen. Et sådant træ havde naturligvis et vældigt
rodnet for at skaffe næring til træet, men foruden den
næring, rødderne selv skaffede, så blev træet hver dag
vandet af tre norner, der hentede vand fra Urdas kilde.
Det er en hellig kilde, hvor guderne har deres tingsted.
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Disse norner, der lier er tale om, er skæbnegudinder.
Jo, men hvad er skæbnen, vil nogen straks tænke.
Det er svært at give et klart og fyldestgørende svar,
men det kan siges således, at skæbnen er en forudbestemmelse af alle begivenheder i et menneskes og i et folks liv.
Nogen klar forståelse har vel aldrig nogen haft, vi kan
blot ane og mene. Vi må nøjes med at vide og fastslå, at
vore forfædre i nornerne har set de skæbnegudinder, der
bestemte menneskenes vej gennem livet.
De tre norner havde navne. Urd var spådommens gud
inde. Verdante var forhindringens. Den tredie og sidste
hed Skuld, og hun var afgørelsens norne.
I en dansktime ville jeg have sluttet her og gået over
til dagens arbejde, men i øjeblikket har jeg lyst at gå
videre, og jeg kunne tænke mig at sige lidt om Skuld.
Ligesom de to første norner måtte også hun bære vand
til Ygdrasil, og den næring, hun derved tilførte træet, er
det billedlige udtryk for loven — ikke en menneskelig lov,
men en åndelig lov, der aldrig lader sig ændre, men til
alle tider er gyldig.
Skulds lov er nødvendighedens lov. Hun er det skal,
den befaling, som aldrig kan tages tilbage, når den er ud
talt. Hun er derfor også den norne, der drager omsorg for
retfærdighedens lov, og derved bliver hun også opdragel
sens norne.
Og her er vi ved et problem, der alle dage har voldt
den voksne slægt et ikke ringe hovedbrud. Aldrig er ung
dommen vel bleven beskyldt for flere laster end i øjeblik
ket, men hvem bærer skylden for ungdommens udskejel
ser? Det er aldrig rart at indrømme sine fejl, derfor tier
mange forældre stille og håber, børnene klarer sig selv.
Nej, det er ingen let opgave at være opdrager, det var
lettere at give efter og lade børn og unge få den frihed,
som de arbejder på. Men gav vi efter, hvad var det da for
en frihed, vi gav dem? Ja, i første omgang ville mange
måske føle sig lettede, men det ville ikke vare længe, før
en stor del ville føle sig tyngede af kedsomhed, for den
frihed, som de selv skabte sig, ville afgjort ende i tøjles
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løshed. Og det vil sige at leve uden at være bundet til den
guddommelige lov, som Skuld er udtryk for. Vi skal nok
opdrage vore børn og unge i frihed, men kun til en vis
grad. Vi må ikke glemme at stille dem over for krav om
lydighed.
Det er muligt, de unge vil finde en del af vore lydig
hedskrav urimelige, men da må vi sige, du skal. I dette
bud ligger der ikke en straf, men et løfte om vejen til
frihed. Og denne frihed, pligtens frihed, er den, der giver
livet mening og indhold.

A. Kjær Torbensen.

Om serielæsning.
ore dagblade ofrer alt for lidt påjungdomslitteratur,«
udtalte overlærer Winther, Rødding, engang i som
mer. »Forældrene skal nok sørge for, at de unge får de
nødvendige vitaminer, og at de går hensigtsmæssigt klædt
på; men de er ligeglad med, hvad de læser.«
Jeg har mange gange oplevet, at mindre børn kom til
mig med deres små billedbøger og har bedt mig læse så
dit og så dat, og det er forbavsende, som små børn kan
lytte. Der er mange forældre, der læser for deres små
børn, men så snart børnene bliver så store, at de selv kan
læse, bliver de ofte afvist med dette: »Å, du kan selv
læse.« Jeg tror ikke, at det er rigtigt at afvise, selv om de
store børn har godt af at læse selv. Forældrene må i alt
fald have en hånd i hanke med, hvad de store børn læser.
Jeg tror også, at børnene eller de helt unge gerne vil vej
ledes i deres fritidslæsning. Mange 14—18-årige har spurgt
mig til råds, når de skulle vælge en bog til fritidslæsning.
Det er ofte vanskeligt at råde i det spørgsmål, for de unge
kræver, at en bog skal være underholdende og spændende,
og så vidt mit kendskab rækker, er der såre få bøger af
den art, der er værd at anbefale. Særlig når de helt unges
gemmer ofte er fyldt med Jan-, Biggies- og Tarzan-bøger
i dusinvis. De er jo så begejstrede for alle disse jungle-,
detektiv- og superman-serier — så lad dem dog! Disse
bøger er jo ret uskadelige, ikke sandt? Og de husker dem
såmænd ikke ret længe, siger mange. Og de er så billige
de af bogindustriens spekulanter udsendte bøger. Det er
jo ikke uoverkommeligt — en bog til 1,50—2 kr. — af
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normal vægt og tykkelse trykt på lagkagepap, værre ei
det ikke.
Hvis »uskadelig« er det eneste positive, der kan siges
om disse bøger, så er de i alt fald tidsspildende. For
megen læsning af den art vil i det lange løb virke for
dummende. Da vi jo stadig anerkender bogen som kul
turspreder frem for film og radio, må vi vel forlange, at
de unges læsning skal virke udviklende. Helgardere sig
mod dårlig læsning kan man ikke, og det vil også være
dumt. For det er forbavsende, så godt dårlig mad smager,
når blot der er lidt nok af den.
Jeg vil prøve at vise den dårlige side af det, der bydes
de unge at læse. Det skal indrømmes, at det er de dårligste
bøger, jeg vil omtale. De tilhører hver sin serie. Serielæs
ning kan man ellers godt spare sig for. Vi kan roligt gå
ud fra, at den er ret negativ. Da det er ret usandsynligt,
at det kan virke udviklende at læse 20—30 bind om en
flyverhelt, en drengedetektiv eller et rapmundet pigebarn.
Tarzan-bøgerne — lad gå med dem, hvis ikke der sta
dig blev lavet sideskud fra selve stammen som f. eks.
Jungledrengen eller Junglepigen. Den sidste en lummer
omgang jungleerotik, der nok skal sætte de unge pigers
følsomme sind i bevægelse i en højst uheldig retning.
Junglegenren er ikke udtømt med de talstærke Tarzanbøger. Nej, den grød udvandes i talløse variationer. Og fra
forlagets side bliver der gjort meget for at gøre reklamen
iøjnefaldende: »Læs bøgerne — se filmene. Ny serie: Følg
med fra begyndelsen.«
Biggles-bøgerne kan man ikke læse med udbytte, da
den forgudede flyverhelts bedømmelse af de nationer, han
gæster, ofte er meget uheldige. Som når han siger: »Alt
ondt kommer fra tyskerne«. Og ikke mindst hans misfor
ståelse af mellemfolkeligt samarbejde. Biggles-bøgerne er
amerikansk propaganda camoufleret på en naiv måde.
»Manden var død som en sild. Han lå på gulvet i sin
pyjamas med hjernemassen spredt udover hele gulvtæp
pet med min revolver i hånden.« Her har vi kriminalgen
ren. Den udleveres uden skrupler til de store drenge, der
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i den blufærdige alder må knytte hænderne i bukselom
merne for med kammeraten at sige: »Den var brandgod«.
I vor tid har vi fået endnu en genre. Det er den, der
foregår i de over- eller underjordiske bordeller, hvor pen
geafpresning og sex hører til dagens orden. Det er måske
den, der er inspirationskilden til de mange sædeligheds
forbrydelser, der bliver begået i vore dage.
Der findes mange flere »skadelige« bøger, end jeg her
kan omtale. Jeg har bevæget mig i underkanten af dår
lige serier i et forsøg på at vise denne side af ungdoms
serierne. Jeg håber, at årsskriftets læsere vil forstå, at
det ikke er litterært hovmod, når jeg drager til felts mod
dårlige serier; men at det er nødvendigt, for de virkelig
gode ungdomsbøger optræder kun stykvis og bliver ofte
tromlet ned af disse amerikanske kæmpeserier, som dog
kan standses, hvis køberne bliver borte. Det ville også
være gavnligt, om dagbladene ville ofre noget mere på
anmeldelse af god læsning for ungdommen. For givet ei
det, at der læses meget i vore dage. Nødvendigt er det
derfor at oplyse og vejlede i den rigtige retning.

Hermed ønskes årsskriftets læsere en glædelig jul og
et godt nytår.

A. Vestergård Madsen.

På tur.
giv
jer
lydt
begyndte

køretøjerne

bagagebæreren
kuffert
støv

cykeltasker

morsomt

skikkene

smilende
stejle
kløfter

å och då har jag läst en berättelse om föräldrar och
barn på cykeltur. Och alltid har det stått: 'ge 'er ut
med era barn, innan de blir för stora och ni själva för
gamla! Det har 'låtit så lockande, att jag 'började fan
tisera, och resultatet blev en härlig tur för Torben, Åse,
Ingvar och mig.
En tisdag e. m. i juli drog vi våra cyklar från »Peter
Wessel« i land i Larvik. Inte var 'åkdonen särskilt ele
ganta, min cykel är 15 år, Torben och Åse har ärvt sina
av morfar och mormor, och Ingvars är en krigstidsbarncykel. Men vi hade kostat på eftersyn och smörjning och
dessutom handbroms. På 'pakethållaren hade vi var sin
liten 'kappsäck med plastikstykke omkring till skydd mot
regn och 'damm. Torben som den äldste av barnen hade
dessutom två 'cykelväskor med det allra nödvändigaste till
matlagningen, Åse hade ansvaret för vår 2 1 mjölkspann,
och jag stoppade i min cykelkorg karta och vad som köp
tes under dagen.
Vårt mål var att få en glimt av Norge och också lite
av Sverige. Vi ville bo på vandrarhem och klara mesta
matlagningen själva. Det är nyttigt för oss att leva primi
tivt en tid. Och också 'roligt! Förut har barnen sett en del
av Sverige och 'sederna där, nu var det intressant att se
likheter och olikheter i Norge.
Turen gick över Skien till Dalen, vi åkte båt 100 km
och passerade ca. 20 slussar. Vi såg 'leende bygder men
också 'stela 'stup, där klippan reste sig lodrätt några
hundra meter. Storslagen natur är det i Norge!
Vandrarhemmet i Dalen låg i en bondgård, vi bodde
alla fyra i ett gästrum och vaknade om morgonen av bjäll-
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rorna, som 'korna bar om halsen, när de släpptes ut. Från
Dalen går vägarna i zigzag uppåt. Cyklarna fick vila, och
vi vandrade 5 km upp och senare ner för att se en gammal
vacker stavkyrka. Också 'blommorna tittade vi på och
fann flera växande vilt, som vi här har i stenpartier. I
Dalen upplevde vi att hälsa på Jens Marinus Jensen och
flocken av gamla Egåelever.
Över högfjället ställdes färden mot Rjukan, byn, som
i krigstiden blev känd för »tungt vatten«. En härlig dag!
Vägen gick genom skog, över älv och fors och uppåt, där
'björkskogen tog slut och 'hjortronmossarna 1000 m. ö. h.
bredde ut sig med 'snöklädda toppar vid horisonten. Bar
nen såg, att 'hallon och 'vinbär ännu var gröna. Vattnet
var så rent, att det kunde drickas direkt 'ur bäcken. Några
kor och getter gick lösa vid en 'fäbod. Ner genom den vilda
Måndalen blev vi nog lite trötta i både armar och ben av
all bromsning.
Backar upplevde vi riktigt på vår tur. Redan första
dagen 'hann Torben säga: »sikke nogle veje« och lite se
nare: »sikke nogle bakker!« Och Ingvar 'frågade: »Mor,
har vi ingen vanter med?«, 'när vi cyklade 30 km 'neråt
mot Kongsberg på söndagskvällen. En annan gång kunde
vi nog sucka i en 'uppförsbacke som den efter Drammen.

Ingvar, Åse og Torben.

køerne

blomsterne

birke skoven
multebærmosserne
sneklædte
hindbær
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nåede
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Solen stekte, och vi gick i över en timme. Men en stund
hindbærsted senare fann vi där turens finaste 'hallonställe. Skålarna
sukker
kom fram och plockades fulla. Hallon med 'socker och
mjölk är både gott, nyttigt och läskande!
I Oslo måste vi sova två nätter. Förut hade vi mest
träffat danskar i ungdomshärbergen, nu var det flest
snakkede
svenskar. (Norrmännen 'pratade vi ofta med och också
barnen förstod dem bra, men vi var ju heller inte i de
isolerade dalarna.) I huvudstaden färdades vi runt i buss
och
båt. Bygdöy var för oss största upplevelsen. 'Vikinga
vikinge
skibene
skeppen imponerade! Att de kunde vara så välbevarade!
Och så stora hade vi nog inte tänkt oss dem. Nansens
»Fram« såg vi från däck och ner i botten. Och Kontikiflotten intresserade oss alla fyra. De gamla gårdarna på
museet gick vi kanske väl hastigt förbi, men vi hade ju
sett så många vackra hus i Telemarken.
Efter en dags vila satt vi igen glada på våra cyklar.
Vägen var bra, vädret fint, och färden gick mot Värmland,
Selma Lagerlöfs land. På svenska sidan kom 'åska med
torden
'skyfall, och vi var glada, att det gick en buss till nästa
skybrud
vandrarhem. I Värmland slog vi in på småvägar och kunde
cykla 10 km utan att se någon färdsel. 'Björkarna står
Birkene
så vackert. Och blåbär var det gott om. Så gick turen mot
söder. Ofta följde vi en 'bit av Vänern och lade märke till
stykke
de stora fabrikerna. Nu var också folk färdiga med 'hö
høhøsten
skörden, som vi 'annars sett till hela vägen. I Köpmanneellers
bro, som ligger så vackert, kom barnen ut att fiska och
kunde nog 'suttit resten av dagen i båten. Videre kom vi
siddet
och gjorde en omväg till akvedukten vid Håverud, där
Dalslands kanal går i en bro över älven, en stor turist
attraktion. Senare öppnade Dalslandsslätten sig. Vilken
väg skulle vi? Barnen 'röstade för Trollhättan. Jag var
stemte
'rädd, att det skulle bli en 'besvikelse efter Norges forsar
bange for
skuffelse
och vattenfall. Och så blev det en upplevelse. Vi gick en
kvällstur längs älven och kanalerna, såg de gamla nu torra
slussarna och var med, 'när den nyaste slussen passerades
da
av en stor lastbåt. Att Trollhättans vatten var så impo
nerande, hade jag glömt.
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Så mange kan være i vognen!

Göteborg blev slutmålet på vår cykeltur. Vid stads
gränsen höll vi ett vil, och då konstaterade Torben med
'cykelmätaren: »Nu har vi kört 800 km.« Fint klarat inte kilometertælleren
minst av Ingvar, som dock bara är 9 år! 'Nöjda och glada tilfredse
konstaterade vi, att det hade varit 800 km upplevelser
utan olyckor, punktering eller 'otur av någon 'sort. Och ^teld
mer 'uttröttade var vi inte än att vi 'frågade
: »vad skall vi udmattede
ö
spurgte
hitta på nästa sommar?«

Karin Dybkjær.

Dansk ungdoms møde med Norge
og med nordmænd.
et er faldet i min lod nogle gange at kunne vise dansk
ungdom rundt i en del af Norge. Ved afslutningen af
en sådan »ungdomsrejse« lyder der mange taksigelser, fol
det er uhyre sjældent, nogen bliver skuffet af at møde
Norges storslåede natur. Den tak. jeg har været mest glad
ved, er imidlertid en anden end den udtalte.
Det er ikke så sjældent, at »min« ungdomsflok har
mødt en dansk rutebil med almindelige danske turistrej
sende, som flakker rundt fra hotel til hotel, og de er kom
met i snak og har udvekslet erfaringer, og så viser det sig,
at de andre er mest optaget af, hvad de har fået at spise
på de forskellige hoteller. Det synes de unge er et magert
resultat af rejsen. Det er jo da ikke derfor, man rejser ud.
Det er for at høre, se og opleve noget, for at udvide hori
sonten. Og de synes, de har fået mere ud af turen end de
ældre, spiseglade mennesker, de møder. Jeg glæder mig
over, at det er de unges indstilling, og det er min tilfreds
stillelse ved sådanne rejser.
Også i sommer havde jeg nogle og tredive unge med
i en bus til Setesdalen, Hardanger og Telemark. — Fler
tallet var 16—20-årige, der havde været på Egå efterskole,
altså helt unge, men også andre landsdele og lidt voksnere
aldersklasser var repræsenteret.
Som alle andre glædede vi os over Norges natur i sol
og med drivende skyer og med et enkelt tordenvejr dund
rende og ramlende mellem fjeldene. Vi kørte gennem
Dyreskaret, den gamle trafikåre mellem øst- og vestland
gennem århundreder, der hvor sneen endnu i juli ligger
tæt op til vejen, så de unge kan komme ud og vaske hinan
den, hvad de gør af hjertens lyst. Overskuddet af livskraft
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Stabburet ved Haukel i seter fjellstove.

får afløb gennem dette og en tur til fjelds med udsigt over
Vældige vidder.
Men det er ikke blot fjeld og fos, vi er kommen for at
se, vi vil også se glimt af folkelivet, ungdomslivet, af kul
tur, traditioner, historie og kunst, og vi får lejlighed til det
altsammen, selv om vi farer uden om byerne og holder os
til landet, og hvad det kan byde.
Vi ser setesdalsdragten i Valle, vi ser rygnestadloftet
bygget af »Onde-Åsmund« og fremvist af hans ætling
sammen med setesdalsmuseet, vi standser ved Bautaen,
dei- er rejst i Telemarken for digteren Åsmund Olavson
Vinje, og ser den fattige husmandsstue, der var hans barn
domshjem, og langt ude i en afsides dal kommer vi ind i
et kunstneratelier med en mængde skønne kunstværker.
Det er Anna Grimdalens. Hun, der er vokset op herude på
en gammel, fattig bondegård, har været med til at ud
smykke Oslo rådhus. Det gør godt at se, at børn af folket
fra øde egne ved viljekraft og energi kan nå frem blandt
folkets ypperste.
Vi standser nu og da og hører, mens bilmotoren hviler,
om Norges historie, om dets kendte mænd med tilknyt
ning til egnen, vi kører igennem, eller om kampen i be-
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sætteisens onde år, og alt hvad den kostede og krævede.
Det er med til at give perspektiv til det, vi ser.

Men vi møder også nordmænd af i dag. Der er dem,
vi bliver glade for at træffe. Men det gælder ikke alle. For
de helt unge kan det virke chokerende med den virkelig
hed, de stilles overfor.
En hotelværtinde kommer således en aften meget op
hidset og kalder mig ud: »Hvad er det dog for en ungdom,
De rejser med, de råber og skriger og er svinefulde. De
drikker brændevin af termoflasker og bærer sig ad, så
folk taler om at sende bud efter lensmanden.« Jeg tager
det med ro og siger: »Det er muligt, jeg har unge med,
som kan blive glade og højrøstede af at drikke en soda
vand, men jeg har absolut ingen, som drikker brændevin
af termoflasker, det tør jeg garantere for.« Lidt efter kom
hun igen og gav en undskyldning. Hun havde taget fejl,
det var unge fra bygden. Senere gik jeg en tur med tre
danske piger. En af de berusede kom og ville med, han
syntes ikke, jeg behøvede tre damer. En mere besindig
kammerat fik ham efterhånden trukket til side, og vi
slap for hans selskab.

Det kan være en ubehagelig oplevelse; men det kunne
vel også forekomme i Danmark? Dog er det tydeligt, at
der er flere fulde folk i Norge end herhjemme. Det hæn
ger sammen med spiritussalget. Vi har jo langt flere ste
der, hvor spiritus kan købes, end Norge har. Det vil sige,
at de folk, der nyder den slags i Danmark, tager et glas
eller to til maden, mens de i Norge køber deres hele fla
sker på vinmonopolet, og da er det en fristelse for svage
sjæle at drikke hele flasken på en gang, og det sker ofte
uden indtagelse af fast føde. Det vil sige, at virkningen
bliver en helt anden og langt stærkere.
Man kommer i Norge let ud for oplevelser, der får en
til at sende en taknemlig tanke tilbage til Danmark, hvor
vi har en langt fornuftigere ordning med hensyn til spiri
tussalget, end de har både i Norge, Sverige og Finland.
Den frihed, vi har, kan synes så farefuld, men resultatet
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viser, at fristelserne er større, hvor staten har mere for
mynderi på disse områder.
To aftener har vi festaften med norsk ungdom. De var
aftalt i forvejen. To ungdomsforeninger vil gerne have en
dansk-norsk aften sammen med os, selv om det har sine
vanskeligheder at arrangere det, når en stor del af med
lemmerne er på ferie. De to aftener havde et meget for
skelligt præg. Man kunne forsværge, at de to foreninger
hørte til samme landsorganisation, men det gjorde de. Det
vil også her i Danmark være muligt indenfor samme for
eningsgruppe at finde meget uens foreninger, ja, så for
skellige, at man ikke let kan få udenforstående til at tro,
de havde samme formål.
Ungdomslaget i Evje mødtes med os i ungdomshuset.
Formanden var bortrejst. En af jenterne fungerede i hans
sted. Hun var klædt i nydelig nationaldragt, bød velkom
men og læste en prolog. Fra dansk side blev der budt på
et kort foredrag og nogle danske sange, fra norsk var der
folkeviseleg. Næsten alle var i folkedragter, og legen gik
så fint, at det var let at forstå, at dette ikke var en opvis
ning. Sådan legede de for deres fornøjelses skyld ved deres
almindelige møder. De gamle lege, som der synges til, har
en egen yndefuld rytme, og de repræsenterer noget af det
smukkeste i den art af nordisk folkekultur, som findes.
Vi har ikke mage dertil i Danmark og Sverige. Ungdoms
lagene har ære af, at de har bevaret folkeviselegene, og de
kan takke Hulda Garborg og Klara Semb derfor, de to kvin
der, som på utallige kursus tog norsk ungdom ved hånden
og højnede deres glæde ved legen. — Her er også musik,
og efter folkeviselegen er der lidt praktisk nordisk samar
bejde i form af dans. De norske værtsfolk er ivrige efter
at få de danske med. Pigerne er også ivrige og villige til
at være med i dansen, selv om der er nogen forskel på
dansene her og hjemme. De helt unge mænd er mere til
bageholdende, vel nok ængstelige for ikke at klare den, og
de vil nødig dumme sig overfor de norske jenter. Det var
en fin aften, som alle var glade for, hvad enten de var
aktivt med eller blot var tilskuere.
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Aftenen i Kviteseid formede sig noget anderledes. Ung
domslaget der var i familie med de foreninger herhjemme,
som samler 20 til foredrag og flere hundrede, når dansen
begynder. Ja, det nytter ikke at nægte det, vi har også den
slags foreninger i Danmark.
Ungdomslaget i Kviteseid har kendt bedre tider, det
har været større, nu er der bare en snes medlemmer igen.
De har ungdomshuset. Det er deres aktiv. Her er biograf
hver 14. dag. Foreningen syntes jo, det var for ringe at
byde de danske på samvær med 20 medlemmer, så de
gjorde festen offentlig, og da fester på denne årstid er en
stor sjældenhed ude på landsbygden, mødte der sidst på
aftenen over 300 fra bygden og de nærmeste dale, mange
var 20—30 km borte fra, og musikken, der stod for den
sidste del af underholdningen, havde 70 km hjem.
Første del af aftenen gik omtrent som i Evje. Der var
de 20, som hørte til, men mellem kl. 22 og 23 begyndte
det store rykind. Da programmet var overstået, begyndte
dansen, og vore unge mænd, der den første aften havde
været lidt generte, var straks på gulvet. Nordmændene be
tænkte sig en dans eller to som jyder i ældre tid. Men så
kom de. — Halvdelen af gulvet var fyldt af stående til
skuere og halvdelen af dansende, mange flere end der
egentlig var plads til. Det betød, at de dansende blev skub
bet og klemt. — Nordmændene dansede mere voldsomt,
end danskerne er vant til, så det kneb for de unge her
fra landet at hævde sig. De folk, der rykkede ud på danse
gulvet, var øjensynligt kommet for at danse, og de havde
selv piger med. De færreste tænkte på at danse med dan
skerne, så de måtte klare sig selv. Enkelte af de norske
havde flasken med og var påvirket af dens indhold. Det
gjaldt ikke ungdomslagets medlemmer, men dem, de havde
trommet sammen.
Der var vel danske imellem, som syntes, at det var et
værre bulebal, de var kommet til. Andre, der havde læst
Welhavens digt »Asgårdsrejen« og havde hørt om drik
keri og slagsmål i ældre tid ved gilderne i de afstængte

43

Jens Marinus Jensen — på lånt motorcykel.

dale og bortgemte fjeldbygder, forstod, at vi var blandt et
folk med andre forudsætninger end vi.
Naturen og arbejdsvilkårene har gjort menneskene
anderledes, lidt hårdere i kanten, fåmælte til daglig, men
tagende revanche, når mange kommer sammen.
Selv om vi var enige om, at vi ikke var lige tiltalt af
alt, hvad vi så, var de fleste med på, at vi havde set et
norsk folkelivsbillede, som de fleste turister ikke kommer
ud for. En 17-årig, norsk jente, der hørte til kærnetrop
perne i ungdomslaget, beklagede sig over, at de mange
udenfor foreningen beherskede den sidste del af aftenen
og prægede den. »Det er ikke hyggeligt mere.« Hun hørte
til dem, der ønskede ungdomsforeningens linie holdt.
Tanken gik hjem til Danmark. — Kan ungdomsfor
eningerne holde linien og bevare ansigtet? Vi er måske
nok mindre støjende end et indestængt fjeldfolk, når det
folder sig ud og blomstrer; men de samme vanskeligheder,
som ungdomslagene mange steder i Norge står overfor,
er ikke ukendte herhjemme.

Jens Marinus Jensen.

Norgesrejse sommeren 1954.
a, ovenfor er der fortalt om Norgesturen i år. Planen
for næste års tur er endnu ikke endelig fastlagt, men
jeg tænker på at lade den gå til en højskole i det syd
vestlige Norge — med fast bopæl der under opholdet
og så udflugter derfra til fods og i bil . . . og måske
enkelte foredrag om egnen og dens historie af skolens
forstander, så vi får mere ud af det, vi ser.
Planen vil være færdig straks efter nytår, og alle
interesserede kan få den sendt, når de sender mig en
henvendelse derom (adr.: Frederiksgade 34, Århus). Det
skulle være en tur til rimelig pris, og der er sikkert så
danne pladsforhold, at søskende og kammerater til Egåelever også kan få lov at komme med.
Send mig et kort til jul eller nytår med adressen,
så kommer planen.
Med venlig hilsen til alle Egåelever!

J

Jens Marinus Jensen.

Til Lapland.
en 4. September begyndte Ellen Lindekrans og jeg
vor rejse til Lapland med at tage med en rutebil
til Århus, hvorfra toget gik kl. 7,50. Da det første, vi
skulle nå, var båden fra Frederikshavn til Göteborg kl.
18,00, blev der god tid til at stå af i Ålborg, hvor vi gik
rundt i det smukke anlæg ved »Kilden« og var oppe i
Ålborgtårnet. Over vinduerne var der lavet skitser med
navne ved af kendte bygninger, mindesmærker, skove,
bakker og meget andet, som de besøgende kunne have
lyst til at kende navne på. Er man på et godt udsigts
punkt, ønsker man ofte, at der fandtes en sådan vej
leder. Kl. 16,30 kørte vi med »Nordpilen«, som har for
bindelse med båden til Göteborg og derfor kører lige ned
til havnen.
Det blev en dejlig sejltur; men da vi opholdt os på
dækket, frøs vi til sidst. Mørkt var det også blevet, inden
den svenske kyst var i sigte, og den viste sig derfor som
en lysende kæde inden for de yderste fyr på skærene
før havnen. Tolden kom vi let igennem, fordi der nu er
pasfrihed mellem de tre nordiske lande, dog fik vi os
en slem forskrækkelse, da vi kom ud på gaden, for den
bus, der efter køreplanen skulle holde ved havnen, fand
tes ikke; men heldigvis kom vi da med en taxa til cen
tralstationen og nåede det tog, som vi havde fået sove
vognsbilletter til. Det er nemlig ikke muligt at rejse gen
nem Sverige uden at tage natten til hjælp, hvis der ikke
skal gøres ophold på vejen. I køjerne i sovevognskupeen
sov vi godt, mens toget hastede mod Sveriges hovedstad,
som vi heller ikke fik set noget af, fordi toget til Boden

D

46

gik kl. 7,20, så tiden måtte bruges til flytningen fra det
ene tog til det andet. Først da begyndte turen i Sverige
for alvor, for hidtil havde vi jo ikke kunnet se noget
af det, vi kom forbi.
Den første dag fik vi et indtryk af den svenske øst
kyst med det typiske svenske hus, der er rødt med hvide
kanter. Når rejsen gik langs med eller igennem de mæg
tige skove, kunne vi ikke undres så meget over det, for selv
om der sås mange sten over det hele, var de ikke alle
velegnede til byggemateriale. Det må ikke være let at
få så meget jord renset for sten, at det kan betale sig
at bruge store maskiner til at behandle den med. Når
de alligevel bruges i stort tal, må der være gået et mæg
tigt arbejde forud. Lige ved siden af en kornmark kunne
man ofte se en græsmark, som var fyldt med kampe
sten, og det kunne nok give anledning til sammenlig
ninger. Vi kunne godt falde på den tanke, at det kendte
ordsprog om stenen, der blev liggende, fordi den ikke
kunne løftes, opstod i Sverige, for der var mange steder,
hvor en stor sten havde fået lov til at blive liggende i
en opdyrket mark.

Sveriges mest kendte søer ligger ikke på den stræk
ning; men vi kom alligevel forbi mange smukke søer.
Derimod løber de fleste af elvene mod øst, og som følge
deraf kørte vi over mange. Det var ikke den travleste
tid for dem, der arbejder med tømmeret på elvene; men
der var mange tømmerstokke, der drev ned til de mange
savværker, som findes op langs kysten og ved elvenes
bredder. En af de store elve, vi kørte over, var Ängermanelven; det var dog tydeligt, at der var lavvande i
den på denne årstid, og vi måtte nøjes med at tænke
os til, hvordan den må se ud, når den kommer brusende
i al sin vælde.
I Långsele stod de sovevogne, der skulle være vort
hjem i den næste uge. I Lapland skulle vi nemlig rejse
med et såkaldt tåghem. I Luleå stod resten af toget, som
bestod af vogne til personale og køkken, spisevogn, to
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selskabsvogne, de tre sovevogne og en vogn med bade
værelser til brusebad.
Søndag morgen blev vi vækket kl. 7; men der var
vist kun få, der på den tid endnu lå og sov; de fleste
havde været oppe i nogen tid for at se på udsigten. Rejse
selskabet skulle mødes i en af selskabsvognene kl. 8,10,
der skulle der gives besked om dagens program. Ved
den tid fik vi lejlighed til at stifte bekendtskab med de
øvrige deltagere og få at se, hvem der ledede det hele.
Der var to om arbejdet med udflugterne, og en dame
sørgede for forplejningen. Hver morgen fik vi havregrød
og smurte en madpakke til middagsmad; men bagefter
fik vi en varm ret med kartofler, det overraskede os
temmelig meget den første dag. Om aftenen fik vi rig
tig middagsmad med kaffe ovenpå, der var sørget godt
for den side af sagen.

Vor første udflugt gik til et højdepunkt uden for
Luleå, der er hovedby i det nordligste Sverige. Der havde
vi udsigt ud over byen og omegnen. I havnen udskibes
en del af malmen fra de store malmlejer i Lapland, og
i byen er der mange uddannelsesmuligheder, så der ikke
altid kræves ophold i de sydlige dele af landet for at
kunne få en boglig uddannelse. Byen har et museum for
de nordlige egne, der var vi inde om eftermiddagen. Der
var en stue med alt muligt fra lappernes daglige liv.
Der var lavet et helt landskab med fjelde, dale, sletter
og skove, og små dukker forestillede lapperne på deres
vandringer året rundt. Deres liv er bestemt af renerne,
og de må flytte, for at dyrene kan få føden. Fra den
fastboende befolkning var der samlinger af både pynte
genstande og brugsgenstande. På øverste etage holdt
Norrbotten Hemslöjd til med en fin udstilling af al
slags håndarbejde, som kunne købes. Til slut kørte vi
i bus ud til den gamle by med kirken, der har tårnet
liggende for sig selv; det så lidt mærkeligt ud. Det viste
sig efterhånden, at der var flere kirker, der havde det
på samme måde.
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Om aftenen var selskabet samlet i selskabsvognene,
der havde højttaleranlæg, og en af lederne fortalte os
noget om det, vi kørte forbi. Der blev gjort opmærksom
på, at toget ville holde ved den station, der hedder Polcirkeln, og hvis vi ønskede at se selve den nordligste
polarkreds, der er markeret med en række hvide sten
et stykke før stationen, måtte vi holde os parat til den
side i god tid.
Næste morgen holdt toget ved en station, der hedder
Malmberget. Som navnet røber, er det malm, som spil
ler den største rolle i byen. Vor dag begyndte med et
besøg på et museum for malmgruberne, det indeholdt
kortskitser, andre tegninger og billeder, som kunne an
skueliggøre arbejdet i gruberne. En ingeniør viste os
rundt og fortalte om de metoder, der blev brugt, når
malmen blev gravet ud, og han fortalte om, hvordan de
bar sig ad, når de ville finde frem til nye forekomster
eller finde ud af, hvor meget de allerede kendte fund
rummede. De havde en stor samling mineraler af mange
forskellige slags, og de var alle gravet op af de gruber
ved Malmberget, desuden havde de en masse stykker,
som var fremkommet ved prøveboringer. Bagefter kunne
alle, der havde lyst, få lov til at se gruberne lidt nær
mere ved. Vi blev kørt ind i grubegangen med arbejder
nes vogne, der var blevet betydelig forbedret, for oprin
delig var det blot en bjælke, som de sad på. Det var
altså en flot befordring, kunne vi forstå; men alligevel
blev vi rystet godt på den ujævne vej. Den første gang,
vi fik lov til at komme ud, gav den mand, som viste
os rundt, nogle flere oplysninger om arbejdet. Det var
kun transportgangen, vi havde kørt igennem, og der var
langt ind til arbejderne, der huggede malmen ud; men
vi fik et lille indtryk af det indre af gruberne. Bagefter
blev vi kørt en 3—4 km ind i bjerget, hvor istapperne
hang rundt omkring; det var lige ved et sted, som var
begyndelsen til en ny tværgang. Ved det hul lå der små
stykker malm, der blev taget med som erindring om
besøget, for der var blevet sagt, at vi måtte tage alt det,
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vi selv kunne slæbe ud. De var nok temmelig sikre på,
at det ikke blev meget. I sammenligning med andet ar
bejde er grubearbejdet der godt betalt, hvad der kan
være meget rimeligt, når man betænker, hvor ubehage
ligt og farligt det er.
Efter besøget i gruben kørte toget til Kiruna; men
forinden passerede det banens højeste punkt, hvorfra
der er udsigt til Sveriges højeste fjeldtoppe på fjeldet
Kebnekaise. Det var muligt at se det øverste af de sne
klædte toppe, da vi kørte forbi. I Kiruna er det også
jernmalm, der er byens vigtigste indtægtskilde, og der
er vist få af byens indbyggere, der ikke har nær for
bindelse med gruberne enten på den ene eller anden
måde. Hele byen er i hvert fald opvokset omkring dem;
dens stærke vækst begyndte, da banen til Narvik blev
ført igennem for ca. 50 år siden. I Kiruna bryder de
en stor del af malmen udefra ved hjælp af gravema
skiner, det er billigere end det andet; men det er ikke
det hele, der kan brydes på den måde, for det er ikke
malm alt sammen, så der må fjernes meget, hvis det
skal tages udefra. Vi fik lov at køre med linbane op
ad fjeldet, så der var mulighed for at se den ydre bryd
ning. Lin-banen bestod af to vogne, der skiftevis gik
op og ned.
Derefter blev vi kørt i bus ud til en landsby Jukkasjårvi, hvor der var en åben plads med forskellige eks
empler på lappernes måde at bygge på. Deres forråds
huse var bygget på pæle, for at de vilde dyr ikke kunne
få fat i det, og beboelseshusene var lette at flytte ud
og ind ad. Der var ikke den slags besværligheder som
skillerum og skorsten; huset havde et hul i loftet over
ildstedet, hvor en gryde hang i en jernkæde. Rundt om
kring var der lagt birkeris til at sove på, og de havde
nogle rensdyrskind til sengeklæder; måske bruger de
dyner også, for der lå en i det ene hus. På deres van
dringer har de telte, der er indrettet på samme måde.
Mange lapper har træhuse som andre folk, og der bor
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de en del af året; ofte bliver kvinder, børn og gamle
boende der hele året. Nede ved søen ved siden af lå der
nogle både, den ene var lidt moderniseret, for der var
en hjælpemotor i den. I landsbyens lille kirke var der
gudstjeneste for lapperne i et stort distrikt, for der er
langt mellem kirkerne i de egne.
Det næste besøg blev i en butik, hvor der kunne
købes alt muligt, som var fremstillet blandt lapperne
foruden mange andre ting af interesse for dem, der
ønskede at købe noget fra Lapland. Der blev bare sagt,
at meget af det, der blev solgt som lappernes arbejde,
var fremstillet på fabrik i Småland. Butikken havde en
mængde sager, og det er meget sandsynligt, at det for
holder sig således. I samme hus boede en dame, som
havde været omrejsende lærerinde for lapperne. Hun
fortalte os en del om dem og viste os en mængde ting,
som hun havde fået af lapperne. Let og praktisk var det
hele, fordi det skulle være let at have med; meget var
smukt udskåret, og oftest var det fremstillet af det ma
teriale, som de fik, når de slagtede renerne. Alt af dy
rene blev brugt, ikke blot kød og skind, men horn, ben
og tarme. Hun fortalte også om en maler ved navn Niels
Nielsen Skum, der havde været en fremragende kunst
ner til at male og tegne lapperne, som de lever i det
daglige. Han var selv lap og levede hele sit liv blandt
dem, skønt hans navn til sidst var blevet verdensberømt,
løvrigt malede hun selv, og vi kunne få billeder i de
mest strålende farver, det er nemlig ikke gråt og farve
løst deroppe langt mod nord. De sammenligner endog
deres korte, hektiske sommer med den tropiske, hvor
alt gror op med rivende hast. Desværre forsvinder det
hurtigt igen; den første sne var allerede faldet på fjel
dene, da vi kom derop.
Inden toget kørte videre til Abisko ved søen Torneträsk, så vi Kiruna kirke, der er en ny trækirke bygget
i gammel stil.
I Abisko begyndte fjeldvandringerne den næste dag.
Der var en tur fra stationen til turiststationen, der lig-
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»Lapporten«.

ger 2 km fra hinanden. Turen gik dog den nærmeste
omvej, så det blev 8 km, inden vi igen kom til Abisko
jernbanestation. Vi kom gennem en lav birkeskov, hvor
der var en mængde bær, det var der mange steder, og
der blev spist en del på de ture, vi kom på i de næste
to dage også. Nede ved en lille elv lå et marmorbrud,
som ikke er i drift mere, fordi marmoret ikke er af
så god kvalitet, at det kan betale sig at arbejde med det.
Elven hedder Abiskojokk; både elve og fjelde har lap
piske navne, så det varede lidt, inden det lød særlig
kendt, selv om vi hørte navnene flere gange. Det eneste
navn, der med det samme fæstnede sig, var Lapporten,
der var let at kende både på billeder og i virkeligheden.
Abiskojokk har et stærkt fald ned mod Tornetråsk, og
i tidens løb har den gravet en meget dyb rende mellem
stenene, — vildt og smukt på samme tid. Abisko turist
station har en ideel beliggenhed både med hensyn til
studie af midnatssolen og som tilholdssted for sports
folk. De høje fjelde på den anden side af Tornetråsk
er så langt borte, at de blot danner en storslået ramme
om midnatssolens skuespil.
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Længere henne efter den norske grænse ligger Björkliden, hvorfra den næste fjeldtur udgik. Den havde top
pen af fjeldet Noulja som mål; desværre var det tåget
deroppe, en del af selskabet gik til noget over trægræn
sen, og resten fortsatte til toppen, hvor vi skulle skrive
vore navne i en bog, der lå deroppe. Udsigt var der ikke
noget af; men vi kunne få fornøjelsen af at sidde i en
snedrive og spise vor medbragte mad. Mens vi gik nedad,
lettede tågen, så det var da ikke helt forgæves, at an
strengelserne var gjort.

Lapper havde vi set forskellige steder; men renerhavde vi kun hørt om, indtil vi den påfølgende dag kom
på tur i fjeldet igen, dog ikke op i sneen. Der så vi først
to rensdyr, derefter en hel flok med en gammel renhan
i spidsen; senere så vi den samme flok lige bag os og
desuden endnu flere rener. Målet var ellers en kirke
gård med et lille kapel ved banen; der lå en del bane
arbejdere begravet. De var døde, da banen blev bygget
i begyndelsen af dette århundrede; ikke dræbt ved ulyk
ker, men døde under en epidemi.
Om eftermiddagen kunne vi gå ned til et vandfald
i nærheden af Björkliden; det hedder Silverf allet og
strækker sig over et stort stykke, idet det er delt op i
flere fald, det sidste fald før Tornetråsk er langt det
største. Jeg fulgte det helt ned til søen og måtte for
undres over, at vandet stadig var lige rent og klart.
Den aften kom vi til Riksgränsen, den sidste station
før Norge. Der skulle vi prøve en svævebane, hvor kurve
til to personer hang i en stålvire, der blev trukket ved
elektricitet mellem nogle master, som var anbragt på
fjeldsiden. Det var en kold omgang at køre op og ned
der; stedet regnes også for et af de koldeste i de egne.
Samme aften var vi inde hos en fjeldfotograf, der viste
os farvebilleder fra Lapland. Han havde været med en
lapfamilie på vandring for at få et personligt indtryk
af en sådan vandring om foråret. Vi fik på den måde
set noget af Lapland på andre årstider. Ude så vi bag-
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Grænsen på fjeldet.

efter flammende nordlys på himmelen, mens frosten
glinsede på jorden.
Ved selve grænsen stod der et skilt, hvorpå der stod,
hvor langt der er til Stockholm, hvor højt det er over
havet, at det er grænsen mellem Sverige og Norge, at
Kirunas bygrænse går der. Det sidste er vel det mest over
raskende. Fjeldene i Norge var mere nøgne end de fjelde,
vi havde stiftet bekendtskab med ved Tornetråsk; men
lige på den anden side af grænsen var der sommerbebyg
gelse for folk fra Narvik, det livede op mellem de nøgne
fjelde med alle træhusene, der var malet i stærke far
ver. Bjørnefjel, den første station i Norge, var festlig
malet med rødt og havde grønne kanter; det så så nyt ud.
Banen til Narvik er et teknisk kunstværk, den er
ikke ret lang, men dog meget længere end vejen i fugle
flugtslinie. Det er Norges smalleste sted, fra det indre
af Rombaksfjorden til grænsen er der kun 8 km. Da
toget kørte mod Narvik, gik det ud og ind, ja, næsten
frem og tilbage af og til. Hver gang, der var en fin ud
sigt, kom der en tunnel, og alt blev mørkt; et sted var
der en stor bro over en kløft, den fik vi lige lejlighed
til at se, før der igen kom en tunnel; det var, som kørte
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vi halvvejs gennem tunneler, bedst som vi så, så vi ingen
ting. De dage efter turen til Noulja var der fin udsigt
til alle fjeldtoppene.
I Narvik så vi flere vrag fra besættelsen; der var
nogle i det indre af Rombaksfjorden, og andre lå i nær
heden af havnen. Samlet besøgte selskabet den svenske
kirke, der er sammenbygget med et sømandshjem; det
er opført efter krigen og meget fint og moderne ind
rettet. Narviks navn er dog først og fremmest knyttet
til malmen fra Lapland. Det er banens vigtigste opgave
at fragte malmen til Narvik, og det er heller ikke små
mængder, der kommer fra gruberne i Kiruna, Malm
berget og Gällivare. I de dage, vi havde opholdt os ved
den bane, så vi mange malmtog med ca. 50 vogne. De
regnede med 25 tog i døgnet; men dertil kom naturligvis
alle de tomme returtog, så det var ikke mærkeligt, at
der var mange tog på banen.

Narvik ligger godt gemt mellem høje fjelde med sne
på toppen, et af dem kaldes »Den sovende Dronning«
og hyller sig af og til i lette skyer. Det nærmeste fjeld
hedder Fagernes, og der er bilvej et stykke opad. Vi fik
en sejltur på en af fjordene ned til nogle toppe, som
hedder Frostisen, og de så ud til at svare til navnet.
• Kl. 15,30 kørte toget fra Narvik mod Sverige igen.
Stockholm kom vi til næste dags aften kl. 21,34 efter
uafbrudt kørsel. Turen til Lapland var til ende; men
vi blev to dage i Stockholm, hvor vi så den gamle by
del og slottet blandt andet. I den tid boede vi i Lis
Basuhns (f. Christensen, egåelev 1943) hjem. De bor i
et nyt kvarter i en af forstæderne. — Ja, da vi igen
satte vore ben på Danmarks jord, havde vi set en hel
del i Sverige.
En glædelig jul og et godt nytår ønskes alle gamle
elever.

Ellen Larsen.

Kære sommerpiger.
ak for i sommer; I må prise jer lykkelige over at
. opleve sådan et skoleophold; mange glade minder
ved jeg, I er rejst hjem med.
Af erfaring ved jeg, at den første tid efter sådan en
dejlig sommer savner I jeres kammerater til at drøfte
forskellige oplevelser med; kammeraterne kan bedre end
andre opfatte og more sig over de pudsige situationer,
man sammen har været med til.
Jeg kunne tænke mig, at der nu er mange af jer,
der er blevet grebet af et eller andet fra skolen, som I
har hørt eller set, og kan ikke rigtig falde til ro, speku
lerer muligvis på, at det kunne være godt med en rig
tig uddannelse; det er faktisk blevet så moderne at sige:
»Jeg vil ha’ en uddannelse.« Det er også kun godt at
ville noget, og der er altid nok for den, der vil. I kan
så f. eks. vælge den huslige uddannelse. Man siger: ho
vedvej 1 — den huslige vej. I hvert fald kunne I de før
ste år måske dygtiggøre jer på dette felt, så I den dag,
I får jert eget, nogenlunde sikkert kan påtage jer den
opgave og det ansvar, det er ikke alene at forestå mad
lavningen, men også at tilrettelægge arbejdet.
Der er rig anledning til at dygtiggøre sig på dette
område. Unge piger bør fra barnsben uddannes til gode
husmødre, siges der. I 1937 blev der ved lov vedtaget,
at alle unge piger skulle have skolekøkken som fag i
skolen, men endnu er det ikke indført i halvdelen af
skolerne, og derfor burde man gøre aftenskoleunder
visningen obligatorisk. Rundt om i landkommunerne er
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der undervisning i husholdning om vinteren — benyt
jer af det, ikke alene for at øve jer i madlavning, men
også for samværet med andre unge piger.
Desuden tag del i ungdomsarbejdet i det sogn, hvor
I er; der er gymnastik- og aftenskoler m. m. Det at møde
andre unge i gymnastiksalen om aftenen giver en vilje
og veloplagthed til næste dags arbejde, og i de kredse
dér træffer man altid nogen med samme interesser som
en selv, og efterhånden opdager man så, om man er
kommet ind på det rette. De år, I har oplevet i ung
domsarbejdet, eller det, I har lært under en dygtig hus
moders vejledning, tør jeg sige, I aldrig vil fortryde.
Ønsker I at uddanne jer videre på det huslige område,
så er der husholdningsskoler, hvor der undervises i mad
lavning, syning, barnepleje, ernæringslære m. m.
Af andre skoler vil jeg også nævne højskoler eller
gymnastikhøjskoler, hvor I kan blive delingsførere, og
så kan I engang selv stå som leder af gymnastik eller
folkedans i ungdomsforeningen.
Ja, der er mange andre muligheder for unge piger
i vore dage for at dygtiggøre sig end de her nævnte, men
godt er det at ville noget. Sikkert mange af jer ved alle
rede nu, hvad I vil dygtiggøre jer i, og på et eller andet
tidspunkt skal I nok stå overfor at skulle bygge et hjem
op, og så er det en egen tilfredsstillelse at have et fast
grundlag at bygge på.

Kirsten Thorsen.

Et skoleår er gået.
alle jer, der engang har været elever på Egå efterskole,
jeg have lyst til at rette et spørgsmål:
TilErkunne
det rigtigt, hvad en præst for en tid siden skrev i det
udmærkede ugeblad for unge, »Dansk Ungdom«? Han påstår,
at »vore højskoler og efterskoler er drivhuse, hvor friske,
ungdommelige ymper vokser op til modenhed i smigerens og
forkælethedens varme, fugtige luft.«
Har han ret?
Han har selv været højskolelærer nogle år, så han taler
vel ud af erfaring, i hvert fald hvad højskoleeleverne angår.
Om den »forkælede ympe« siger han, at den »segner til jorden
og kan kun bruges til gødning for det ukrudt, som frodigt
vokser op i den skarpe vind.«
Hvis man skal forstå hans billede om drivhusets spæde
planter bogstaveligt, vil det altså sige, at højskolens og efter
skolens elever gennem deres skoleophold gøres mindre skik
kede til at leve livet i den barske og hårde verden.
I vil da forhåbentlig svare, at sådan tale er usand.
Jeg må for mit eget vedkommende sige, at præsten synes
mig at skyde langt over målet. Vi ved godt på vore efterskoler,
hvor farligt det er at forkæle de unge — lige så farligt som at
forkæle børnene i et hjem. Men ligesom et godt hjem i barn
domstiden er en uvurderlig hjælp for børnene hele livet igen
nem, sådan mener vi også, at de unge på en efterskole kan
hente en god hjælp, der kan få betydning for dem fremover,
navnlig måske i ungdomstiden, som altid er et vigtigt afsnit
af et menneskes liv. I hjemmet lever barnet under forældrenes
kærlighed og beskyttelse; de tager det ved hånden og vejleder
det, vel vidende, at det engang må kunne klare sig selv ude i
den store verden, hvor de ved, at det kan møde vanskelighe
der, fristelser og farer, som de kan beskytte det mod i hjem
met. På vore efterskoler bestræber vi os på at hjælpe, vejlede
og dygtiggøre de unge, der kommer til os, så at de får bedre
mulighed for at klare sig gennem livet, men vi er heller ikke
uvidende om, at der er meget, som kan true og ødelægge de
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unge, når de skal sendes ud i verden. Alt det vil vi helst, at
de skal skånes for, medens de er på skole, men man kan ikke
af den grund kalde skolerne for drivhuse, der producerer plan
ter, som ingen modstandskraft har, når de skal vokse udenfor.
Livet på en skole — ikke timerne alene — skulle gerne give
de unge forståelse af, hvad der er af værdi og hvad der er
værdiløst for dem, så de senerehen både forstår og formår at
sige ja til det rette, det, der drager dem opad, og nej til det,
der kan ødelægge livet for dem. Dette store mål går vi ikke
og taler om til daglig, men det ligger til grund for hele vort
arbejde, og mon det dog ikke fornemmes nu og da? Som ude
i livet er der også på skolen et arbejde, der skal gøres, og
nogle pligter, man ikke kan komme uden om, og også her kan
det erfares, at resultatet altid er afhængig af den flid og omhu,
der bliver lagt i arbejdet. Så er det lige meget, om det foregår
i skolestuen, sløjdsalen, vævestuen, gymnastiksalen eller skole
køkkenet. Og som ude i livet kan de alvorstunge spørgsmål
melde sig til de unge, også mens de er på skole, — om deres
fremtid, deres uddannelse, deres livsanskuelse, kort sagt om
alt det, som det mere og mere går op for dem, at de selv per
sonligt må tage stilling til. En og anden har forhåbentlig på
skolen fået nogen hjælp i den slags spørgsmål, enten i samtale
med en lærer eller i en time eller på anden måde. Måske går
det endda sådan, at den hjælp, man har fået, først rigtig mær
kes længe efter, at man har været på skole.
Men det var skoleåret, jeg skulle fortælle om, ikke det dag
lige slid og slæb, ikke længselstårerne i de første aftener og
afskedsgråden ved afslutningen, ikke vore egne bekymringer
over, hvordan vi skal holde de bygninger pænt nok i stand,
hvor så mange unge færdes ud og ind. Nej, her i beretningen
om et skoleår, der er gået, skal der som sædvanlig især for
tælles om, hvad vi har oplevet ved siden af det daglige arbejde.
Der er altid noget vist spændende over en åbningsmødedag
— ikke blot hos dem, der skal komme, men også hos os, der
skal modtage. Vi kender som regel ikke ret mange i forvejen,
selv om vi ofte har den glæde, at det er en bror eller søster
til en tidligere elev, ja, undertiden til flere tidligere elever. Så
ledes oplevede vi f. eks. i vinter at få den syvende og sidste
af børneflokken fra familien Pedersen, Staragergård, hertil.
Alle hans søskende havde været her før ham, (den ældste dog
ikke som elev, men som en af vore medhjælpere), så vi kendte
jo lidt til familien i forvejen. Er det underligt, at vi føler os i
særlig taknemmelighedsgæld til en sådan familie? Men også når
det blot er nummer to, en far og mor møder op med, er det
os en stor glæde at se dem igen, fordi det er et vidnesbyrd om,
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December i spisestuen.

at de efter at have lært skolen og dens arbejde at kende finder
det værd at lade en til komme herhen. Der ligger en stor støtte
og opmuntring for os deri. Men det gør der jo i det hele taget
deri, at vi stadig har så mange elever, at vi — desværre —
både sommer og vinter må sige nej til mange elever. Jeg tror
for øvrigt, at der trænges til mange flere efterskoler, for vi er
ikke alene om at måtte sige nej. Sidste vinter kunne over halv
delen af efterskolerne melde fuldt hus, og de havde tilsammen
måttet sig nej til ca. 1000 elever.
Midt i november begyndte vi med vore åbenthus-aftener.
Leif Christensen, Århus, viste pragtfulde farvelysbilleder fra
U. S. A., Meksiko og Kanada. Den næste aften, i december, var
præget af Lucia, der altid minder os om den forestående jul;
efter kaffebordet havde vi lærere fundet på forskellige kon
kurrencer, som vist ikke alle var lige lette, skønt jeg må tilstå,
at vi var noget imponerede af, at mange kunne kende lærerne
på de lysbilleder, hvor vi viste dem som små børn! Januar
aftenen havde vi god hjælp af tidligere elever. Først gav Kir
sten Dalsgaard os et fortræffeligt indtryk af hendes arbejde i
Sydslesvig, og senere spillede Egå amatørorkester til en lille

60

Hvor 1 O-Øren falder.

svingom. På vinterens sidste møde for unge viste vi en film,
bygget over Selma Lagerløfs »Jerusalem«.
Vi har som sædvanlig haft forskellige besøg på skolen: fhv.
folketingsmand Kr. Nygaard talte til eleverne om afholdssagen,
rejsesekretær Johansen om Dansk Vandrelaug, kriminalassi
stenterne Lichtenberg, Randers, og Andersen, Viby, om hen
holdsvis brandværnsforanstaltninger og politiets arbejde. Ved
vintermødet talte viceskoleinspektør Arne Jørgensen, Esbjerg,
og forstander Søgaard Jørgensen, Sønderborg idrætshøjskole;
om aftenen spillede nogle elever Einar Christiansens »Manden
på Høiriis«. Desværre måtte et par af drengene fejre denne
dag i sengen på grund af influenza, men det var da en trøst,
at alle havde været raske ved forældrebesøget søndagen før,
og vi måtte i det hele taget være glade over, at vi fik overstået
vinterens to store festdage, inden kulden og sneen for alvor
satte ind. På forældredagen så det ellers truende nok ud; baro
metret stod på »storm«, og meteorologerne lovede uroligt vejr,
men alligevel blev det en stille og dejlig dag. Senere forstod
vi, at der havde været stormfuldt vejr ikke så langt fra Dan-
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mark. Det var den dag, den frygtelige stormflodskatastrofe
ramte England og navnlig Holland.
Både sommer og vinter søger vi at drage nytte af den for
del, vi har ved at bo så nær Århus. Dér kommer vi i teatret
(i vinter så vi Eugene O’Neill: »Du skønne ungdom«, J. L. Hei
berg: »Elverhøj«, L. Holberg: »Den forvandlede brudgom« og
J. L. Heiberg: »Nej«; de to sidste stykker havde pigerne også
lejlighed til at se, da de blev spillet først i maj for landsby
skoler), vi besøger Naturhistorisk Museum, Århus Museum,
Den gamle By, domkirken, rådhuset og andre seværdigheder.
En aften var vi inviteret til at besøge Spare- og Laanekassen
og havde en meget udbytterig aften — ikke sådan at forstå,
at vi tog penge med hjem derfra, men det var lærerigt at høre
direktør Hansen fortælle om sparekasser og interessant at se
en film om opsparingens betydning. En landbrugsskoleforstan
der har for nylig udtalt, at der blandt hans elever har været
nogle, der selv har haft over 20.000 kr. efter endt skoleophold,
opsparet af egen løn. Han fortsætter: »Sådanne unge vil altid
kunne komme i vej, og selv om ikke alle kan nå så meget, så
vil det altid være en lettelse til at få lån af andre, når man
selv har vist evne til at administrere.« Ja, sådan er det — selv
følgelig, og heldigvis! Man viser tillid til dem, der forstår at
holde hus med deres løn. Derfor er det klogt af jer unge, om
f lige fra først af vænner jer til at spare på den løn, I tjener.
I vil aldrig fortryde det.
På en bestemt dag i marts plejer Århus amts skoleorkester
at indfinde sig på skolen og give os en fin koncert. Således
også i år. »Skolebørnene«, der den dag møder op for at nyde
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musikken, er nu ikke allesammen i den undervisningspligtige
alder eller i efterskoledrengenes alder; den yngste var 2 år,
den ældste 91! Men fælles for os alle er, at vi møder med
store forventninger til orkesterkoncerten og går derfra uden
at være blevet skuffede.
Sommerskolens elevhold var det hidtil største, 85 i alt, og
hver eneste een var med til åbningsmødet. Det hænder jo ellers
næsten altid, at en eller anden må møde senere på grund af
lang rejse eller sygdom. Nu bagefter kan jeg godt udlægge det

Fo rårsoprydning.

63

Klods-Hans taler med sin gode gedebuk.

som et varsel om, at det skulle blive et let hold at arbejde
med. Det blev det i alt fald. Eller er det måske sådan, at en
noget fugtig og ustadig sommer ikke alene har en heldig ind
flydelse på markens grøde, men også på skolearbejdet? Sikkert
er det, at det efter lærernes samstemmige udtalelser blev en
god s'ommer, skolemæssigt set. Og heldigvis føjede det sig des
uden sådan, at når vi gerne ville have godt vejr, fordi vi ven
tede et besøg eller skulle på udflugt, så fik vi det også. Det
gælder cykelturen Kristi Himmelfartsdag til Mindeparken,
Rømerhaven, Jelshøj, Skovmøllen, Fiskerhuset og Moesgård
strand, hvor det dog vist var lidt koldt for de få, der vovede

Brødrene for prinsessen.
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sig i bølgerne. Det gælder også turen over Hjortshøj-VorreLøgten til Skæring og turen hen til Klank efterskole, hvor vi
hørte foredrag af forstanderne Knud Hansen, Askov, og Mads
Nielsen, Viborg, og en oplæsning om aftenen af lærer Mulvad.
Det kan siges også om den dag, da vi havde udflugt til Rosen
holm og Vosnæs pynt, ligeledes om den dejlige og fornøjelige
aften, da vi var nede hos Jes Thomsens på Bynksminde, hvor
haven var så skøn som ingen sinde før, da de mange lamper
sidst på aftenen lyste op i træer og buske. Og stadionstævnet!
Næsten for ubarmhjertigt fint vejr; gymnasterne ville have
været glade for bare en lille bitte sky på himlen, især hvis
den var gået for solen og var blevet stående dér, mens opvis
ningen varede. Og Sankt Hans aften — det usandsynlige skete,
at det virkelig blev en så strålende fin sommeraften, at vi både
kunne danse omkring midsommerstangen, drikke kaffe i haven
og have bål nede ved stranden. En rigtig sommeraften blev det.
Vejrguderne smilede også nådigt til os ved forældrebesøget
og elevmødet, så vi begge gange havde friluftsskuespil i haven.
Det var i år et virkelig fornøjeligt stykke, Thanes »KlodsHans«, der morede både børn og voksne. En talende gedebuk
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Elevmøde.

— det er da heller ikke noget, man møder hver dag, men
morsomt var det at se, hvad Willemoes og hans flinke skue
spillere havde fået ud af stykket. Ved elevmødet talte pastor
Helmig, Århus, om eventyr og evangelium. På generalforsam
lingen blev følgende valgt ind i elevforeningens bestyrelse:
Frede Bak, Mette Grosen, Hans Sørensen, Kirsten Hegelund.
Frede Bak er nu formand for elevforeningen. Det har han
været før, og nu, da Ingeborg (Friis) er blevet hans kone, er
der jo kun yderligere god grund til at genoprette det gamle
nære samarbejde, så det var et godt valg, der blev truffet af
generalforsamlingen. Men vi er kede af, at den tidligere for
mand, Jens Krause Kjær, ikke er i bestyrelsen mere; det var
ellers så rart at have skolens nære nabo med i elevforeningen.
Til vores skole kqmmer der besøg fra nær og fjern. I som
mer var der således ca. 250 gamle fra Århus domsogn, der til
bragte en eftermiddag her, og ca. 100 unge, der under forstan
der Dethlefsens ledelse aflagde os et besøg en aften, og nogen
tid efter kom en flok studerende fra det store britiske impe
riums forskellige dele; først på sommeren havde en gruppe fra
Hamburg gæstet os. Jeg kan for resten føje til om Dethlefsen,
som en del af jer jo kender fra hans tid her som lærer, at han
nu er blevet forstander for den civile tjenestetidsundervisning
i Århus.
Af gæster skal endnu en nævnes, forstander Thyregaard,
Jebjerg, der kom for at føre tilsyn med skolen og dens arbejde.
Fra statens side ydes der efterhånden meget store tilskud til
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efterskolerne og deres elever, så det er rimeligt, at man også
ønsker, at der bliver ført et vist tilsyn med skolerne. Det kan
vi ikke have noget imod, især da ikke, når samme tilsyn føres
af en af vore egne, der modtages mere som ven og rådgiver
end som tilsynsførende.
Omtrent fjorten dage før afslutningen løb Molsturen af sta
belen. Det er en oplevelse, der vel er størst for dem, der aldrig
har været på Mols før; men også for os, der har været der
mange mange gange, er det stadig en skøn tur, som vi nyder
i fulde drag, når vi kører gennem det rigt afvekslende østjydske landskab og besøger de historisk minderige steder.
Man skal holde op, mens legen er god, siges der. Da synes
børn ofte, at det er for tidligt. Noget lignende gælder om som
merskolen. Pigerne synes, at tiden er gået for hurtigt, når vi
skal slutte. Men hvis de fire måneder er godt udnyttet, er det
alligevel ikke så lidt, der er nået i den tid. Det prøver vi at
lade forældrene få et indtryk af ved afslutningen gennem gym
nastikopvisning, udstillinger, korsang og lignende. Undertiden
tænker jeg med nogen misundelse på lærerne ved de skole
former, der har deres elever år efter år i deres skolearbejde,
men vi kommer nu vist ikke uden om, at der er noget særligt
over et skoleophold på nogle få måneder. Vi ved, at vi skal
tage tiden vel i agt.
Vor forbindelse med Århus folkemusikskole er blevet endnu
fastere. Ikke blot har vi igen i år haft besøg af musikpædagog
Hans E. Knudsen og hans dygtige sangere ved en åbenthusaften og fået et glædeligt løfte af ham om, at vi gerne må lade
det blive en tradition med disse besøg på en majaften, men
vi har også knyttet en af lærerne ved folkemusikskolen til os
som lærer. Det er Vagn Pedersen, der i sommer hjalp os med
korsangen, og som har lovet at fortsætte næste sommer. Det
regner vi også med, at vor nye lærerinde i skolekøkkenet vil;
det er Kirsten Thorsen, som en del af jer vist kender fra elev
mødet, hvor hun havde en fin husholdnijigsdemonstration. Så
skal jeg endelig også huske at meddele, at Willemoes’s Karsten
i januar fik en lille søster, der hedder Hanne.
I disse efterårsdage, da dette skrives, er der stille på sko
len og omkring den. Det lyder måske lidt sært, men det kan
jo høres, at der ingen elever er på skolen. Af og til høres der
håndværkere i arbejde i stedet, men dem har vi knap så mange
af, som vi plejer. Dels var det nødvendigt at foretage temme
lig mange reparationer efter vinteren, hvorfor vi kunne nøjes
med noget mindre nu i efteråret end ellers, dels har vi brugt
så mange penge til en ny kedel i gymnastiksalsbygningen og
et nyt komfur i det store køkken, at vi nu må holde lidt igen
på udgifterne. Den nye kedel er med forfyr og termostat og
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beregnet på at kunne bruge billigt brændsel, komfuret er et
stort svensk AGA-komfur, renligt og behageligt at arbejde ved
og desuden brændselsbesparende. I en tid, hvor brændselet er
dyrt, betaler det sig at få det udnyttet så godt som muligt.
Det kan vi nu alle steder på skolen, hvor vi fyrer.
Der er stille omkring skolen, skrev jeg. Vi har nemlig
næsten ingen færdsel her forbi. Hovedvejen til Århus er spær
ret fra Skæring, og så er der jo heller ikke mange, der kører
fra landevejen op forbi skolen — eller rettere gennem skolen
— til Egå by. Det er dejligt med så lidt færdsel mellem sko-

Nu er komfuret det helt rigtige: AGA.
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lens to afdelinger. Vi har et meget stort ønske, og det bliver
større, når vi som i nogle dage i sommer havde al trafik ind
mod Århus herop omkring og nu mærker, hvordan det er at
være næsten fri for færdselen, og ønsket er dette: at den vej,
der fra landevejen snor sig ind gennem skolen til Egå by, må
blive ført uden om skolen. Da vi kom hertil, havde vi kun
bygninger på den ene side af vejen; i 1945 købte vi gården og
har nu bestyrer, karl, gartner, lærer, lærerinde og nogle elever
boende dernede; en del af undervisningen foregår i en lille
skolestue i gårdens stuehus, om sommeren har vi skolekøkken
dernede, og i det nye hus har vi nu sløjdsal om vinteren, væv
ning m. m. om sommeren. Dagen igennem er der derfor livlig
færdsel fra og til bygningerne på begge sider af vejen, så det
er vel forståeligt, at det ville være os en stor glæde og lettelse
i vort arbejde, om vejmyndighederne en skønne dag ville løse
dette spørgsmål for os.
Et skoleår er gået. Vi ser med taknemmelighed tilbage —■
med tak til alle, der har glædet os på den ene eller anden
måde, vist deres tillid til skolen og støttet den derved, aflagt
os et besøg eller sendt os en hilsen. Jeg mindes et par linier,
som en svensk gæst fornylig citerede for mig. De skal anføres
her til sidst som en hilsen til jer alle fra os her på skolen:
Se med tacksamhet tillbaka,
med mod framåt,
med kärlek till sidorna
och med tro i hopp uppåt.
Tage Dybkjær.

Dansk ungdom på konfirmandrejse.
dag oplever den hyggelige lille jernbanestation ved Stresa
Boromeo en af sine store dage. Et tog, hvis stamme når
I
langt forbi rækken af solbeskinnede palmer og magnolier, er

netop i færd med at opsluge sin last af mere end syvhundrede
nordiske ynglinge. I et velorganiseret lyntempo erobrer hold
efter hold af rejseglade danske konfirmander deres pladser i
kupeerne. Humøret er højt, besøget her i den norditalienske
badeby, hvis hvidkalkede huse og frodige sydlandske vegeta
tion danner et klart spejlbillede på Lago Maggioresøens kry
stalklare overflade, har været en uforglemmelig oplevelse.
Om et øjeblik giver den sortsnuskede stationsforstander
tegn til afgang, og så ruller det elektriskdrevne konfirmandtog
igen mod nord ind i Schweiz. I imponerende hårnålesving vil
toget arbejde sig op til Simplonpasset for til sidst at gå lige
lukt igennem den 20 km lange tunnel. — Kupevinduerne er
overbefolkede af leende piger med sjal i kaleidoskopisk farve
pragt over skulderen og drenge med kæmpemæssige mexica
nerhatte sat tilbage i nakken. Ud fra kupeerne lyder spinkle
meloditoner fra utallige »stresaspilledåser« købt som gave til
familien derhjemme. Den runde chiantiflaske med fletværket
af bast, der ligger oppe i nettet, er til far. — Jo, de italienske
gadehandlere kan være tilfredse!
Midt i det myldrende liv på den solstegte perron står en
midaldrende gentleman med let grånende tindinger og iagt
tager travlheden omkring sig. Medens de sidste hold haster af
sted langs vognene, står han roligt støttende sig til sin paraply.
Kun de færreste af deltagerne i den over 700 mand stærke
konfirmandhær aner, at manden med den sorte paraply er
konfirmandrejseideens fader.
*
Mennesket bag ideen, den københavnske arkitekt Thorkild
Hemmingsen, havde ligesom mange andre kunnet indse, at
konfirmandfesterne i mange hjem ganske havde taget over
hånd. Men han nøjedes ikke med blot at konstatere dette fak
tum. De overhåndtagende æde- og drikkegilder, hvorigennem
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konfirmanderne ofte føres ind i de »voksnes rækker«, mente
han, måtte kunne erstattes af noget for de unge mere indholds
rigt og opbyggeligt. Han vidste fra sin egen drengetid, at
mange ganske unge nærer et brændende ønske om at opleve
fremmede riger og lande. På den anden side ønsker forældrene
i anledning af konfirmationen at give deres børn en virkelig
personlig gave, noget der alene kommer konfirmanden til gode,
og som er af en sådan art, at det ikke giver blot nogle øje
blikkes glæde, men byder på oplevelser og minder, de vil
kunne leve på langt ud i fremtiden. — Hvorfor ikke give de
unge konfirmander en udenlandsrejse? Arrangeret på den rig
tige måde ville en sådan rejse blive en oplevelse af noget helt
nyt, et møde med en hidtil ukendt verden, som de unge nok
havde lært lidt om i geografitimerne, men som først nu gen
nem selvoplevelsen ville blive en realitet for dem.
Hemmingsen bestemte sig til at skride fra tanke til hand
ling. Han tog sin paraply op af stativet og begav sig ud for
at skabe en forandring af konfirmationens verdslige tradi
tioner.
Det blev Verdens Venskabs Forbundet, der tog konfirmandrejseideen op til nærmere udformning. Planer blev lagt, og
man dristede sig til at realisere tanken ved forsøgsvis at sende
et mindre hold på 36 konfirmander til Sydschweiz. Det var i
foråret 1952. Denne første af alle konfirmandrejser blev en
uforglemmelig oplevelse for deltagerne og en tilstrækkelig stor
succes for arrangørerne til, at man turde gentage eksperimen
tet samme efterår. Ganske mod forventning meldte der sig ca.
600 rejselystne konfirmander til denne anden Schweizerrejse.
I påsken i år afsendte Verdens Venskabs Forbundet et ekstratog
med 1100 konfirmander til Schweiz og Italien. — Den lavineagtige udvikling af konfirmandrejserne fortsatte stadig, og i
dette efterår påtog forbundet sig at sende 4 særtog med 1600
konfirmander på rejse til sydligere himmelstrøg. — Selvom
man endnu skal være varsom med at spå om konfirmandrej
serne frem i tiden, så tyder den store interesse pa, at deltager
antallet i rejserne stadig vil stige jævnt opefter i den kom
mende tid.
Det er rigtigt, at de allerførste konfirmandrejser var en ren
københavnsk foreteelse. Provinsen sluttede dog hurtigt op om
ideen, og ikke engang bornholmerne lader sig nu afskrække
af de meget lange rejseafstande. Hvis konfirmandrejserne der
for fremefter viser sig at være andet og mere end en modesag,
hvad meget tyder på, vil de også kunne vinde større indpas
blandt landboungdommen, der sikkert heller ikke på dette
punkt ønsker at føle sig som stedbørn.
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Verdens Venskabs Forbundet har påtaget sig at videreføre
konfirmandrejsetanken ud fra det synspunkt, at det her drejer
sig om en særlig pædagogisk og kulturel opgave, der kun kan
løses i nøje samarbejde med kirken og skolen. — Fra langt de
fleste præster er man da også blevet mødt med forståelse, ikke
mindst fordi præsterne heller ikke er alt for interesseret i de
verdslige orgier ved festerne. En del konfirmander oplever
endog at få deres egen præst med som leder på rejsen.
Schweiz er blevet konfirmandrejsernes land. — Alle de
unge ønsker sig netop til Schweiz, landet med den storslåede
alpenatur, der helt tager pippet fra en, der kommer fra et
land, hvor »bjerg kun er bakke«. Og Schweiz — frihedshelten
Wilhelm Tell’s fædreland — er også i mange henseender et
interessant land at gæste. Gennem et udstrakt oplysningsma
teriale, som hver deltager ivrigt studerer før afrejsen, bliver
man klar over, at Schweiz er mere end konfirmationsurets og
tobleronechokoladens hjemland. Mest undrer man sig måske
over det underlige i, at der i dette lille land med godt 4 mill,
indbyggere tales 4 forskellige sprog: tysk, fransk, italiensk og
romansk, at den ene halvdel af befolkningen er protestanter
og den anden katolikker, — og så det, at kvinderne ikke har
stemmeret.
*

Og eventyret begynder. — Efter et døgns rejse ned gennem
det flade afpillede Tyskland, hvor banegårdenes frønnede træ
værk forgæves skriger på malning, virker det som en opli
vende indsprøjtning på de halvtslumrende nordboere, da rå
bet breder sig, at Alperne er i sigte.
Snart er det midnat. Det elektriske tog snor sig glidende
gennem tunneller og ad mangfoldige kurver. På højre side
strækker bjergskråningerne sig næsten lodret i vejret, og højt
oppe mellem alpetinderne, blandt hvilke Jungfrau sejler af
sted i ensom majestæt, kommer fuldmånen til syne og retter
sit kolde blege lys ned over de evige snemarker. Toget glider
med imponerende fart videre langs kanten af den lange Brienzersø, hvor bjerglandskaberne danner sælsomme skygger i
den stille bjergsø’s blågrønne vand. Små alpehytter, der tager
sig store ud i den lyse nat, dukker op og forsvinder igen i
kurverne. — Tavse og såre betagne står lavlandets sønner og
døtre ved de åbne kupevinduer. »Knib mig i armen du,« siger
en. »Jeg tror, jeg drømmer!«
Og hver dag blev som en skøn drøm, hvor de unge med
åbne friske sanser lod sig opsluge af Alpernes eventyrlige stor
hed og skønhed. — Der var bjergture ad tandhjulsbane og
videre op i sneen til fods, besøg ved vandfald og ekskursioner
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dybt nede i underjordiske gletschere. Der var gudstjenesten
påskemorgen i den lille katolske alpekirke i Meiringen, be
søgene i de store byer — og så de festlige kammerataftener
hjemme på hotellet.
Turen til Norditalien bød på ganske andre naturindtryk.
Hernede bag Alperne var det appelsiner og citroner og masser
af grapefrugt, der hang på træerne, de var ikke helt modne
endnu. — Pågående gadesælgere, der udtrykte sig lige så
meget med hænder og hele kroppen som med ansigtet og mun
den, gjorde strålende forretninger, selvom de efter hver lille
handel med souvenirs fremjamrede med megen patos, at de
var blevet ganske ruinerede. — Oh, donna mio!
For enkelte var synet af en katolsk præst iført munkekutte
og flad bowlerhat kørende i ilsomt tempo på en damecykle så
absolut den største oplevelse, medens størsteparten var så be
taget af sejlturen på Lago Maggioresøens azurblå vande og
landgangen på palmeøen Isola Bella, at de ytrede ønske om at
forblive til deres dages ende på denne fra naturens hånd så
rigt benådede solskinsø. — Ak ja, i dag må de nøjes med at
krybe sammen i den sjip-sjapvåde nordiske vinters lune kak
kelovnskrog og drømme sig tilbage til deres tabte paradisø!

*
Den sortsnuskede og ivrigt gestikulerende italienske sta
tionsforstander giver omsider tegn til afgang. Hemmingsen
hanker op i paraplyen og stiger ind i de danske konfirman
ders Schweizer-express. Den mand, der er den indirekte årsag
til, at danske konfirmander i tusindvis er gået glip af konfir
mationsdagens sovs og kartofler med rødkål og højtidelige
taler. — Gået glip af? — Hvad mener mon de unge rejsende
konfirmander selv? ■— Svaret kan vist bedst udtrykkes gen
nem et spontant udbrud fra en ung konfirmandpige, da hun
ved hjemkomsten på Fredericia banegård begejstret udbrød:
»Jeg ville ikke bytte denne rejse for ti fester!«
Ti år er gået, siden jeg som lærer på Egå efterskole lærte
dansk landboungdom at kende. Siden er det faldet i min lod
at færdes blandt byungdom på en ungdomskostskole.
Langt de fleste af mine gamle elever fra vinterholdet 1943—
44 står stadig frisk i min erindring. Derfor er det mig også
en dobbelt glæde at få lov til at sende Jer alle mine bedste
hilsener og ønsker for fremtiden.

Halfdan Rosendahl,
Sydjydsk ungdomskostskole, Holsted.

Til jer fra 1943-44 og 1944.
ange minder dukkede op for mig, da jeg gav mig
til at læse i skolens dagbog om skoleåret 1943—44
i anledning af jeres 10 års jubilæum. Et sted har jeg
noteret, at vi med tak har modtaget mærker til 15 kg
rugbrød og 76 kg gryn fra en anonym giver, et andet
sted står der om spærretid i Århus og luftværnsøvelser
på skolen, så er der et udklip med meddelsen om Kaj
Munks død, og i nærheden af det finder jeg en pudsig
bemærkning om, at der i en julegavepakke fra Sverige
navnlig var to ting, der gjorde toldembedsmændene mis
undelige, da de skulle se indholdet: % kg chokolade og
en rulle toiletpapir!
Forholdene var unægtelig noget anderledes dengang
end nu. Mon ikke I kan forstå, at det var svært at holde
skole i de år? Mørkelægningen, rationeringen, usikker
heden over for den allernærmeste fremtid — altsammen
var det med til at slide på nerverne og arbejdskræfterne.
Vinteren må jeg mindes som en af de sværeste, vi har
haft. Det var, som om tidens uro satte noget af sit præg
også på det liv, der levedes inden for skolens mure.
Nogle enkelte, der ikke helt forstod at rette sig efter
fællesskabets love, gjorde det nødvendigt for os at holde
lidt skarpere disciplin, men det er ikke på den måde,
jeg helst vil, at et skolearbejde som vort skal gøres. Det
skaber for let et spændingsforhold, som ikke er af det
gode. Det er meget mere frugtbart, når arbejdet gøres
ud fra en fælles interesse, der gør spørgsmålet om disci
plin til noget ganske ubetydeligt.

M
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Sommeren var naturligvis også præget af alvorlige
begivenheder. Der var eksplosionen i Århus den 4. juli,
meddelelsen om henrettelsen af en af vore tidligere ele
ver, Niels Fiil, besøget af en tysker, der søgte efter ind
kvartering til en tysk særkommando o. s. v.
Men når jeg så læser jeres hilsener til os nu i an
ledning af tiåret for jeres skoleophold, forstår jeg, at
det — i hvert fald for en del af jer — har haft lige så
stor betydning, som det kunne have haft, hvis det var
faldet i en mere rolig tid. Af en eller anden grund er
det ikke alle, der har besvaret det brev, som vi sendte
ud for at få lidt at høre om, hvordan det er gået jer,
siden I var på skole, og hvordan I har det nu. Men mange
har glædet os med kortere eller længere svar, og en del
andre ved vi alligevel noget om ad anden vej. Jeg skal
nu i al korthed fortælle lidt af, hvad brevene har bragt
os af nyt:
Anders Peter Andersen, Hårup, Hjortshøj, har været på Mal
ling landbrugsskole som landvæsenselev, på Vallekilde høj
skole, hvorfra han besøgte en svensk højskole, og på Lade
lund landbrugsskole. Har nu sine forældres gård i forpagt
ning, er gift og har en lille pige.
Aage Viktor Andresen, ny adr.: Rudbøl, Højer. Har svendebrev
som grovsmed. Har gået på korporalskole og er ansat ved
grænsegendarmeriet (20. afsnit). Er gift og bor i Rudbøl
lige ved grænsen.
Bue Bak, ny adresse: Sædding skole, Esbjerg. Var på Valle
kilde højskole 1946—47. Kom senere til Vinthers semina
rium i Silkeborg, hvor han ikke blot har taget lærereks
amen, men også fundet sin kone. De har begge to arbejde
ved Sædding skole nord for Esbjerg, en skole med ca. 300
børn. I sommer fik de en søn.
Walther Bruus, Følle, Rønde. Har været på Malling landbrugs
skole og bl. a. været i Sønderjylland som forkarl og foder
mester. Er for tiden hjemme.
Tage Grøn, Tinning, Hinnerup, har været landvæsenselev på
Malling landbrugsskole, hvor han senere også var på skole.
Er forlovet og har taget plads som bestyrer, men håber snart
at få sit eget.
Preben Jensen, ny adr.: St. Merløse, Sjælland, har været på
håndværkerskole, er udlært som mekaniker og er nu meka
nikersvend i Merløse.
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Holger Hasle Laursen, nu: Malling bjerge, Malling, har også
været på Malling landbrugsskole, efter at han havde aftjent
sin værnepligt ved livgarden. Er gift med Lis Nielsen fra
Snovdrup og har i foråret 1953 købt en lille gård.
Knud Rasmussen, ny adresse: Saralystparken 22, st. th., Høj
bjerg, kom herfra i lære som beslagsmed, lærte maskinrep.
og har nu i 5 år været maskinarbejder på Emiliedal tegl
værk i Skåde. Er gift, har en pige på 5 måneder ved navn
Karin og bor i en dejlig ny andelslejlighed i Saralystparken.
Niels Rasmussen, Skrejrup, Rønde, var på Malling landbrugs
skole 1951—52, har været ude at tjene, men er for tiden
landmand hjemme.
Arne Elgaard (Severinsen), ny adresse: Hæstrup (ved Hjør
ring). Han har sendt os et brev i en lykkelig stund ■— 10
dage før hans bryllup og få dage efter, at han blandt ca.
150 ansøgere var blevet valgt til mejeribestyrer i Hæstrup.
Er nu med sine 25 år landets yngste mejeribestyrer. Har i
øvrigt været på Hadsten højskole sammen med Tage Ander
sen, Robdrup, og på Ladelund mælkeriskole, hvor han på
landbrugsskolen traf Peter Andersen, Hårup, og Jens Ove
Hegelund, Lillering. Har stået i lære på flere forskellige
mejerier, bl. a. et par måneder ved Korsberga mejeri i
Västergötland.
Agner Schmidt Sørensen, ny adr.: Sdr. Ringgade 85, Århus.
Ved landbruget til november 1945, derefter i bagerlære, blev
1949 bager- og konditorsvend og var på studierejse i Tysk
land, Belgien og Frankrig. I 1951 måtte han imidlertid op
give sit fag på grund af en operation i rygsøjlen; tog så for
skellige kursus og kom på Den jydske Handelshøjskole i År
hus, hvor han i år har bestået den statskontrollerede han
delseksamen. Er nu revisorassistent på Revisionskontoret i
Århus A/S.
Kjeld Helbo Sørensen, Mirabo, Lystrup, har været på Den jyd
ske Håndværkerskole i Hadsten 4 vintre og på Bygmester
skolen, Århus, 2 vintre; ingeniørsoldat 1 år (deraf % år i
Tyskland). Nu tømrer i Egå.
Niels Anton Sørensen, Hornslet mk., Hornslet, har været på en
landbrugsskole; i øvrigt har han haft arbejde ved landbru
get og har det fremdeles, er for tiden hjemme.
Verner Sørensen, ny adr.: Vestre Ringgade 170 3, Århus; var
på Uldum højskole 1947—48, blev gift febr. 1953, er telefon
montør ved Jydsk Telefon A/S.
Harry Villefrance, Gjesing, Skanderborg, er for tiden land
brugsmedhjælper på »Statens Frøkontrol«, Ballerup. Han
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har en kort tid haft plads på en gård i Norge og var 1952—
53 elev på Landboskolen ved Kgs. Lyngby.
Svend Anthon Østergaard, ny adr.: Aggestrup, Søvind. Blev
gift i 1949; er forpagter.
Kirsten Brandstrup Andersen, Egå, har været på Vallekilde
højskole og et år i Amerika (hvorom hun skrev et stykke i
Egåbogen 1950). Fortsætter i vinter sin uddannelse med et
ophold på »Danmarks højskole for legemsøvelser«.
Gunhild Laursen, f. Braad, adr. nu: Vithen, Hinnerup. Var
elev på Hasle spædbørnshjem, har været gift i 5 år og har
en dreng på snart 4 år. Hendes mand har en stor vogn
mandsforretning, Vithen Autotransport.
Helga Hansen, f. Brødsted, ny adr.: Faurskov, Hadsten. Blev
1948 gift med en landmand og har en lille brunøjet dreng.
Har det i alle måder godt på en lille ejendom, der efterhån
den er sat godt i drift.
Annelise Eberhard, Pannerup, Lystrup, var elev på Vejle hus
holdningsskole vinteren 1951—52, er forlovet og regner med
at skulle giftes inden jul.
Kirsten Kristoffersen, f. Eberhard, ny adr.: Løgten. Har været
på Vejlby husholdningsskole. Blev gift i 1948 og har siden
boet i Løgten; hendes mand er inseminør.
Ellen Kristensen, f. Grosen, ny adr.: Lillenor, Malling. Var på
Vallekilde højskole 1948 og på Als husholdningsskole 1950,
blev gift for ca. 3 år siden og er nu gårdmandskone.
Kirsten Brøndum Nielsen, f. Hansen, ny adr.: Asknordgård,
Malling. Blev 1951 gift med gårdejer Tage B. N. og har en
dreng på % år.
Inga Kalstrup, f. Hjortshøj, ny adr.: Væth, Langå. Var på Val
lekilde højskole 1949 og på Hadsten husholdningsskole 1951.
Blev gift sidste år med gårdejer Jens Kalstrup; har lige fået
en lille pige.
Inger Nørgaard Thomsen, f. Jensen, Neder Randlev. Var på
Rødding højskole i 1949. Fik her i Egå interesse for porcellænsmaling, som hun har dyrket en del siden, men hun har
også malet sit eget hus. Hendes hjem er en statsejendom;
hun blev gift sidste år og har en lille pige, der hedder Kir
sten.
Eli Kjeldbjerg, Højvang, Hinnerup. Har været på Snoghøj gym
nastikhøjskole 1947 og på Odder højskole vinteren 1952—53;
er for tiden hjemme.
Jytte Sørensen, f. Larsen, ny adr.: Farris Gåskjær skole, Ødis
Bramdrup. Har haft to ophold på Snoghøj gymnastikhøj
skole, nu gift med en lærer og har en lille pige. Jytte har
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håndarbejde og gymnastik med skolebørnene og hjælper des
uden i aftenskolearbejdet.
Erna Skou Lybæk, f. Laursen, ny adr.: Ormslevvej 10 \ Viby J.
Har handelseksamen fra »Den jydske Handelshøjskole«, haft
plads hos en boghandler og hos en statsautoriseret revisor,
er nu gift med en bankmand og har en lille dreng på 4%
år. Har som ekstra job at passe billetkontoret i Viby Kino
hver aften.
Vera Andersen, f. Lund, ny adr.: Storegade 23, Hadsund. Blev
gift 1949; fra i år har hun og hendes mand egen manufak
turforretning.
Kirsten Petersen, f. Flink Midtgaard, ny adr.: Lillemosegård,
Dyngby, Boulstrup. Har været på Vallekilde højskole og
ellers bl. a. haft plads i Norge. Blev gift i sommer og bor i
et helt nyt og dejligt hus ved hendes svigerforældres gård,
som hun og hendes mand er med til at passe.
Aase Thrane Mikkelsen, adr. p. t.: amtssygehuset, Grenå. Har
været på Gerlev idrætshøjskole og Testrup sygeplejehøjskole
og haft plads i Norge; er nu sygeplejeelev på by- og amts
sygehuset i Grenå, hvorfra hun bliver færdig om et år.
Inger Pedersen, f. Møller, ny adr.: Højagergård, Ferritslev,
Ullerslev. Var på Ollerup gymnastikhøjskole 1948 og blev
gift i marts 1952. Hun har en lille pige.
Anna Karlsson, f. Nielsen, ny adr.: Langdalsvej 16, Brabrand.
Har været ekspeditrice og på kontor; arbejdede i Sverige
1948 og blev gift 1949. Hendes mand er smed; de har en
lille dreng på 1% år.
Anna-Marie Pedersen, Labing, Harlev, var på Vallekilde høj
skole 1948 og er for tiden kassererske i Lems Bolighus, Ryesgade 9, Århus.
Gerda Revsbech, f. Pedersen, ny adr.: Langvadgård, Holbæk,
Ørsted. På Rønshoved højskole 1948, Husassistenternes Fag
skole i København 1949, derefter på tilskærerkursus i Århus
og vinteren 1950—51 på Askov højskole, kom så som hus
assistent til England om sommeren og blev gårdmandskone
herhjemme i december 1951 — netop som mund- og klove
sygen ramte besætningen på den gård, som de havde over
taget.
Karen Sørensen, f. Nørskov Pedersen, ny adr.: Bakkegården,
Mejlby, Spentrup. Har altså fået sit eget hjem at passe og
har to drenge på 3 og 1 år.
Gudrun Andersen, f. Poulsen, ny adr.: Dråby, Ebeltoft. Har
haft forskellige pladser, bl. a. 1 år i England, var på Ollerup
gymnastikhøjskole 1948 og med til Lingiaden i Stockholm
1949. Blev gift i december 1952. Hendes mand er landmand
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og hjælper til på sine forældres 80 tdl. store gård, som de
regner med engang at skulle overtage.
Edith Pedersen, f. Rasmussen, ny adr.: Tirstrup Østj.; er ble
vet gift med en smed fra Møgeltønder, der nu har smede
forretning i Tirstrup; de har to børn.
Edel Rasmussen, ny adr.: Carøesgade 6, Horsens. Har været
på Skårup husholdningsskole og senere haft forskellige
pladser, bl. a. i forretning i Horsens og København. Blev
1950 gift med en bager. Passer nu sit hjem, men hjælper
også til i en forretning.
Ellen Johanne Rasmussen er i vinter på Askov højskole pr.
Vejen. Har været på husholdningsskole og 1949—50 på Te
strup sygeplejehøjskole, hvorefter hun fortsatte sin uddan
nelse som sygeplejerske. Blev færdig 1 april 1953 og tænker
nu på yderligere at uddanne sig til børnehavelærerinde.
Marie Jørgensen, f. Rasmussen, ny adr.: Synnedrup, Malling.
Har været på Ryslinge højskole og er for tre år siden blevet
gift med en tidligere Egåelev, Sv. Tage Sørensen fra 1941—
42, der har sine forældres gård i forpagtning.
Ida Elise Frederiksen, f. Roed, Krogsbækgård, Mørke. Blev gift
april 1950 med en landmand; de har hendes fødegård i for
pagtning og har en lille pige på et halvt år.
Ruth Nielsen, f. Stenderup, ny adr.: Fredensvej 1, Brørup. Blev
sidste år gift med arkitekt Harald Platz Nielsen, Brørup.
Else Jensen, f. Sørensen, ny adr.: Jægerallé 41, Frederikssund.
Var på Vallekilde højskole 1948; før og efter den tid var
hun bagerekspeditrice, men har i de sidste 3 år været på
telefoncentralen i Frederikssund. Blev gift i september i år;
hendes mand er rutebilchauffør på Hundested—Frederiks
værk—Hillerød-banen.

Af hensyn til Egåbogens omfang kan jeg desværre
ikke tage mere med fra jeres breve, skønt mange har
glædet os med at fortælle meget mere. Det kunne også
være fristende at citere sådan noget som »jeg vil selv
gøre alt for at komme til Egå til elevmødet«, »jeg håber
altså, jeg kan komme en tur til Jylland i den tid, hvor
der er elevmøde«, »jeg håber at kunne mødes med mange
af kammeraterne til elevmødet i sommer« — for blot
at tage tre forskellige udtalelser. En fjerde har af hen
syn til planlæggelsen af sommerferien bedt om at få
datoen for elevmødet at vide. Det bliver som altid den
anden søndag i juli, altså lørdag den 10. og søndag den
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11. juli 1954. I er alle særligt velkomne i anledning af
1 O-året; hvis I ikke kan være med begge dage, så er det
vigtigst, at I kommer søndag fra kl. 13,30, da jubilarerne
sætter hinanden stævne. Vi håber at se mange, også af
dem, som vi ikke har omtalt ovenfor. Det er dejligt at
få hilsener fra jer, og dem takker vi endnu en gang for,
men det er endnu morsommere at hilse på jer. Vel mødt,
så mange som kan komme til elevmødet til sommer!

Tage Dybkjær.

Forskelligt.
Vintermøde afholdes søndag den 21. februar med foredrag
om eftermiddagen, hvortil der er adgang for alle, og under
holdning om aftenen for tidligere elever. Mad kan ikke købes
på skolen, men der kan fås te til medbragt aftensmad.
Elevmøde lørdag—søndag den 10.—11. juli. Program sen
des til alle medlemmer af elevforeningen, men også alle andre
tidligere elever er velkomne.
Vallekildemøde søndag den 5. september.
Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i det lokale annonce
blad »Landbobladet«. Interesserede, der ikke ser dette, bedes
søge oplysninger hos kammerater eller på skolen.

*
Egånåle af sølv kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis
betalingen forud indsendes (3,05 kr. på indbetalingskort til
girokonto nr. 39268, Egå efterskole, Hjortshøj, eller i frimær
ker; penge må ikke sendes i almindeligt brev).

«
Bidrag til Egåbogen bedes sendt til et medlem af besty
relsen eller til skolen inden 15. september.

*
Jens Marinus Jensen har i efteråret udgivet sin 25. bog.
Den hedder »Fra missionshuset til den grundtvigske lejr« (kr.
7,50). Han fortæller deri om oplevelser i barndoms- og ung
domstiden og om mange af de kendte mænd, han lyttede til
som ung. Han har tilegnet sine børn bogen. Den vil kunne
læses med stort udbytte både af forfatterens og hans børns
jævnaldrende, ja, af alle, der interesserer sig for den tid og
de personer, han på sin levende måde skildrer for os. Den an
befales som julegave fra de unge til deres forældre — eller
omvendt. Fås i boghandelen eller hos forfatteren, adr.: Frederiksgade 34, Århus.
*
Adresseforandringer, hvis der er tale om en ny, varig
adresse, bedes meddelt skriftligt til: elevforeningen, Egå efter
skole, Hjortshøj. Vi anmoder også indtrængende om, at vi må
få en rettelse, hvis den hidtil brugte adresse ikke er rigtig
eller nøjagtig nok. Der kommer hvert år en del Egåbøger til
bage, fordi den gamle adresse ikke længere er tilstrækkelig.
Elevforeningen taber penge derved, og Egåbogen savnes af
den, der venter den. Husk derfor at meddele eventuelle nød
vendige ændringer.

Efterskolens bestyrelse.
Gårdejer Tage Bornholt, Egå, Hjortshøj (formand).
Gårdejer Jens Bornholt Hansen, Egå, Risskov.
Fhv. gårdejer Marius M. Jensen, Egå, Hjortshøj.
Gårdejer E. Nielsen, Andigården, Mørke.
Fhv. gårdejer N. Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus.
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.

Elevforeningens bestyrelse.
Gårdejer Frede Bak (1936—37), Rodskov, Løgten (formand).
Lærerinde Kirsten Brandstrup Andersen (1944), Egå,
Hjortshøj.
Husassistent Mette Grosen (1952), Skæring, Hjortshøj.
Husassistent Kirsten Hegelund (1952), Lillering.
Bestyrer Anders Kjeldsen Pasmussen (1934—35), Egå,
Hjortshøj.
Landmand Ove Pasmussen (1950—51), Bendstrup, Hjortshøj.
Landmand Hans Sørensen (1952—53), Rodskov, Løgten.
For elevholdet 1953: Ingeborg Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus.

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

Elevforeningens Regnskab 1952-53.
Indtægt:
2974,89
Kassebeholdning 1952 .........................
3738,75
1358 Medlemsbidrag..............................
1011,75
Porto refunderet .....................................
506,25
Solgt Egaanaale.......................................
2020,40
Billetsalg ved Elevmødet ..................
618,00
Billetsalg ved Vinterfesten ...............
69,65
Indvundne Renter .................................
Balance . . 10939,69

Kr
Kr.
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Elevmødet 1952:
Adgangstegn . .
Musik .................
Bespisning . . . .
Leje af Dragter
Annoncer ..........
Indbydelseskort

Udgift:
..................
16,80 Kr.
.................. 210,00 .................. 1159,50 .................. 210,60 ..................
8,25 .................. 226,32 -

Egaabogen:
Trykning ogKlicheer............... 2783,88 Kr.
Frimærker og Porto ........................ 1195,62 Konvolutter........................................... 154,00 Blanketter .............................................
72,50 Fragt..........................................................
6,00 -----------------Elevunderstøttelser...............................................................
Købt Egaanaale......................................................................
Gave...............................................................................................
Bidrag til Fritidshjem i Slesvig ..............................

1831,47 Kr.

4212,00 Kr.
450,00 500,50 55,00 50,00 -

Vinterfesten:
il v l

Cl 1 1

o v V-

11

1 Ijiv

J\l •

Musik . . ................................................. 215,00 Kaffe.......................................................... 160,00 Leje af Dragter .................................
69,50 -------------------------------455,90500 Stk.Kartotekskort....................................................... 13,50
Ialt . . 7568,37 Kr.
Kassebeholdning 1953 ............................................................... 3371,32 Ba I a nce . . 10939,69 Kr.

Foreningens Formue 1953:
Landbosparekassen ............................................... 2894,15 Kr.
Girokontoen ......................................................................
29,50 Kontant Beholdning ....................................................
447,67 Ialt . . 3371,32 Kr.
Bynksminde, den 12. Juli 1953.
Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret, og der er intet fundet at bemærke.
Egaa, den 12. Juli 1953.
Elten Larsen.

Evald Petersen.

Egaafondets Regnskab 1952-53.
Indtægt:
Kassebeholdning 1952 ..........................................................
Renter fra Landbosparekassen ......................................
Renter af Obligationerne ..................................................
Ialt til Balance . .

298,24 Kr.
7,73 130,00 435,97 Kr.

Udgift:
Elevunderstøttelse.................................................. 100,00
Kr.
Kassebeholdning 1953 .......................................................... 335,97 Balance . . 435,97 Kr.

Formuen 1953:
Landbosparekassen .................................................. 262,97 Kr.
Kontant ...................................................................................
73,00 Ialt . . 335,97 Kr.
+ Obligation 4 '% ......................................................... 1000,00 og Obligation 4% % .................................................... 2000,00 Formue ialt . . 3335,97 Kr.

Bynksminde, den 10. Juli 1953.
Jes Thomsen.
Regnskabet er revideret, og der er intet fundet at bemærke.
Bankbog og Obligationer forevist.
Egaa, den 12. Juli 1953.

Ellen Larsen.

Evald Petersen.

Elevfortegnelse.
Vinteren HW!—5,‘i.

Arne Andersen, Voerladegård, Skanderborg.
Paul Dall Andersen, Hem, Skanderborg.
Bent Borgbjerg, Drammelstrup, Odder.
Ove Borgbjerg, Årslev, Brabrand.
Henning Christensen, Stjær, Skanderborg.
Svend Uhrskov Christensen, Helgenæs, Knebel.
Arne Christiansen, Tanderup, Pillemark, Samsø.
Eigil Christiansen, Drammelstrup, Odder.
Jørgen Lindemann Danielsen, Ruskjærholm, Bording.
Hans Hagenau Eidorff, True, Brabrand.
Erik Bach Elgaard, Vejlby, Risskov.
Henning Fisker, Dørup, Skanderborg.
Arne Fogh, Grimskjærgård, Hornslet.
Peter de Fontenay, Virum, Holte.
Axel Grumstrup, Hjortshøj.
Hilmar Hald, Erslev, Hadsten.
Bent Kirkegaard Hansen, Fiirgårde, Ry.
Bent Schjødt Hansen, Harlev.
Jens Lillemose Hansen, Enghavegård, True, Brabrand.
Thorkild Jensen, Hundelev, Gølstrup.
Otto Høgel, Westerland, Sild.
Villy Høgh Impgaard, Gjerrild.
Anders Christian Jensen, GI. Vejlby, Risskov.
Asger Jensen, Saksild, Odder.
Bendt Jensen, Mosedalgård, Sall.
Bent Allan Jensen, Ølsted, Århus.
Bent Helboe Jensen, Hesselballe, Hjortshøj.
Bent Midtgaard Jensen, Hejis.
Egon Damsgaard Jensen, Harlev.
Erik Blegind Jensen, Kirkegård, Sall.
Henning Christian Jensen, Framlev Nygård, Harlev.
Henning Lindgaard Jensen, Lindgård, Ørting.
Leo Østergaard Jensen, Vithen, Hinnerup.
Preben Jensen, Fårup, Mundelstrup.
Sten Kildall Jensen, Egå bro, Risskov.
Jørgen Worre Jørgensen, Elev, Lystrup.
Knud Arne Jørgensen, Korup, Rønde.
Kjeld Kaspersen, Stjær, Harlev.
Asger Løcke Korsbjerg, Helgenæs, Knebel.
Henry Krag, Bøgeskov, Gravens.
Niels Gunnar Kragh, Knejsted, Dalbyover.
Knud Angaard Kristensen, Angård, Boulstrup.
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Peter Schjødt Langballe, Skjoldelev, Hinnerup.
Arne Tamberg Larsen, Ågård.
.lens Christian Larsen, Mcjlby, Hjortshøj.
Kristian Laursen, Over Mårslet, Mårslet.
Richard Lindhof, Borum, Mundelstrup.
Kurt Lønbæk, Spøttrup, Hou.
Bjarne Bisgaard Mikkelsen, Højbjerg.
Jens Bredkjær Mikkelsen, Assedrup.
Tage Møller, Gjerrild.
Henning Neupart, Brakker, Ågård.
Jens Toftgaard Nielsen, Nygård, Rønde.
Per Lundgaard Nielsen, Jaungyde, Ry.
Johan Sønder Olsen, Tanderup, Pillemark, Samsø.
Kaj Pedersen, Fiirgårde, Ry.
Kaj Bech Pedersen, Haldum, Hinnerup.
Niels Henry Pedersen, Staragergård, Galten, Hadsten.
Niels Jørgen Pedersen, Labing, Harlev.
Per Hermann Pedersen, V. Alling, Aiming.
Verner Holm Pedersen, Haldum, Hinnerup.
Kurt Henning Petersen, Chr. Molbechsvej 3 st., Århus.
Christian Johnsen Poulsen, Egå, Hjortshøj.
Bent Wilstrup Prebensen, Thulstrup, Sall.
Erik Hjortshøj Rasmussen, Borum, Mundelstrup.
Kaj Erhardt Rasmussen, Skader, Randers.
Tommy Rasmussen, Rude mk., Odder.
Jørn Riis Pedersen, Spørring, Århus.
Erik Rothausen, Halling, Bouistrup.
Arne Simonsen, Fiirgårde, Ry.
Jens Skjødt, Vestrup, Randers.
Jørgen Skjødt, Vejlelund, Lillering.
Preben Svenningsen, Hørning.
Knud Søberg, Hørslevbole, Skovby.
Hans Sørensen, Rodskov, Løgten.
Hilmer Sørensen, Skader, Randers.
Kjeld Sørensen, Tingskoven, Tranbjerg.
Knud Ankær Sørensen, Jaungyde, Ry.
Niels Anker Sørensen, Boulstrup.
Villy Sørensen, Krekjær, Malling.
Jørn Greve Tornbjerg, Helgenæs, Knebel.
Leif Thomassen, Hårup, Hjortshøj.

Sommeren 1953.
Aase Kvist Andersen, Selling, Hadsten.
Bodil Andersen, Hvorslev, Ulstrup.
Emmy Andersen, Skovby Østj.
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Johanne Andersen, Riis Højgård, Tåning, Skanderborg.
Elin Bach, Grydehøjgård, Onsild.
Bente Møller Back, Lyngby, Trustrup.
Else Blaabjerg, Enslev, Hasselager.
Tove Bomholt, Lystrup.
Aase Borgbjerg, Drammelstrup, Odder.
Else Carlsen, Gravlev, Hyllested.
Herdis Steffensen Christensen, Bjertrup, Hørning.
Inga Rita Christensen, Låsby.
Inger Kallehave Christensen, Knagstrup, Hornslet.
Inger Danielsen, Linå, Silkeborg.
Jytte Lindemann Danielsen, Ruskjærholm, Bording.
Doris Eriksen, Kettinggård, Harlev.
Anne Marie Forsmann, Spørring, Århus.
Ruth Forsmann, Sabro, Mundelstrup.
Connie Frost, Tåstrup, Harlev.
Karen Margrethe Gadegaard, Hørslevbole, Skovby Østj.
Anna Gregersen, Tøstrup, Kolind.
Tove Hald, Askildrup, Randers.
Grethe Hansen, Harlev.
Gunhild Schneider Hansen, Veggerslev, Tornled.
Inga Hedemand Hansen, Værum, Randers.
Inger Overgaard Hansen, Kvottrup, Mundelstrup.
Jytte Hansen, Fasangården, Jægerspris.
Kirsten Fredslund Hansen, Blegind, Hørning.
Ulla Holst Hansen, Mortensminde, Gramrode.
Birgit Høgh, Helstedgård, Randers.
Jytte Jacobsen, Ørskov Overgård, Tvingstrup.
Birgit Jensen, Egå, Hjortshøj.
Birthe Jensen, Blegind, Hørning.
Birthe Inger Jensen, Trige, Århus.
Gudrun Troelsen Jensen, Tåstrup, Harlev.
Inga Skovgård Jensen, Bjødstrup, Rønde.
Eli Jeppesen, Skovby Østj.
Jonna Goosvig Johansen, Terpvej, Sabro, Mundelstrup.
Ebba Juhl, Åstrup, Rårup.
Annie Kjær, Ristrup mk., Mundelstrup.
Tove Birkedal Knudsen, Åes, Tvingstrup.
Asta Kristensen, Hjortshøj.
Grete Vinter Kristensen, Skæring, Hjortshøj.
Grethe Kristensen, Tåstrup, Hadsten.
Jenny Ahlbeck Kristensen, Astrup, Malling.
Margit Kristensen, Thomasminde mk., Trige, Århus.
Tove Hansen Kruse, Ålsrode, Ålsø.
Ellen Fruelund Madsen, Værum, Randers.
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Erna Madsen, Haldum mk., Hinnerup.
Bodil Kristensen Molbo, Tunø Kattegat.
Anna Kristine Nielsen, Ødum, Århus.
Anne Krarup Nielsen, Røved, Århus.
Bodil Nielsen, Riis, Skanderborg.
Ruth Nielsen, Østerby, Tranbjerg.
Gerda Hvid Pedersen, Foldby, Hinnerup.
Grethe Grunnet Pedersen, Haundrup, Pederstrup.
Inge Pedersen, Låsby.
Ingeborg Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus.
Inge Ethel Pedersen, Nr. Vissing, Skanderborg.
Kirsten Pedersen, Præstmark, Ødum, Århus.
Tove Petersen, Skjoldelev, Hinnerup.
Bodil Nørgaard Poulsen, Lisbjerg, Århus.
Mette Bjerregaard Rasmussen, Ødum, Århus.
Inger Lone Sejr Risbjerg, Lillering.
Ulla Sandberg, Fuglslev, Hyllested.
Inga Schougaard, Lindå, Hjortshøj.
Karen Margrethe Secher, Slædekær, Askildrup, Randers.
Aase Simonsen, Farre mk., Hammel.
Tove Simonsen, Tiist, Mundelstrup.
Inga Skorstengaard, Skødstrup, Løgten.
Eva Skou, Østrup, Hornslet.
Anna Grethe Sørensen, Egå, Hjortshøj.
Anne-Grethe Sørensen, Røved Nedergård, Århus.
Helga Sørensen, Elmelund, Sdr. Borup, Randers.
Inge Sørensen, Olaf Rudesvej 21, Højbjerg.
Lis Sørensen, Olaf Rudesvej 21, Højbjerg.
Inge Birthe Sørensen, Munkdrup, Randers.
Jytte Sørensen, Korupskov, Ryomgård.
Kirsten Marie Sørensen, Hørmarks Allé 6, Risskov.
Maja Sørensen, Hjortshøj.
Maja Kristine Sørensen, Gravlev mk., Hyllested.
Margit Sørensen, Segalt, Løgten.
Inger Tholstrup, Mejlby, Hjortshøj.
Bente Thomsen, Niels Juelsgade 47, Århus.
Jonna Udengaard, Borum, Mundelstrup.

Af eleverne var 71 fra Århus amt, 57 fra Randers amt,
20 fra Skanderborg amt, 6 fra Vejle amt, 4 fra Viborg amt,
2 fra Holbæk amt, 2 fra Ringkøbing amt, 1 fra Frederiksborg
amt, 1 fra Hjørring amt, 1 fra Københavns amt, 1 fra Svend
borg amt, 1 fra Sydtønder amt.
Ved kursusets begyndelse var 1 af eleverne endnu ikke
fyldt 14 år (men dog over undervisningspligtig alder), 30
var 14 år, 97 var 15 år, 33 var 16 år, og 6 var 17 år.

