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T ra solens vugge til solens grav,

fra Østerlide til Vesterhav
skal lovsang stige
til himmerige
for Jesus Kristus, vor moders søn,
vor Gud i løn.
I kød sig klædte vor skabermand
og lod sig finde i trællestand
til selv at bøde
for kødets brøde,
så vindes kunne vor tabte sag
på dommedag.
I stalden født blev på strå han lagt,
og han, vor drot, af hvis skabermagt
hver mark får grøde,
hver fugl sin føde,
nu ydmyg died med barnelyst
sin moders bryst.

Med sang da prise vi trindt om land
den hyrde-skaber, den Gud og mand,
som ej forsmåde
vor levemåde
for os at bænke engang hos sig
i himmerig!

Med disse vers fra en gammel latinsk julesalme, der
stemmer sindet til glæde og taknemmelighed over julens
budskab, sender vi en hilsen til vore tidligere elever og
alle andre venner af Egå efterskole med de bedste ønsker
om en glædelig jul og et godt nytår.

Karin og Tage Dybkjær.

Jeg fandt et sværd bagved døren. u vidste han, hvad han ville gøre:
»Jeg vil rive mine lader ned og bygge dem større,
og dér vil jeg samle alt mit korn og mit gods; og jeg vil
sige til min sjæl: . . . slå dig til ro, spis, drik, fornøj dig!«
Men Gud sagde til ham: Du dåre! i denne nat kræ
ves din sjæl af dig . . .
Det var den rige bonde.
At brække laderne ned og bygge dem større, det var
da fornuftigt nok. Men det gale var, at han havde luk
ket sig inde med sig selv, sin fremgang og rigdom. Han
stod alene med den og delte ikke sit liv med Gud eller
mennesker.
Og nu ville han vel lukke sig endnu mere inde. Ikke
i bogstavelig forstand; for han ville jo nok tit ud blandt
andre menesker og spise, drikke og more sig. Men i den
forstand var han nu for alvor i færd med at lukke sig
inde, at han blot ville være optaget af at nyde sin vel
stand uden at tage hensyn til Gud og mennesker; blot
optaget af sig selv.
Men dette er ikke rigtigt menneskeliv.
Jo, mennesker kan godt bruge deres liv på den måde.
Vi kan alle fristes til det. Hver på sin måde. Nogle af os
fristes til blot at spise, drikke og være lystige; andre til
bare at opnå en fin stilling, så almindelige folk tager hat
ten af for én. Ja, for os alle kan det blive en fristelse
kun at tænke på os selv og på at nyde vore goder.
Men det er dog ikke et rigtigt menneskeliv.
Thi for rigtigt at leve må man altid være nært knyt
tet sammen med andre; med mennesker og Gud. Ens liv
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er ingen skat, som man er herre over og kan gøre med
efter behag. Men det er en bestandig modtagen og given.
At vi altid modtager, sørger Gud for; thi hver dag
giver han os livet med dets mangfoldige gaver, med sin
omsorg for os.
Og så må vi også give; ikke just på særlige, højtide
lige måder; men netop når vi åbner os og modtager hele
vort liv som Guds gave, kommer det af sig selv, at vi og
så giver, ved at gøre et taknemmeligt arbejde på hans jord
— og det har han jo altid brug for —, ved først og frem
mest at være til gavn og glæde for dem, vi er hos.

*
At livet ikke er noget, vi kan lukke os inde med, så
vi er os selv nok, det forstod Arnulf Överland, da han
skrev:

Min bön i dag är denna:
Fräls mig om möjligt från nöd,
men ge mig inte att äta
min nästas fattiga bröd!

Må aldrig mina händer
få gripa mer, än de gav,
men låt mig med fred i hjärtat
gå fattig i min grav!

Og når han digter om de tre brødre:
Min äldste bror tog konungadottern ur berget det blå.
Min andre bror tog silver och guld, och purpur drog
han på.
Jag fann ett svärd bakom dörren. Det lät mina bröder stå.
Dejlig som dagen är konungadottern, fager som sol på snö,
just där den stiger bak svarta bryn och lyser på Ramnahö.
Men ännu sitter i berget systrar till denna mö.
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Säll du, som skall sova i natt på den vita jungfruarm.
Hell dig, som skall bära krona och åka i gyllene karm.
Så skiften tillsammans ert byte. Mig våller det ingen harm.

Silver och guld det kunde jag lätt ifrån trollen ha ryckt.
Konungadöttrar vet jag, som bergtagna vänta på flykt.
Och till den dag jag blir gammal, på skölden sover jag
tryggt.
Farväl, mina goda bröder, 1 rike och mäktige män:
På Blåmyren skall jag segla och vart, det vet jag ej än.
Men bättre är det att lägga ut än att vända tillbaka igen.
*)

De to første Brødre var sig selv nok og tænkte kun
på selv at nyde deres lykke og rigdom: kongedatteren,
guld og purpur. Den tredie forstod, at sådan kunne livet
ikke leves: sålænge der i bjerget sad søstre til denne mø,
lænkede og ventende på befrielse, var der ikke andet at
gøre end at gribe sværdet bag døren og gå i kamp mod
den onde bjergtrold, om det så blev aldrig så farefuldt
et liv. Ja, dette var at leve.
*
Vor Herre Jesus siger os, at livet kan vi kun have
sammen med ham og Gud og hinanden.
Det er noget lignende som med børnene: deres liv
beror jo ikke på en død skat, som de har råderum over;
de kan ikke være alene. De må altid være sammen med
deres forældre, med andre mennesker; ja, livet består
for dem netop i det hjertelige fællesskab: i den stadige
modtagen af alle gode daglige ting, både de bløde og de
hårde, og så i den stadige given — thi børn giver til
deres forældre ved selve det at være trygge og glade, og
ved at være med i det jævne, sommetider besværlige, men
altid riglige arbejde hjemme.
Børnene er rige i deres forældre, i deres hjem.
*) Arnulf överland: Dikter på svenska av Erik Blomberg.

7

Når Vor Herre Jesus fortalte os om den rige bonde,
var det for at fri os fra det djævelens bedrag at tro, at
vort liv beror på den døde rigdom, vi kan have for os selv
og nyde. Thi derved lægger vi hjertet øde, og det er ikke
for ingenting, det gamle ord siger: fremfor alt bevar dit
hjerte, thi derfra udgår livet!
Vi må leve i den stadige modtagen af alle Guds gode
gaver hver ny dag, mest den gave, at der er nogle, som
bryder sig om os, og at Vor Herre Jesus og Gud vil have
os hos sig. Så kommer vi også til at give, ved at være i
gang med det jævne, sommetider besværlige, men altid
rigtige arbejde på hans jord, ved at være til gavn og
glæde, så meget vi kan.
Dette er det virkelige menneskeliv.

Holger Sørensen.

„Et vers er en verden.44
O oin ung højskolelærer spurgte jeg for mange år siden
kJ en gammel, meget belæst sjællandsk bonde, hvor
dan jeg bedst skulle få de unge til at læse virkelig værdi
fulde bøger.
Hans vise svar lød:
»Lær dem at sætte pris på et godt vers, så kommer
resten af sig selv.«
Der er nok noget om det.
Kan man skønne på den koncentrerede og bundne
form, der er versets, kan man også læse andre bøger,
der har indhold og vægt.
»Et vers er en verden,« siger Hans Hartvig Seedorff
Pedersen i det digt, der indleder samlingen »I Dagnin
gen«.
Og sådan er det. Et vers kan i hvert fald være en
verden. Det kan rumme et væld af følelser, give udtryk
for et langt livs erfaringer, det kan kalde på viljen, og
det kan indebære et helt slægtleds fælles oplevelser.
Et vers er en verden.
Men det skal ikke læses i hast. Den, som skal hæve
bøgernes skatte, må have tid til at dvæle, ro til at leve
sig ind i den verden, der ligger bagved det, der læses.

»Hvor smiler fager den danske kyst
og breder favnen, når solklar bølge
og sommerskyer og skib med lyst
står sundet ind i hinandens følge,
og Kronborg luder
ved Sjælands port
mod hvide skuder.
Hvor lyst, hvor stort!«
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De linier er optakten til den Danmarkssang, Johan
nes V. Jensen skrev på vej ned gennem Øresund, på
hjemvej fra Norge — for at danske, der kom ude fra
det fremmede, måske fra årelangt ophold i fjerne lande,
kunne synge ud det, der fyldte dem ved gensynet med
de hjemlige kyster.
Og han gav sømanden ord at synge, når han ude på
storhavet gik på sine ensomme vagter og tænkte på pigen
derhjemme — og på landet, han var kommet fra:
»Men når den gule løvetand
ved Sjælands grøfter gror
og fra det lave, grønne land
man hører frøers kor,
når pinseløvet bryder frem,
de danske, svale træer,
og alle fugle vender hjem,
jeg er dig atter nær.«

Som digteren således finder ord til de forskellige
situationer i livet, belyser han de forskellige forhold, vi
mennesker står i til hinanden —• og til de fundamentale
ting i tilværelsen: Forholdet mellem forældre og børn,
mellem mand og kvinde, lærling og mester — og men
neskets forhold til sit land og sin Gud.
Tag en digtsamling som Viggo Stuckenbergs »Sne«
med de skønne digte til »Min moder«, »Til Ingeborg«
og »Bekendelse« til Johannes Jørgensen.
Det var Harald Kidde, der engang skrev, at alle vir
kelige kærlighedsdigte var tyske, vi har intet rigtigt digt
om kærlighed på dansk, det skulle da lige være Carl
Baggers »Det, som sig lønligt rører, men som kun hvi
skes bør«, og så måske Viggo Stuckenbergs:
»Lykken mellem to mennesker
er hverken hu! eller hej!
snarest er den et ensomt græs,
der grønnes langs stenet vej.
Lykken mellem to mennesker
er hverken kys eller klap,
snarest er den et skumringssus,
der ånder, hvor solen slap.

10
Lykken mellem to mennesker
er som den dunkle nat,
stille, men med de tusinde,
tavse stjerner besat.«
Det digt satte Harald Kidde højt. Vi andre vil måske
fremhæve et andet af Stuckenbergs digte til Ingeborg:

»Nu brister i alle de kløfter,
som fured og sprængte mit sind,
alverdens fagreste blomster
for sommerens sagte vind.
Thi
kan
end
som

to, som elsker hinanden,
volde hinanden mer’ ondt
alle de argeste fjender,
hævner sig jorden rundt;

og to, som elsker hinanden,
kan læge de ondeste sår
blot ved at se på hinanden
og glatte hinandens hår.«
Det er ikke den unge mands opbrusende forelskelse,
der er tegnet i vers som disse; det er den modne mands
prøvede kærlighed. Mange har siden set deres egne er
faringer bundfældet i disse stilfærdige ord.
De digte, Stuckenberg kalder »Bekendelse«, og som
indeholder hans livsopfattelse og Guds-begreb, indledes
med nogle vers om ungdomsvennen Johannes Jørgen
sen, og skønnere digt om, hvad et venskab kan betyde,
er ikke skrevet på dansk. Hele venskabets verden — og
så det afbrudte og bristede venskabs — rummes i disse
vers. De sidste af dem lyder således:

»— ingen høstlig, tåget dag
har svøbt et vemod om mit sind
så rigt i al dets fattigdom,
som når han kom
og talede tungsindigt
i ord, som skar sig dybest ind.
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Da førte livets gang os fjernt,
ham hist, mig her, hver til sin krog;
mig gjorde tiden mere hård
og drømmeløs,
ham lærte den at tale
de dunkle drømmes dybe sprog.

Mig skreg den til sit: Hårdt mod hårdt!
ham tvang den med sit bøddelris
til, for at redde sind og sjæl
at søge fred,
hvor tiden aldrig kommer
i vide længslers dunkle dis.
Men aldrig glæder mig en stund
et støvfnug skønt, jeg ser på jord,
før mig hans morgenrige fryd
i minde går,
og sidder jeg tungsindig,
jeg drømmer om hans vemodsord.

Og går jeg ud ved morgengry,
når duggen gråner blad og strå,
da står hans navn frem i min sjæl,
og drages jeg
af aftnens elverskygger,
da er det ham, jeg tænker på.«
Stuckenberg var ven med og vejleder for flere yngre
digtere. Hvor meget det kan betyde at have en ældre ven
og mester at gå til, ser vi af Marinus Schneiders smukke
mindedigt ved Stuckenbergs tidlige død.
Det hedder deri:

»Meget var du for andre,
for mig var du alt,
livet,
den skønne indvielse til en værdig skæbne.
Jeg kunne have båret dine våben efter dig
som din smådreng
for en dag blegnende af stolthed
at modtage ridderslaget af dine hænder.«
Det digt af Hans Hartvig Seedorff Pedersen, der be
gynder med ordene »Et vers er en verden«, slutter:
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»At række et vers til de slægter, som fødes,
er digterens drøm om det evige liv.«

Der er digte, som bliver stående; digtere, som lever
i deres vers, og som har givet kommende slægter deres
testamente i digtets form. Nogle små vers, som ved
første gennemlæsning måske ikke syner af så meget,
kan i billedets iklædning rumme, hvad digteren har at
sige sin samtid og sin eftertid som summen af sin livs
erfaring.
Lad mig nævne den norske digter Aasmund Olavson
Vinje. Han var samtidig med Bjørnson og Ibsen, men
ikke i vort land nær så kendt. Dog stod han store dele
af det norske folks hjerte nær. Fattig var han i det ydre,
men med et rigt indre liv. Der er blevet sagt, at han havde
en tåre i det ene øje og et smil i det andet, sikkert er
det, at hans menneskelige erfaring og medfølelse var stor.
I de fire små vers om »Tyttebærret« fortæller han
om, hvordan en lille gut sent om høsten kommer ud til
tyttebærskoven, og det modne tyttebær taler til ham:
»Herifra du må mig tage,
modent bær er uden ro,
mal mig sønder, at du kan smage
svaledrikken af mit blod.

Modner du, så vil du bede
just den samme bøn som jeg;
moden mand det mest må glæde
bort for folk at give sig.«
Som det er tyttebærrets bestemmelse at blive brugt,
ikke at visne hen nytteløst, er det menneskets bestem
melse at give sig hen for andre, at blive brugt i samlivet
med andre.
Og lad mig tage en dansk digter, heller ikke af de
kendteste, Thor Lange, i mange år under Zardømmet
dansk konsul i Moskva, gift med en russisk fyrstinde i
Ukraine.
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Nogle kender ham fra hans oversættelser af slaviske
folkeviser, andre fordi han fik rejst mindestene på for
skellige historiske steder i Danmark.
Det er Thor Lange, der har rejst Magnus den Gode
stenen i Skibelund krat nord for Kongeåen. Det var i
den tid, da også Nordslesvig var under tysk herredømme.
Thor Lange var ikke til stede, da Magnus-stenen blev
afsløret, men han havde formet de ord, der var indhug
Oeet i den:
»Magnus, tvende rigers pryd,
unde Gud din kongesjæl
at se Nordens grænsepæl
atter rykket frem mod syd.«

Efter afsløringsfesten sendte en 17-årig pige fra Skibe
lund digteren i det fremmede land en tak, fordi han havde
ladet stenen rejse, og hun ventede vel knapt at høre fra
ham igen, men en dag kom der et åbent brevkort fra
digteren i det fjerne. Hun gemte det så længe, hun levede.
Digteren skrev:
»Skønjomfru kære, danske blomst, barnlille,
tag fra det fjerne tak for venskabs ord,
gak over Folding bro en vårkvæld silde,
bøj knæ, bøj tyst dit unge åsyn milde
og kys fra mig den sønderjyske jord.«
Nogle år senere besøgte Thor Lange Skibelund krat,
så for eneste gang stenen, han havde fået rejst, og kørte
en tur ned over Kongeå og ind i det tabte land.
Efter denne tur var det, han skrev det lille indholds
rige digt »Påmindelser«:

»Jeg gemmer en valmue, brun og tør,
fra Østens olivenskov.
hist bag Gethsemanes gitterdør,
hvor Herrens disciple sov.

Jeg gemmer i mangel af blomsterflor
et ensomt og vissent strå;
det strå har vokset i hellig jord
tæt sønden for Skodborg å.
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De tvende taler et velbekendt
ord, som af skam gør mig hed:
Sov ikke, dåre! Hold lampen tændt!
Stræb trofast og våg og bed!«
Valmuen fra Gethsemane have og
Sønderjyllands jord taler til digteren
om at være vågen som kristen og som
de tre små vers giver han påmindelsen

det visne strå fra
og påminder ham
dansk, og gennem
videre til vi andre.

Et vers er en verden, udtryk for en digters syner og
erfaringer. Den digter, hvis værk i videst udstrækning
bliver folkeeje, er den, hvis vers har et indhold og får en
melodi, der gør dem sangbare. Det er ikke blot digteren,
men undertiden en hel slægt, en bevægelse eller et folk,
der spejler sig i sine sange. Højskolesangbogens og Indre
Missions sangbogs forskellige udgaver op gennem tiderne
er kildeskrifter til kirkelige og folkelige bevægelsers hi
storie. De salmebøger, vort folk har brugt, ligeså.
Bevægelser og begivenheder, der går hen over et folk,
sætter sig spor i digtningen, og de får også det folkelige
sangprogram til at skifte.
Jeppe Aakjær og hans jævnaldrende satte en ny streng
på den danske folkeharpe. Med dem kom hjemstavnen
og naturen, åen, engen og heden, rugen og havren mere
levende og rigt, end det var sket før, ind i versenes ver
den. Poesiens skær blev lagt over livet og arbejdet på
landet, og for os, der er vokset op derude, var hjemstavns
sangene en rig verden. De lærte os at se og at skønne
på, hvad vi var omgivet af.

De havde deres begrænsning; det er den enkelte, der
synger: Jeg bærer med smil min byrde, Jeg lagde min
gård i den rygende blæst, Jeg lægger mig i læet her o.s.v.

Da besættelsen i 1940 skabte en helt ny situation for
vort land, samledes en overgang store skarer til alsangstævner. Da var det ikke hjemstavnssangene eller jeg
sangene, der kom i første række, men den folkelige op
sang fra forrige århundrede; det var toner som disse:

15
»Vi fik ej under tidernes tryk
et bøjet mod, en ludende ryg .. .
Vi hører, hvor det kalder os frem,
vort gamle sjunkne fædrenehjem . . .
Vi skal rense det for støv,
vogte tro, hvad som du’r,
vi skal slynge vårens løv
om dets vejrslagne mur.«

Det var sange, hvor der stod vi. Det var fællessange,
som var skrevet og sunget ud af en folkelig fællesskabs
følelse, der havde fået sin dåb under nederlaget i 1864.
Hvad der hændte vort folk, gik alle nær til hjertet. Fordi
man havde haft den samme oplevelse, kunne man synge
ud af det samme sind, synge ud af en arbejdsvilje og et
tjener sind, der siden gav sig udtryk i folkelig handling.
De gamle sange blev aktuelle i 1940.
Sådan kan det, digteren har givet os, og som vi for
længst synes at være kommet på afstand, en dag pludse
lig få værdi — den dag, vi har en lignende baggrund af
oplevelser som digteren.
Versenes verden — digterens ord, som synes begra
vet i bøgerne, kan en dag blive levende ord i vor aktuelle
situation — både personligt og folkeligt.
Jens Marinus Jensen.

Tro og tillid.
ove Ditlevsen har skrevet en ganske lille novelle, der
hedder »En æggesnaps«.
En skolepige står på køkkentrappen og venter på sin
moder; hun står ubevægelig og lytter efter moderens
trin. Flere gange mener hun at høre dem; men hun skuf
fes hver gang og kæmper med gråden. Hun er nu så
stor, at hun selv kan ordne maden, så den er færdig, til
moderen kommer. Hun har dækket bordet og sat en
potteplante midt på det. Bedst som hun sætter sig ned
på det øverste trin i højlydt gråd, åbnes porten, og mode
ren kommer. På et øjeblik svinger hun fra håbløs for
tvivlelse til ubeskrivelig jubel. Verden fyldes med lys og
hjertet med ro.
Moderens hilsen er kun en irriteret bemærkning om
vejret, og barnet vil glæde hende med at fortælle, at hun
har ordnet alt med hensyn til maden; hun håber at få
lidt ros for det. Moderen svarer slet ikke, de sætter sig
til bords, og hun smiler blot et blegt smil og flytter
potteplanten tilbage til vinduet.
Hun skynder sig at blive færdig med at spise. For
hende har dagene været ens i den sidste halve snes år.
Hendes mand forlod hende, da barnet var tre år, og det
husker ham ikke. Arbejdet har været det samme hver
dag, stadig har hun skyllet flasker på bryggeriet Carls
berg, og det er solidt og fast arbejde; men det har gjort
hendes tilværelse trist.
Da bordet er ryddet, og alt er båret ud i køkkenet,
ser pigen, at moderens pung ligger på bordet. Den er
åben, og nogle mønter er faldet ud. Hendes forhold til
penge består af en blanding af ærefrygt og bitterhed.
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Engang for længe siden spurgte hun moderen om grun
den til, at hun gik på arbejde, og hun fik da det svar,
at de ellers ikke fik mad og tøj. Hun undrer sig derfor
over, at pengene er blevet kastet sådan lige midt på bor
det, og hun vil skynde sig at putte mønterne i pungen
igen. Hun bliver forskrækket, da moderen pludselig vi
ser sig i døren. Det bliver opfattet, som om hun føler
sig grebet i at gøre noget galt. Moderen ser på hende
med et fremmed, mistroisk blik, der får hende til at
blive brændende rød, hvad der får moderens blik til at
fyldes med vrede.
Stiv og stille står hun ved siden af pungen, da hun
igen er ene i køkkenet. Tankerne flyver gennem hendes
hoved. Hendes moder tror, at hun vil tage penge af pun
gen, og hun tror måske også, at hun har gjort det før.
I sin fortvivlelse bønfalder hun Gud om, at alt må blive
godt igen.
Moderen råber efter hende fra stuen med en frem
med, hård stemme. Den hårde stemme dækker over en
anger og en ømhed, hun ikke kan udtrykke. Hun tager
sin stoppepose frem og lytter uroligt ud mod køkkenet.
Da kalder hun på barnet med en underlig blid stemme,
der får pigen til at komme ind med et skær af håb i sit
ansigt, fordi hun venter, at moderen vil sige noget. Or
dene udebliver, og hun kan ikke sige, at hun ikke har
stjålet, for derved vil hun ikke kunne glemme det. Mo
deren ser på strømpen, hun arbejder med, og glemmer,
hvad hun skal gøre med den, for hun føler barnets tavs
hed som en smerte. Hun føler dets nød; men hun ved
bare ikke, hvad hun skal gøre. Hun bliver selv som et
barn, der har ødelagt noget værdifuldt og gerne vil bede
om tilgivelse. Hendes ord bliver kun til: »Du kan jo
røre dig en æggesnaps«. Barnet forstår, at det onde er
forsvundet mellem dem, og med et strålende smil løber
hun ud i køkkenet, idet hun tilbyder at røre en til sin
moder også.
I denne lille novelle er der tale om tro og tillid. Bar
net er knyttet stærkt til sin moder, og fordi hun ikke
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har andre i verden, bliver katastrofen så uoverskuelig,
da hun får den fornemmelse, at moderen har mistet til
liden til hende og slet ikke tror på hende mere. Det er
ikke kærlige ord og ømme kærtegn, der forener dem
igen, men en tilsyneladende ligegyldig ting som et æg
rørt med sukker, for det vigtigste er, at troen og tilliden
er vendt tilbage.
Mennesker kan ikke være lykkelige uden at tro på
det gode i dem, de skal omgås. Det er ikke megen tale,
der er det afgørende, selv om det ofte kan se sådan ud.
På en skole er samværet også bygget på tro og tillid,
derfor kan et skoleophold kun blive til glæde for alle
parter, hvis tilliden er til stede, og man tror på hinanden.
Fire måneder er kun en kort tid; men alligevel kan
der opleves en tryghed og samhørighed i det daglige sam
vær. Trygheden findes i troen på andres velvillige følelser
og i troen på, at om man gør sit bedste, vil det blive til
gavn. Arbejdet bærer da lønnen i sig selv, og det bliver
det mindst vigtige at få det omtalt i rosende ord.
Lærer man hinanden så godt at kende, at man kender
hinandens daglige vaner og væremåde, og når man ved,
at man kan regne med de andre, om der kræves hjælp,
kan en følelse af samhørighed opstå. Den kan i visse til
fælde blive så stærk, at hver lille ting kan glæde eller
smerte, der bliver ingen ligegyldige oplevelser, alt får
betydning.
Den gensidige påvirkning gør, at man bliver ansvarlig
for sine handlinger over for de andre, for kan en gøre
det, kan alle gøre det. Alle får ansvar for alle, ingen kan
løbe fra den påvirkning, de øver på andre. Samhørigheden
kan få en flok til at samle sig om en fælles opgave i
fælles interesse, og det har altid værdi. Kan man være
glad blot ved at være sammen, er der gode muligheder
for at modtage, hvad der gives, for da er sindet i ro og
harmoni. Den indre ro og tryghed giver ro til arbejdet
og et bedre udbytte. Hvis der ikke er en fornemmelse
af samarbejde og sammenhold, kan arbejdet ikke rigtig
lykkes. Der bliver for megen indre spænding, der svæk
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ker arbejdsevnen. I glæde gror alting bedst, og glæde kan
kun leve, hvis der er tro og tillid mellem de mennesker,
der skal være sammen.
En for andre ligegyldig bemærkning eller et smil kan
forene dem, der føler sig knyttet til hinanden, og de, der
holder af hinanden, behøver ikke mange ord for at gen
oprette en afbrudt forbindelse, for alle muligheder er til
stede.
Kan man mødes igen senere og føle samhørigheden
igen, som den var i de bedste timer, er det vel det største,
der kan ske.
I håb om, at I har oplevet noget af den samhørighed,
der kan knytte jer sammen i fremtiden, så det altid vil
være en glæde at møde en egåkammerat, vil jeg ønske
jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Ellen Larsen.

Pligt - forpligtelse
å en eller anden måde har ordet pligt i tidens løb fået
en lidt ubehagelig klang — eller har den måske været
der altid? I hvert fald har man en fornemmelse af, at
det dækker over noget, man er nødt til at gøre, selvom
man egentlig hellere ville noget andet. Og det er vist ikke
usædvanligt at høre folk sige: »Jeg har gjort min pligt,
så kan ingen forlange mere af mig!« Det er også rigtigt.
Er man fæstet til at udføre et bestemt arbejde for en be
stemt løn, så har man gjort sin pligt, når arbejdet er
udført, og man kan gå sin vej, uden at det vil være mu
ligt at finde en holdbar baggrund for bebrejdelser i den
anledning.
Men er det da ikke det samme med forpligtelsen?
Ja, det kan naturligvis blive til en strid om ordenes ind
hold, og det er muligt, at mange slet ikke vil anerkende,
at der er en forskel. Hvad vil det sige at være forpligtet
— at føle sig forpligtet?
I Holgei- Drachmanns eventyrspil »Prinsessen og det
halve kongerige«, hvis idé er hentet fra og nøje følger
de af de gamle folkeeventyr, hvor det fortælles, at konge
datterens liv er i fare, og hun selv og det halve kongerige
udsættes som belønning til den, der kan frelse hende,
findes et godt udtryk for, hvordan det at være forpligtet
kommer til at bestemme et menneskes handlinger på en
helt anden måde, end hvis der kun handles efter det,
der er ens pligt. Den muntre smedesvend, Johan, kom
mer på sin vandring til en by, hvor alle sørger — kon
gens datter, den dejlige prinsesse, er blevet forhekset
og ligger nu som død i kisten i den store domkirke. Først
når en ung mand har kunnet våge der tre nætter i træk,
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løses hun af trolddommen, men endnu er ingen sluppet
levende fra den vagt. Johan får lyst til at prøve og bliver
som de andre ført ind i kirken.
Huf — for en uhygge, da portene smækkes i bag ham,
og han står alene i det vældige mørke kirkerum, hvor
ekkoet ruller under de høje hvælvinger. Men allerværst
bliver det, da midnatstimen er inde. Prinsessen rejser
sig op i kisten og begynder at kalde på skildvagten. Fæl
er hun at se til i sin forheksede skikkelse — hverken
menneske eller dyr. Da bliver Johan bange, og hans
eneste tanke er at slippe væk. Han finder en udgang og
styrter af sted. Og så viser det sig, at han slet ikke kan
flygte. Han er bundet af noget, han ikke selv er herre
over, er forpligtet i et forhold, der bestemmer hans hand
linger. Ude på kirkegården møder han den lille grå mand:
»Hvorhen så hastig? Du fejled’ nok vejen —- men vi to
skal sammen igen den finde . . . Det arbejd’, man har
taget sig på, det gøi' man færdig, ej sandt, min ven, i
fald man vil kaldes en ærlig svend!« — Johan må til
bage. Han klarer vagten, både denne og de to følgende
nætter. Han prøver ganske vist på at flygte igen både
anden og tredje nat; slipper hver gang ud af kirken, men
standses hver gang af den lille grå mand.
Som de folkeeventyr, hvorfra denne idé er hentet, vi
ser også den dramatiske udformning noget af det, jeg
forstår ved forpligtelse. Den lille grå mand bliver ud
trykket for den bundethed, Johan ikke kan løbe fra, og
som ikke har noget med pligt at gøre.
Hele den historie med prinsessen kommer jo ikke i
ringeste måde Johan ved; han kom som fremmed til
byen, og han har jo ikke engang fået forskud på sin
løn for arbejdet. Ingen kunne bebrejde ham noget, selv
om han opgav og løb sin vej — alle hans forgængere var
jo forøvrigt også forsvundet. Men Johan må blive. For i
det øjeblik, han påtog sig opgaven, kom han med det
samme ind i et forhold, der forpligtede og ikke bare gav
pligter.
Der er mange forhold, der forpligter mennesker og
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binder dem, så det bliver bestemmende for deres hand
linger. Tænk på Niels Ebbesøn, da han med sin lille flok
huskarle red til Randers og dræbte den kullede greve —
en handling, der på forhånd måtte tage sig helt umulig
ud. Men han var forpligtet af sit forhold til sit land, og
det bestemte hans handling.
— Og fra vor egen dagligdag — eleverne i en skole
møder til timerne, fordi de har pligt til det. Men føler
de sig ikke forpligtet overfor det arbejde, der skal gøres,
kommer der slet ingen ting ud af det hele. Det samme
gælder naturligvis for dem, der leder arbejdet i skolen.
Den lille grå mand sagde det til Johan på sin måde:
»Det arbejd’, man har taget sig på, det gør man færdig,
ej sandt, min ven, i fald man vil kaldes en ærlig svend«
— og det lyder måske, som om han vil minde Johan om
pligten. Men havde Johan ikke følt forpligtelsen, ville
han i sin paniske skræk have løbet den lille grå mand
over ende.
» Gør din pligt — så kan ingen forlange mere«. Javel.
Det slår til, når mennesker ikke er inde i de forhold, der
forpligter. Er vi det, bliver det noget, der er stærkere
end os selv, der bestemmer vore handlinger.

Else Marie Jensen-Sønderup.

„Endnu så ganger her sagn om ø
lverhøj — så tænker de fleste straks på Heibergs
dejlige skuespil »Elverhøj«, eller man tænker på
H. C. Andersens eventyr »Elverhøj«, og man forestiller sig
en masse om elverkongen og elverpigerne, disse skønne,
tågede væsener, der lokkede ungersvenden i fordærv med
deres dejlige, lette dans, og for sent opdagede han, at
hun er hul i ryggen — altså kun en drømmepige uden
virkelighed bag sig. Men Elverhøj eksisterer virkelig både
på landkortet og ude på en mark i nærheden af lands
byen Barup. Man kan gå op på Elverhøj og prøve at
fantasere sig til noget af det, man i gamle dage kunne
se på Elverhøj. Hver aften, i den tid vi har lyse nætter,
dansede elverpigerne, og ved midnat rejste Elverhøj sig
på gloende pæle, og elverkongen kom ud —

E

»Thi vogt dig, vogt dig, o, min pige,
for elverkongen ser dig —«

Sådan synger mor Karen i skuespillet »Elverhøj«, og
sådan mente man mellem folk. Det var dødsens farligt
for unge mennesker at gå alene til Elverhøj ved aftenstide.
Ikke langt fra Elverhøj løber Tryggevælde å — eller
Stevnsåen, som danner grænsen for Stevns, og her turde
ingen dansk konge sætte sin fod; thi dette var elver
kongens land. Om det nu er overtro, eller det er tilfæl
digheders spil, så er det sikkert, at meget få konger har
været på Stevns. Kong Christian d. X. var der, han var
også på Elverhøj-------- - og levede dog mange år efter
den tid!
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De af jer, der skal på cykeltur til Sjælland næste
sommer, bør overveje, om ikke I skal en tur til Syd
sjælland og ikke blot nøjes med den kedelige strækning
Korsør—København og derudfra tro, at I har set Sjæl
land. For knallertkørere er det en mægtig tur, da vejen
svinger så ofte, at man ikke kan få maskinen i fart før
næste sving, og det er en stor fordel på en udflugt, for
hvis man bare skal prøve, hvor hurtigt den kan rende,
kan man hverken høre eller se naturen om sig.
Og når I nu står på Elverhøj, skal I høre historien
om kirsebærkedelen i Barup. Denne kedel gik på om
gang, og alle syltede kirsebær i den, ellers kunne de
ikke holde sig. Kedelen hører hjemme på gården, hvor
Elverhøj ligger på marken. Engang lød en røst udenfor,
der hørtes ind i stuen: »Sig til Adda, at Dada er død!«
»Er Dada død, så må jeg skynde mig hjem,« blev der
svaret. Da de kom ned i kælderen ved øltønderne, stod
der en stor, smuk kobberkedel. De underjordiske fra
højen havde været der og lånt øl. Ved råbet om Dadas
død løb de fra kedelen. Den findes endnu på gården i
Barup.
Ved en efterårsmanøvre på Stevns kom kongen, Chri
stian d. X., ind for at se kedelen fra ellefolket, konen
blev helt forskrækket over så fine fremmede. Hun stod
og vaskede op, men fik i en fart rent forklæde på, løb
op på loftet og hentede kedelen. Nu fik landets konge
syn for sagn om kedelen fra de små underjordiske i
højen.
Hvad er så Elverhøj set med vore øjne? En græsklædt
høj med en smule tjørnekrat, som ligger inde på en dyr
ket mark, og man noterer med tilfredshed, at den er fre
det —
Mere er der ikke --------- eller så meget er der.
Ingeborg Kjæi- Torbensen.

En konfirmationsgave.
et hænder vist ikke så sjældent, at der bliver givet
bøger i konfirmationsgave. Nogle af dem bliver læst,
men andre bliver sat hen med tanken — det kan jeg
altid gøre. Hvis man går ud fra, at giverne til disse
gemte bøger har valgt deres gave med omtanke, så nar
rer du dig selv, for en god bog er ikke for god til at
bruges, den er derimod for god til at stå urørt. En af
vore kendte mænd har engang sagt, at en bog kender
man først, når man kan den udenad. Han mener der
med, at en bog bør læses flere gange, og det er sikkert
rigtigt.
I min hilsen til gamle elever i år havde jeg tænkt
mig at omtale en bog, der ofte bliver brugt som konfir
mationsgave, men som nødig skulle glemmes.
Det er »Ungdomsår«, en bog til Danmarks unge, der
udkom for snart flere år siden og nu er udkommet i
nyt oplag igen. Skulle det vise sig, den er kendt, så er
det kun godt, for det er en god og værdifuld bog. Ei
den ikke kendt, så håber jeg, den må blive det, for det
er den absolut værd. Det er ikke en enkelt mands værk,
sådan som de fleste bøger er; det er en bog, som er
skrevet af flere kendte mænd, der har villet give ung
dommen gode råd og oplysninger om den verden, vi er
sat ind i.
Det første afsnit i bogen handler om dig selv. Hvad
er et menneske? Hvad er jeg? Om disse spørgsmål kan
videnskaben jo nok sige os en hel del, men ikke alt.
Vi mennesker er nemlig mere, end nogen kan give fuld
besked om. Der findes i os alle en sjæl, en personlig
hed, et jeg, og det må være det vigtigste. Nu vil mange
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læsere måske allerede få modvilje mod bogen, når den
begynder at omtale noget så helligt som sjælen, men dette
ord burde dog ikke virke afskrækkende. I kender da
forhåbentlig allesammen gymnastikforeningernes motto:
»En sund sjæl i et sundt legeme«. Mange af jer går
sikkert til gymnastik, og mange af jer følger ungdoms
foreningernes møder. I vil begge steder være vant til at
høre og ikke mindst under foreningernes mødeaftener.
Men lytter vi, når der bliver talt til os. Lytter vi til den
stilhed, der er nødvendig for at give næring til sjælen?
Nej, det gør vi vist ikke! Det er endda ofte sådan, at
mange unge holder sig helt borte fra aftenens første pro
gram og så først møder op, når den lettere underhold
ning begynder — film eller dans. Vidste den slags unge
bare, at forlystelser er og bliver surrogat for den sande
glæde. Den sande glæde er nemlig ikke noget, vi kan
købe for penge, den må tilegnes, og den kan tilegnes af
alle. Blot man altid søger de værdier, der holder ud over
øjeblikket, da får man del i livets glæder, som Hostrup
synger om i sine sange.
Men bogen har andet at bringe os end fortælle, hvor
ledes man lever et rigere liv. Der findes et udmærket af
snit om forholdet mellem den ældre og yngre generation,
og dette spørgsmål var da vistnok værd at se på.
Næsten til trivialitet kender vi klagen over de unge.
De er selvkloge, de er ikke interesserede i deres arbejde,
de er åndelig smalsporede, og hvad der nu ellers kan
siges. Men er dette rigtigt, hvad kan så være årsagen?
Er hjemmene da ikke mere oplyste i dag? Er lærerne
ikke dygtigere end tidligere? Der er kommet nye skoler
og flere fag. Børnene har lejlighed til at høre gode ud
sendelser i skoleradioen, og de unge kan gå til film hver
aften, hvis de har lyst. Er radioen da ikke en kultur
spreder, og er biograferne da ikke bygget for at give folk
en sund og fornøjelig underholdning?
Det er nok ikke på underholdning, det skorter, der
er snarere for meget, så vi er ved at være lede ved det
hele. For meget af det gode er ikke godt.
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Men hvor henter vi så den næring, der skal til for
at leve det rige liv, der tales så meget om? Det gør vi
blandt andet fra den gode litteratur, og det gør vi ved
foreningsmøder, hvor der bliver talt, så de unge lytter.
Der bydes i dag på så meget godt, at det er ens egen
skyld, hvis man ikke får del i det gode frem for det
dårlige.
For mange unge betyder det at blive konfirmeret at
skulle til noget nyt. Skoletiden er forbi. Barndomstiden
er forbi, foran dem ligger ungdomstiden — en lang, lang
række af skønne dage. Mange har drømt store drømme
om, hvad de vil være, men der er også mange, der ikke
ved, hvad de vil.
Hvad er mit arbejde? Hvad skal jeg være? Også dette
problem behandler bogen. Og hvem trænger ikke til vej
ledning her. Vi kender udtrykket: han er den fødte læge,
eller hun er den fødte sygeplejerske. Det er muligt, der
for visse mennesker kun findes eet valg, men ellers tror
jeg ikke, det er så vigtigt, at man absolut kommer til
det, man har mest lyst til. Det kan nemt gå sådan, at
det, man har lyst til som femtenårig, ikke holder sig,
men lige så godt kan erstattes med noget andet. Jeg
kender flere lærere, der er uddannet i et andet fag, før
de gik ind til lærergerningen. Og sådan vil det sikkert
blive ved at være. Men hvilken beskæftigelse der vælges,
vil problemet om fritidens udnyttelse melde sig for alle.
Tidligere var dette jo ikke et spøgsmål, da blev der arbej
det fra tidlig morgen til sen aften, men sådan er det ikke
mere. Nu er der sørget for så rigelig fritid for os alle,
så det er lige ved at være for meget. Det er nemlig far
ligt med fritid, hvis man ikke har noget at bruge den
til. Vi tror dog, at bare vi får mere fritid, da vil vi føle
os friere og mere tilfredse. Men dette bliver næppe resul
tatet. Der er mere fare for, at den megen frihed øde
lægger os, idet den let kan føre ud i en løssluppenhed,
ingen er herre over. Tabt helbred og tabte penge kan ofte
genvindes, men spildt tid vindes aldrig tilbage.
Ødelægger vi fritiden for os selv, da ødelægger vi
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også fremtiden for os selv. I stedet for at blive friere,
gladere og rigere i sindet, da bliver vi det modsatte, og
den ældre generation får da ret i sine bekymringer.
Når jeg har læst en bog, prøver jeg altid at danne
mig et skøn over indholdet. Hvad jeg her har fortalt
er altså, hvad jeg har fået ud af at læse »Ungdomsår«.
Jeg har ikke fremhævet så nær alle bogens gode sider;
men har jeg fundet noget frem, der må have jeres inter
esse, da har jeg opnået det, jeg gerne ville, Det er altid
morsomt at dele med andre — især gode oplevelser.
Hilsen til gamle elever med gode ønsker for julen
og det nye år!
A. Kjær Torbensen.

Vi og Amerika.
fredelige tider kan man let få den opfattelse, at trængs
ler og vækkelse står i ligefremt forhold til hinanden;
var det strenge tider, groede livet om os, i os. To ver
denskrige har lært os, at det ikke passer. Der var så
sandt trængsler nok i mange lande efter den første ver
denskrig •— ikke mindre efter den sidste —, og det vil
være urigtigt at sige, at de efterfulgtes af en livets op
blomstring. I dag er vi måske tilbøjelige til at sige:
tværtimod. Jeg har læst et sted, at en ung mand efter
den første verdenskrig klagede over, at den foregående
slægt hverken har lært de unge at leve eller dø. I skytte
gravene lærte de døden i al dens gru at kende, men livet
— påstod han — havde de ikke mødt, derfor følte han,
at hans slægt var lidet egnet til at gøre den gerning,
der så hårdt tiltrængtes, og som jo til alle tider er at
lære den kommende slægt at leve.
Vi synes nok, han har ikke så lidt ret. Trængslerne
fik ikke de øde vange til at blomstre som en rosengård.
Det, vi så og hørte, var ikke levende væld, der piblede
frem og læskede den udtørrede mark. Snarere var det
et råb i natten, som Erik Knudsen siger. Vist blot råb.
Ikke just om hjælp. Anklage var det vel, som blev råbt
ud over ørken og mørke, anklage på anklage, der vel
kunne virke lindrende lige i øjeblikket. De, der ankla
ger, har ofte mindre håb end råb.
Tænk på det fine vers:
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Muldjord i bryst
ser den høje med lyst;
Der kan solstrålen bo,
der kan himmelbyg gro;
han, som hører, når muld jorden sukker,
den med perlende tårer bedugger,
med den trøst kommer troen tilbage,
at end lever den gamle af dage!
Den muldjord er ethvert menneske skabt med, den,
dei' kan modtage solstrålen til vederkvægelse. Men tan
ken er nok den, at uden sukket dugges muldjorden ikke
— til vækst. Det var det suk, som ikke kom. Råbet i
mørket var snarere iblandet trusler om gengældelse. Gen
gældelsen kom frygteligere end nogensinde. Efter 1945
var der mange, der håbede, nu må der komme fred.
Hvad så vi? Selvgriskheden og dens onde følgesvende,
mistro og misundelse. Løgnen og lasterne har en jord
bund som aldrig før, mens det skønne blegnede og vis
nede om os, i os. Mange af os spejder efter et nytidens
tegn. Det er måske forståeligt nok, at det ikke lige straks
kommer fra et splittet Europa. Men her ved vi dog, at
de har en folkelig og menneskelig mulighed, som de
måske forundes at finde hen til.
Anderledes er det med Amerika.
Vi danske har en tilbøjelighed til at finde de gode
sider frem ved andre, og det er kun godt i de fleste til
fælde. Men det rummer unægtelig den fare, at vi i af
gørende øjeblikke ikke altid ser klart.
Amerikas indflydelse er vældig, og er i stedse stig
ning. Vi er Amerika megen tak skyldig. Men de, der har
set denne verdensdel på nærmere hold, blev fyldt med
rædsel over dens gennemdyrkede materialisme. »Red dig,
Europa!« råbte en franskmand efter et længere ophold
derovre. Han mente at kunne fastslå, at livets frie ud
foldelse stod i fare derovre. Det er sikkert rigtigt, at
der råbes på liv midt i skyskrabernes stenørken, og det
er også muligt, at de er langt mere religiøse end det
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Europa, der har forvandlet kirkerne fra at være bede
steder til museer. Religionen alene klarer det ikke.
Hvordan går det med det, det gælder, det, som gør
vejen sikker og viljen fast til at vandre den? Hvordan
står det til med den folkelige og menneskelige mulig
hed derovre?
Her i Vesteuropa er der trods alt noget sådant at
håbe på. Folket blev skabt i sit land, fik sine drømme
og syner, sine opgaver og mål, evner til at stile mod
målene og frihed til at lade dem ligge. De blev skabt på
deres fædrenegrund. Det er let at pege på, at hverken
vi eller andre europæiske folk agtede og ærede folkelig
heden synderligt. Dog her i Europa har vi ligefuldt vor
menneskelige og folkelige mulighed. For os danske lever
vor sagn- og sagaskikkelse, Niels Ebbesen og dronning
Dagmar sikkert mere forpligtende i dag end for år til
bage.
Men nu Amerika.
Er det skabt som folk? Har det sådan et sindbillede,
et udtryk for det amerikanske, en sådan fra deres folke
lige begyndelse, levende menneskers syner og dåd — en
gudeverden, en Urds hellige kilde? Jeg kan ved læsning
af amerikansk historie ikke finde en sådan kilde. For
een rinder den fra Danmark, en anden fra England,
Frankrig, Spanien o. s. v. De vender tilbage til deres gamle
fædreland. Dér har de rod, dér har de hjemme. Så vidt
jeg kan se, er folket ikke skabt derovre; hvad amerika
nerne lever på, er fra Europa. Naturligvis kan de nok
stå sammen og danne en levedygtig nation — men folk?
En nation, der ikke har sin egen folkelighed, kan ofte
have svært ved at se andres, og heller ikke vide vejen
til at hjælpe deres frem, for den eneste vej er, at det
hjælpende land lever sin egen folkelighed med styrke,
dermed også de livskræfter, de andre nævner som deres
folkelighed. Vort folkelige livsord er kærlighed. Lever
vi det med al den kraft, vi ejer, bliver friheden, retfær
digheden og sandheden levende og kan være andre til
hjælp.
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Det er på en sådan baggrund, vi må bedømme det
store i det ydre magtfulde Amerika. Hvorfor skulle jeg
tvivle på dets gode vilje? men jeg tvivler på dets evner
til en folkelig hjælp, og en sådan er det, det splittede
Europa trænger til.
Arne Vestergård Madsen.

Vi siger tak til alle i anledning af vort bryllup og
ønsker alle læsere en glædelig jul og et heldbringende
nytår.
Karen og Arne Vestergård Madsen.

Kære piger!
Klokken på Askov højskole har følgende indskrift:

Ud og ind, mange sind.
Ordet fly’r i sol og vind;
skallen brister, kærnen gror,
høsten dømmer sæd og j ord!
Dette vers kommer jeg til at tænke på nn, da jeg ser
tilbage på opholdet og arbejdet sammen med jer piger
på Egå efterskole.
Da jeg kom hjem, måtte jeg først hjælpe til med
at høste. Vi ved jo alle, at der i år har været stærkt
brug for ekstra hjælp, så arbejdet kunne gå hurtigt, når
vejret endelig tillod det.
Den 15. september begyndte jeg at undervise i hus
gerning i Køge ungdomsskole. Der underviser jeg såvel
piger som drenge i alderen 14—18 år. Pigerne har om
dagen deres arbejde enten i forretning eller i huset, og
mange af drengene kommer direkte fra arbejde på fa
brik, så I kan forstå, det er helt andre forhold og helt
andre unge mennesker end i Egå. Ens kendskab til de
unges sind og tanker bliver derfor drejet i en noget anden
retning end tidligere. Men også mellem disse unge kan
man mærke, at: »ordet fly’r i sol og vind«.
Det er her naturligt for mig at tænke på alle de ting,
jeg i de mange timer har fortalt jer. Jeg håber selvføl
gelig, at skallen er bristet, og at det, I har lært, vil vokse
til glæde for jer selv, at det har fæstnet rod i jer. Selv
følgelig gælder det ikke alene det, I har hørt i mine
timer, men i lige så høj grad det, I har hørt og oplevet
i de andre timer på Egå.
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Jeg ønsker, at noget af det, der er blevet jer fortalt,
vil trænge ind i jeres bevidsthed og fæstne sig. Men lad
det ikke blive der alene! Lad det bryde ud og vokse
videre, ikke alene til glæde for jer selv, men også til
gavn for de mennesker, I kommer i kontakt med.
Vis derfor, at høsten har været god; derved tjener I
Egå efterskole bedst.
Derfor beder jeg jer til slut, at I ofte vil tænke på
det lille vers.

Kirsten Thorsen.

Til total solformørkelse i Sverige.
eg var så heldig at have nær familie boende inden for
totalitetszonen i Sverige, da vi i sommer havde solfor
mørkelse. Denne enestående chance kunne jeg ikke lade
gå fra mig, og derfor rejste jeg derop sammen med en
klassekammerat.
Vejrforholdene så ikke særlig lovende ud. I Egå var
det meget overskyet, og i København regnede det; men
efterhånden som vi med toget om tirsdagen kom nord
på, blev det bedre og bedre, og i Hörle, mellem Värnamo
og Jönköping, skinnede solen for første gang i de sidste
tre uger.
Da solformørkelsesdagen oprandt, var det atter over
skyet, og den meget fotografisk interesserede ingeniør
Hellsten fra Malmö, som jeg bl. a. var sammen med,
hørte vejrmeldinger lige fra morgenstunden. Det lovede
ikke godt, og han besluttede derfor at køre i sin bil til
østkysten, hvor chancerne for at se formørkelsen tyde
ligt var størst.
Vi kørte i to biler med en fart af over 100 km i timen
hen ad grusbelagte skovveje for at nå det, alt imens vi
fra bilen fulgte den partielle solformørkelse og lyttede
til de nøjagtige vejrrapporter. Vejret blev ikke meget
bedre; men da vi kom til en stor, høj klippeafsats ved
en sø, hvor der var god udsigt og temmelig klart, stand
sede vi. Det var et rent held, at der ikke var nogen her,
for på hele vejen havde vi set masser af folk, mere eller
mindre interesserede, hvad det fotografiske angår.
Der var nu ikke mange minutter, til formørkelsen
ville være total. Det blev mørkere og mørkere. Det blev
mere og mere spændende, om solen ville være synlig
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eller være skjult af en sky. Få minutter før solen fuld
stændig formørkedes, gled det hele bag et skydække. Det
kom dog ikke til at betyde så meget for os almindelige
mennesker. Min kammerat og jeg var så godt som ved
at tro, at den totale formørkelse var indtrådt i dette øje
blik, og var allerede blevet imponerede af mørket. En
flok ællinger nede på søen svømmede hen til andemor,
og hele familien søgte derpå ind i sivene for at gå til
ro. Svalerne havde rigtig faret rundt i luften i skum
ringen. Pludselig skiftede hele horisonten mod nordvest
over til blå — lilla — grå o. s. v. Mange farver kom
frem, ligemeget hvorhen vi vendte os. Vi vidste knap nok,
hvad vi skulle gøre af os selv, så fantastisk var skue
spillet. På søens blanke overflade så man de forskellige
farver fra alle sider gribe ind i hinanden.
Hvor var det mærkeligt.
Alt var så stille.
Kun sivene langs bredden, der blev berørt af lette,
kolde vindpust, gav lyd fra sig.
Det var næsten uhyggeligt.
Blot det, at temperaturen i løbet af forbavsende kort
tid faldt 9,5 grader, var fantastisk. Jeg i mine korte
bukser stod simpelthen og hundefrøs.
De mindste begyndte at græde, og det var umuligt
at få dem til at standse, før det var lyst igen.
Ellers var der ingen, der sagde noget som helst. Jeg
forsøgte at tage et par farvebilleder af det fantastiske
farvespil. Resultatet af disse billeder viser alt for godt
totaliteten, idet de er aldeles sorte! — Det var virkelig
så mørkt, at det var mig umuligt at se, hvad klokken
var på mit armbåndsur.
Solen var stadig bag månen, som atter var skjult af
en sky. Men på een gang så vi det hele, d. v. s. den sorte
måneskive omgivet af en glorie af solens protuberanser,
i et lille hul i skydækket. Kun nogle få sekunder, så
der var ingen tid til at fotografere. Så havde vi jo hel
ler ikke kunnet nyde det. Det var dog tid nok til at give
et enestående, ja, uforglemmeligt indtryk.
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En tilsyneladende meget uinteresseret person kom
uanfægtet kørende med tændt lys på sin knallert. Mon
for øvrigt loven kunne liave straffet ham, hvis han kørte
uden tændt lygte midt på dagen?
Skarpt og klart kom sollyset atter til syne, hvor det
blå lys havde indledt skuespillet. Måneskyggen var nu
gledet forbi os. Vi stod stadig betagne og vidste hver
ken, hvad vi skulle sige eller gøre. Først en krage af
brød stilheden med sit kra-a-ah.
Derpå gik det hjem til Hörle, hvor der havde været
totalt overskyet, i et mere roligt tempo end på udturen.
Hellsten, med de mange store og fine apparater, var ret
ulykkelig efter de næsten spildte forberedelser.
Men en trøst er det for ham og os andre, at koronaen
og protuberanserne m. m. kan man se tydeligt på foto
grafier, som andre har taget, men stemningen, lydene,
mørket med de mange farver før, under og efter, og
meget andet kan man ikke give andre et fyldestgørende
indtryk af.
Det skal opleves!
Bjørn Dybkjær.

Et skoleår er gået.
Fort jeg gaaer,
ofte slaaer,
Tiden hastig rinder.
Salig er
den, som her
Tiden ret anvender.

ette vers læste jeg engang i min barndom på et gammelt
bornholmerur, jeg lærte det udenad og har siden aldrig
kunnet glemme det.
Nu, da jeg skal til at skrive om et skoleår, der er gået,
melder det sig igen. Vort skoleur i entreen forkynder ikke
tidens gang ved klokkeslag, men indskriftens manende ord
kunne godt passe under det. Vi hører tit, at tiden går utro
lig hurtigt, når man er på skole. Afslutningsdagen kommer
altid bag på os, vi kan ikke forstå, at tiden allerede er gået.
De første dage og det første par uger er der nogle, der synes,
at tiden er lang, men den går hurtigere og hurtigere, og før
man ved af det, er det forbi med skoleopholdet.
Det er den regelmæssige inddeling af dagens arbejde, der
gør det. Den stadige beskæftigelse dagen igennem bevirker,
at tiden føles kort. Alt det, man skal høre og gøre, de mange,
man har at snakke med, kammeratskabet og fornøjelserne,
udflugterne og alle de andre mange oplevelser ind i det dag
lige arbejde, der altid er det væsentligste og vigtigste — det
er altsammen medvirkende til, at tiden flyver af sted. Tiden
hastig rinder. Selv om verset ikke taler om skolen, men om
livet, så gælder det alligevel også her, at tiden skal anven
des på rette måde. Ja, egentlig kunne vi også sætte den
anden halvdel af indskriften på det gamle bornholmerur
som motto for vort arbejde, for det er ikke ene og alene
kundskabstilegnelsen, vi sætter som vort mål; vi lærer »ikke
for skolen, men for livet«:

D
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Herre, lær
du mig her
saa min Tid at kende,
at jeg maae
Visdom faae
og en salig Ende.
Men lad mig tage fat på beretningen om det sidste skoleår.
Ved vinterskolens begyndelse indfandt en pressefotograf
sig og bad om lov til at tage et par billeder. Sligt er sket
før, så det overraskede os ikke særligt. Men dagen efter gik
det op for os, da vi læste avisen, at anledningen var, at vi
havde passeret en lille milepæl, der dog ikke var så stor,
at vi selv havde fået øje på den: det var 15 år siden, at
vi begyndte i Egå. Det forekom os at være en noget »mager«
anledning. Så var der mere »sensation« ved sommerskolens
begyndelse, da trillingerne Aase, Margit og Ruth fra Samsø
skulle på efterskole. Da var der mere end eet blad, der sendte
en fotograf herud, og det gav stof til forsidemeddelelser og
et interview!
Rent meteorologisk kan det svundne skoleår som bekendt
ganske træffende karakteriseres som en hård vinter og en
fugtig sommer. Arbejdsmæssigt set må begge skoleår beteg
nes som mere end gode, hvad enten det så skyldes det noget
usædvanlige vejrlig eller — hvad jeg er mere tilbøjelig til
at tro — at de to elevflokke havde den rigtige opfattelse
af, hvad man kommer på skole for. Det varede ikke længe,

Trillingerne.
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Drej bogen — for vi ligger jo på gulvet!

før vi var godt i gang, hverken i november eller i maj;
snart gik dagene i den jævne, gode arbejdsrytme — med af
vekslinger ind imellem, hvoraf jeg fra vinter og sommer skal
nævne følgende.
De dage, hvor der er stort rykind af forældre, er altid
de mest festlige, hver på sin måde. Selv om der for nogle
kan være noget vist trykkende ved situationen, er der fest
over åbningsmødet, når vi samles ved kaffebordene i den
store gymnastiksal for første gang. Der hviler en forvent-

Fra »Nattergalen«.
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ningsfyldt stemning over os alle: hvad vil de kommende
måneder bringe? bliver der store vanskeligheder at over
vinde? kommer vi hurtigt i kontakt med hinanden? Det hele
er jo så nyt for de fleste til at begynde med. Helt anderledes
er det, når vi når til forældredagen. Da er værelserne be
boet, og deres beboere glæder sig over al måde til at tage
imod deres gæster. Hvem kan vel også være mere velkomne
end forældrene, der mere end andre vil se med interesse,
forståelse — og om nødvendigt med overbærenhed — på
alt, hvad der skal vises dagen igennem af arbejde og under
holdning. Drengene spillede i vinter to småstykker, »Første
Gang« af N. J. Raid, og »Håndværkssvende« af E. Schroll.
Ved sommerens forældrebesøg opførte pigerne »Nattergalen«,
H. C. Andersens eventyr bearbejdet af Solvejg Bording. Det
var fint lavet og fik en god opførelse, synes jeg. Ikke blot
de synligt agerende, men også de skjulte (oplæsningen ved
Anne-Marie Balle og musikken ved Ingrid Jørgensen) skilte
sig nydeligt fra deres opgave. På forældredagen har vi kun
»generalprøve«; søndagen derefter finder den egentlige op
førelse sted, i forbindelse med henholdsvis vintermødet og

Kejseren og hans nattergal.
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elevmødet; ved vintermødet talte i øvrigt seminarieforstan
der Herluf Jensen, Silkeborg, om generationsmodsætninger,
medens den nyudnævnte forstander for Galtrup efterskole,
vores egen lærer Willemoes, bl. a. fremdrog tanker fra den
interessante bog »En mand finder sin vej«. Friluftsskuespillet ved elevmødet måtte desværre flyttes ind, men det viste
sig som sædvanligt — skønt vi havde været så optimistiske
slet ikke at holde prøve inde i salen — at det gik fint på
brædderne såvel som på græsset. Noget lignende må siges om
pigernes gymnastik! Jeg tror, det er første gang, vi i min
tid her i Egå blev tvunget af regnen til at rykke ind i salen.
Men det var nødvendigt. Pigerne søgte at trodse de stride
strømme, men hvad er en opvisning uden tilskuere? Da de
skyndte sig ind i salen, måtte pigerne til sidst bagefter dem.
Ellers afvikledes alt programmæssigt. Lørdag aften under
holdt skuespiller Gunnar Stryhn os med oplæsning og sang,
som han naturligvis høstede stort bifald for. Ved gudstjene
sten søndag morgen var der som sædvanlig en fyldt kirke;
det var lykkedes os at få pastor Holger Sørensen til at præ
dike, skønt han — som andetsteds meddelt — var flyttet fra
Århus. Eftermiddagens foredragsholder var folketingsmand
Simon From, der netop var kommet hjem fra en tur til Grøn
land med finansudvalget og nu fortalte indtryk deroppefra.
For resten var der i år mange jubilarer, både 25 års og 10
års; det var også glædeligt at se en del af de tidligere lærere,
enten de var jubilarer eller ej: Aksel Hansen med kone,
Thygesen med kone, Jørgen Carlsen og Edvard Lund. Det

Et af elevmødets højdepunkter.
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var morsomt, om der var mange hvert år, der ville følge
deres gode eksempel.
Vore åbent-hus aftener indledtes i november med et be
søg af Nationalmuseets provinsturné, der viste os filmen »Fra
jordhytte til glashus« og demonstrerede muhammedanske
dragter på levende modeller. Det var en munter og lærerig
oplevelse. Tænk, hvor man går mærkeligt klædt andre ste
der på jorden, men dér siger man vel ligesådan om os!
Næste gang havde vi Luciaaften, en aften efter jul viste over
lærer Beyer fra Risskov os farvelysbilleder fra Færøerne,
og en aften havde vi — efter det indledende blandede pro
gram — stor fornøjelse af vor nye pladespiller og den fine
radio, som vi har været så heldige at få lejlighed til at an
skaffe os. I maj havde vi det store møde, som Aarhusegnens
Ungdoms- og Foredragskreds plejer at afholde hvert år, og
da vi den aften kunne få besøg fra Aarhus Folkemusikskole
og ventede, at mange af de tidligere elever så ville indfinde
sig (det slog også til!), knyttede vi en åbent-hus aften sam
men med dette møde. Det blev da en meget udbytterig dag:
om eftermiddagen foredrag af valgmenighedspræst Dons
Christensen, Askov, og højskolelærerinde Solvejg Bording,
Snoghøj, om aftenen sang af børnekor, ungpigekor og madri
galkor — som sædvanlig en meget fin præstation — og til
sidst kaffebord og fornøjeligt samvær. Ikke sært, at mange
var mødt op! Det var der naturligvis også til Sankt Hans,
så vi var glade, da der til vor store overraskelse virkelig
blev mulighed for om aftenen at have bål ved stranden; det
havde ellers ikke set for lovende ud den regnfulde eftermid
dag. Ved den sidste åbent-hus aften havde vi hjælp til under
holdningen, idet pastor Skjerk, Hornslet, læste forskellige
morsomme ting for os.
Mange af besøgene på skolen er de samme år efter år.
F. eks. har fhv. folketingsmand Kr. Nygaard ofte besøgt os.
Da han var her i begyndelsen af december, skulle det blive
sidste gang; han er nu ikke længere blandt de levendes tal.
Han var en fornøjelig mand at have som gæst, og han kunne
tale med varme og overbevisning om den sag, der optog ham
så stærkt, afholdssagen. Hans arbejde som foredragsholder
på skolerne er blevet overtaget af socialrådgiver frk. Nielsen
fra København, der i sommer holdt et foredrag, som hun
burde have lov til at holde på alle skoler for unge piger. Kri
minalassistenterne Andersen, Århus, og Lichtenberg, Randers,
har igen været på skolen og holdt eleverne i spænding med
deres foredrag og lysbilleder og film om politiets arbejde.
Aarhus Amts Skoleorkester var endnu en gang så heldig at
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En gæst fra Indonesien.

gæste os en dag, hvor vi var særlig taknemmelige over at
måtte nyde dets fine musik. Forstander Rask Nielsen, Jel
ling, har talt til eleverne om dansk ungdom og Europas frem
tid. Jydsk Andelsfoderstofforretning og Ford-Motor-Kompagniet har givet os et par gode filmaftener ved siden af alle
dem, vi selv skaffer os gennem film fra Statens Filmcentral.
Interesserede udlændinge har også besøgt os; Ali Rachmann
Lubis fra det indonesiske undervisningsministerium stu
derede bl. a. ungdomsundervisning her i landet og skulle jo
så også se en efterskole. Han fortalte os om Indonesien på
en sådan måde, at vi ikke kunne andet end få sympati med
ham og dette fjerne ørige, og vi forstod, at man derude stod
over for en vældig opgave, efter at landet nu var blevet frit.
På sommerskolen blev vi heller ikke snydt for et besøg af
folk fra en anden race. Selv om det var kort, vil pigerne
sikkert ikke glemme den aften, da de 28 fra det britiske im
perium og commonwealth kom for at få et indtryk af en
dansk ungdomsskole og til gengæld lod os erfare, at raceforskelle ikke er nogen hindring for at få en fornøjelig aften
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ud af det, når vi synger og danser sammen. Hvilken auto
grafjagt, da de skulle af sted! Det var ikke alle, der fik lige
stort udbytte af jagten, men for dem, der intet fik, skal jeg
tillade mig at citere, hvad Clenton G. Jordine, St. Mary,
Jamaica, B. W. 1, skrev i en poesibog:

It will cost you not a penny
Though it’s very much worth while,
You can make another happy
With a sunny cheery smile.

Var det de mange lyse smil, der havde inspireret ham til
at skrive, at smilet ingen ting koster, men er meget mere
værd, fordi man kan gøre en anden lykkelig med et sol
fyldt muntert smil?
Vi kan mærke, at der altid på et elevhold er nogle, der
ved, hvor vi plejer at tage hen på udflugter. De vil have det
samme, som de har hørt, at andre har haft herhenne. Natur
ligvis må der også være meget, der »går igen« fra år til år
— tyregården i Skæring, Den gamle By, Naturhistorisk mu
seum, domkirken, Vibyfabrikkerne, Mindeparken, rådhuset,
Jelshøj, Moesgård, Skovmøllen, FDB’s møbelafdeling og Hånd
arbejdets Fremme, gymnastikstævnet på Århus stadion, som
Århus Amts Gymnastikforening stadig glæder os med at ind
byde os til, og endelig teaterturene. I vinter så vi følgende
stykker: Avery Hopwood: Bedre Folks Børn, Arthur Watkin:
Surbrødsdage, Ludvig Holberg: Det lykkelige Skibbrud. Det
sidste stykke havde også pigerne lejlighed til at se, da det
blev spillet i begyndelsen af maj, og i juli havde de desuden
den sjældne oplevelse at se et Holbergskuespil, Jacob von
Tyboe, blive opført i Den gamle By på den friluftsscene,
der frembyder en så skøn og naturlig ramme netop for Hol
bergs skuespil. Særlig spænding er der altid om Molsturen,
ikke mindst når det som i sommer synes næsten umuligt at
finde en dag, hvor vi ikke risikerer at blive gennemblødte
på turen. Og så gik det sådan, at det blev en af de mest vel
lykkede Molsture, vi overhovedet har haft — med strålende
klart og passende køligt solskinsvejr, behageligt at cykle i
og med de bedst tænkelige muligheder for at se langt, ja,
fra Trehøje så vi både Sejrø og Sjælland! Trods det ikke alt
for varme vejr var det dog alligevel en glædelig og meget
kærkommen overraskelse for os allesammen, at vi skulle
standse i Strands ved bageren, Kirsten Rugaards hjem, for
at få en omgang is, som vi her endnu en gang siger tak for.
For første gang i flere år er der væsentligt nyt at melde
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Ved Skæring strand.

om lærerkredsen. Desværre kan de unge lærere jo ikke blive
ved med at være lige unge, og med årene melder lysten sig
til at få noget mere selvstændigt. Sådan er det gået med
Ellen og Anders Willemoes. Da landets ældste efterskole i
Galtrup på Mors søgte ny forstander, kunne de ikke lade være
med at søge stillingen, og de fik den. De begyndte deroppe
1. april og har haft en lille sommerskole, men vinterskolen
bliver den største, der længe har været på denne skole; alle
brugbare værelser er optaget, så de bliver såmænd nok snart

I Århus stadionhal.
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Stands i Strands.

nødt til at sætte de sidste i stand også. For os her i Egå,
der har meget at takke dem for, er det en stor glæde at se,
at de tilsyneladende kan bringe den gamle skole ind i en
ny og rig udvikling som efterskole. — Med vinterskolens af
slutning holdt også valgmenighedspræst Holger Sørensen op
med at være medarbejder ved Egå efterskole. Han er nu
præst ved Skt. Catharinæ kirke i Hjørring. En gæstelærer
får ikke den samme betydning for eleverne som en fast læ
rer, men også Holger Sørensen vil vi savne her. Mange vil

Lærerkomsammen.
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Trehjulet parløb.

med os tænke med tak både på lians timer på skolen og på
hans virke som præst for Aarhus Valgmenighed gennem en
god halv snes år. — Af andet nyt fra lærerkredsen kan jeg
fortælle, at Torbensens i april fik datter nr. 2, og at vi den
28. september var til bryllup i Gjøl. Det var Vestergaard og
hans Karen, der var det lykkelige par.
I min beretning om det forløbne år må jeg også indflette
meddelelsen om et par dødsfald. Margit Kristensen (fra som
meren 1953) styrtede den 30. november sidste år med sin
cykel og døde dagen efter uden at være kommet til bevidst
hed. Hvordan ulykken er sket, ved man ikke med sikker
hed. Antagelig er hun kommet i stærk fart ned ad en bakke
og har mistet herredømmet over sin cykel, er tørnet mod et
vejtræ og væltet ned i grøften, hvor hun først nogen tid
senere blev fundet. Da jeg hørte om ulykken, tænkte jeg på
de ord, som jeg i min afslutningstale havde brugt, da jeg for
talte om den unge hollandske jødepige Anne Frank, der som
ganske ung mistede livet i en koncentrationslejr: een ting
kan vi sige med sikkerhed, at vi ikke selv bestemmer, hvor
langt vort liv skal være. Det er så bittert og uforståeligt, at
Margit skulle dø så ung, en god og dygtig pige, som vi og
hendes forældre og venner har et lyst minde om.
Den 3. september døde fhv. gårdejer Niels J. Nielsen,
Lisbjerg Terp. Indtil i år havde han lige fra 1921 siddet i
efterskolens bestyrelse. Da han i foråret bad sig fritaget for
dette hverv af helbredsmæssige grunde, var han den sidste,
der havde været med fra efterskolens oprettelse, altså den,
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der har siddet længst tid i bestyrelsen for Egå efterskole.
Dette er udtryk for en interesse for det arbejde, som han
var med til at sætte i gang, og selv om vi i de sidste år ikke
har set meget til Niels .1. Nielsen, er vi fuldt klar over, at
han har været en af de gode støtter, som en skole må være
meget taknemmelig for at have.
Jeg har lovet Lokalhistorisk Samling i Århus at bringe
en efterlysning: Egåbogen 1926, 1927, 1928, 1930, 1931 og
1940 savnes. Vi kan ikke her på skolen opdrive disse år
gange til Lokalhistorisk Samling, der meget gerne vil have
en komplet samling af egåbøgerne. Da vi naturligvis også er
interesseret i, at samlingen bliver fuldstændig, anmoder jeg
dem, der kan afse en eller flere af de nævnte bøger, om at
sende dem til mig. Har nogen dem ikke selv, men kender
en, der måske har dem, vil jeg være meget taknemmelig for
at blive underrettet om vedkommendes adresse.
Egå efterskole er i det forløbne år overgået til at være en
selvejende institution, men derom fortæller jeg andetsteds.
Lad mig slutte min beretning med at omtale, al der fra
august i år er trådt en ny lov i kraft, lov om ungdomsunder
visning m. v. af 11. juni 1954. Bl. a. handler den også om
efterskolerne. For deres vedkommende er der dog kun lidt
nyt, men til gengæld noget væsentligt nyt for alle dem, der
tænker på at tage på efterskole. Elevunderstøttelserne er end
nu en gang blevet større. Selv de dårligst stillede økonomisk
set skulle nu kunne få råd til at komme på efterskole. Stats
understøttelsen gives som hidtil efter økonomisk trang, men

Et arbejdshjørne.
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Frikvarter.

desuden kan enhver nu — uden hensyn til, om der opnås
statsunderstøttelse — også søge hjemkommunen om under
støttelse. Hvis den vil give et tilskud til et efterskoleophold,
får den halvdelen af udgifterne dertil godtgjort fra staten.
Selve statsunderstøttelsen dækker aldrig hele opholdet, men
hvis en kommune vil, kan den nu altså faktisk hjælpe en
hver ung til et gratis efterskoleophold, idet den kan betale
det, der er tilbage at betale ud over statsunderstøttelsen.
Eller den kan i de tilfælde, hvor der ikke kan fås under
støttelse til en elev, støtte en skole ved at tilskynde de unge
til at tage på skole, idet den tilbyder at betale noget af
opholdet for dem. Det hedder i loven om ungdomsundervis
ning, at der i enhver kommune, hvor der melder sig mindst
15 elever mellem 14 og 18 år, skal oprettes en ungdomsskole
som nærmere angivet i loven. Det kunne jo tænkes, at der
meldte sig nogle, men for få til, at kommunen skal oprette
en ungdomsskole. I sådanne tilfælde synes jeg, at kommunen
ligefrem må føle sig forpligtet til at henvise de unge til at
tage på efterskole og tilbyde dem at hjælpe dem med et til
skud i henhold til lovens bestemmelse. Ganske vist nærer
jeg nogen bekymring for, hvordan vi på vore ungdoms- og
efterskoler skal få plads til alle de unge, der vil søge til dem
i de kommende år, men lykkeligvis øges også skolernes antal
hvert år.
Efterskolerne står i år ved et 75 års jubilæum, idet det
er nøjagtig trekvart århundrede siden, at den første efter
skole oprettedes i Galtrup på Mors. De er nu inde i en stærk
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opblomstring, men alligevel er der stadig alt for mange unge,
der er ukendte med dem. Vi håber, at den nye lov om ung
domsundervisning og de nye bestemmelser om understøttelse
til et efterskoleophold må få til følge, at stadig flere unge
lærer den skoleform at kende, der har været til stor glæde
og varigt udbytte for store skarer af Danmarks unge.

Tage Dybkjær.

Kære gamle Egå-elever.
lot en kort hilsen her oppe fra Mors, hvor vi nu har
vort daglige virke. Vi er i fuld sving med vintersko
len, der har rekord-elevtal, 37, det meste der nogen sinde
har været på et efterskolehold her. Vi har lige fejret
denne skoles 90 års fødselsdag, og denne og alle danske
efterskolers 75 års fødselsdag. Det skal forstås sådant,
at det er 90 år, siden skolen startede som højskole, og
75 år siden Anders Chr. Povlsen Dal, en af Koids nær
meste medarbejdere i Ryslinge fra 1851—63, startede
den første egentlige efterskole i hele verden. Vi har bl. a.
haft radioudsendelse i den anledning.
Men ellers skal jeg ikke fortælle noget om skolen her,
I kan komme og se selv. Vi bor midt på Mors, i 0. Jølby,
ca. 150 m fra Thisted—Nykøbing landevejen.
Med ønske om en velsignet julefest og et lykkebrin
gende nytår en hilsen til alle elever og venner.

B

Karsten, Hanne, Ellen og Anders Willemoes Nielsen.
Adr. er: Galtrup Efterskole, Erslev, Mors.

Hvad er der sket med Egå efterskole?
ra 1. april 1954 er Egå efterskole en selvejende institu
tion. — Det er udviklingen, der har ført med sig, at vi
syntes, at tiden var moden til at foretage dette skridt.
Da Egå efterskole blev oprettet i 1921, foretoges der
en indsamling, som gav 20.000 kr. De fleste af disse
penge brugtes til at indrette en skole for i de bygninger,
som et konsortium havde købt, hvorefter skolen blev
solgt til Ejnar Pedersen, uden at omkostningerne ved
ombygningen blev lagt oven på købesummen. Til gen
gæld måtte Ejnar Pedersen forpligte sig til at holde
efterskole i bygningerne, som han købte, og ikke udvide
eller sælge skolen uden godkendelse fra bestyrelsen for
»Foreningen Egaa Efterskole«, der oprettedes for at have
en repræsentation for dem, der havde ydet bidrag til
skolens oprettelse.
I de 17 år, da Ejnar Pedersen med stor dygtighed
ledede skolen, foretoges der betydelige udvidelser, hvor
til mange af skolens gode venner ydede god hjælp med
gratis kørsel o. lign., men i øvrigt var det Ejnar Peder
sen selv, der stod med den økonomiske risiko. Det var
derfor også ham, der solgte skolen til os, da vi overtog
den i 1938, om end det naturligvis kun kunne ske med
bestyrelsens godkendelse. Da vi ikke selv ejede penge
til at klare noget af købesummen for, måtte vi låne alt,
hvad der skulle betales, og endda lidt til. Atter viste det
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sig da, at kredsen omkring skolen ikke var bange for
at tage en risiko. Den gik i kaution for os, så vi fik et
stort lån, og resten kunne vi heldigvis skaffe privat kau
tion for. På denne måde, der dengang var den alminde
ligste ved vore højskoler og efterskoler, blev det muligt
for os at overtage Egå efterskole.
Med den nye efterskolelov af 1942 indførtes så den
nye bestemmelse om, at en skole kan overgå til selv
ejende institution. Hensigten dermed var sikkert en dob
belt: dels at gøre det lettere at finde en velegnet leder
af en skole, når der skulle skiftes forstander, idet man
slap for at tage hensyn til hans økonomiske kvalifika
tioner, når han ikke selv skulle købe skolen, dels at
hjælpe skolerne til at kunne modernisere og udvide, idet
en selvejende institution dertil kan opnå statslån på gode
betingelser.
For os var der ingen anledning til at udnytte den
nye lovbestemmelse. Trods de vanskelige forhold under
krigen gik skolen godt. Vi kunne klare vore forpligtel
ser, og hvad vi kunne få til overs, brugte vi til forbed
ringer og nyanskaffelser.
I 1952 lod vi en ny vurdering af skolen finde sted,
fordi vi havde foretaget forskellige ændringer, bygget
et nyt hus til sløjdsal m. m. Skolens bygninger (uden
grunden) og inventar blev da af undervisningsministe
riet vurderet til 228.471,—- kr. Det må her bemærkes,
at hvad der var fra før krigen, er vurderet efter pri
serne i 1939.
Imidlertid gik vi og fik mere og mere lyst til at bygge
en ny fløj til skolen. Vi har i de sidste mange år været
i den lykkelige situation, at vi har kunnet melde alt op
taget, men sådanne gode dage giver os også en forplig
telse, mener vi. Den linje, der blev angivet af Ejnar Pe
dersen og dem, der var med i de første år, må føres
videre. Når der opstår en stærk trang til en ny bygning,
må den rejses, og det, vi savner nu på den altid fyldte
skole, er en større skolestue, et rigtigt skolekøkken, nogle
nye elevværelser og lærerværelser, bedre garderobefor-
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hold til gymnastiksalen, bedre toiletforhold m. m. Hvis
vi fik alt dette i en ny fløj, der skulle forbinde hoved
fløjen med gymnastiksalsbygningen, ville resultatet blive
en praktisk og ideelt indrettet skole, hvor man — lige
med undtagelse af sløjdsalen — kunne gå til alle skole
lokaler, lærerlej ligheder og elevværelser uden at skulle
udendørs. Hvilken lettelse for os alle, især om vinteren.
Vi blev så forelskede i vore egne planer, at vi til sidst
ikke kunne lade være med at bede arkitekt Aksel Skov
hjælpe os med at få lavet en tegning til nybygningen.
Den overtraf vore forventninger, både med hensyn
til indretningen og med hensyn til — udgifterne!
Det blev snart klart for os, at hvis vi ville have vore
planer gennemført, måtte vi skille os af med skolen og
lade den gå over til at blive selvejende institution, fordi
det er vejen til at opnå statslån, og uden et sådant var
det nok håbløst at få opgaven løst.
Ingen kan vel fortænke os i, at vi helst ville have
beholdt skolen som vor private ejendom, men på den
anden side vejede det mere til, at vi ved at sælge den
kunne bane vejen for en meget værdifuld udvidelse af
skolebygningerne.
Den 11. januar sammenkaldte vi derfor bestyrelsen,
forelagde den yore planer og fik dens tilslutning til at
omdanne skolen til selvejende institution. Den 31. marts
holdt Foreningen Egå Efterskole en ekstraordinær gene
ralforsamling, hvor bestyrelsen fik bemyndigelse til at
give de nødvendige underskrifter til ophævelse af for
eningen. På en stiftende generalforsamling den 21. april
blev vedtægterne for den selvejende institution »Egå
efterskole« forelagt og vedtaget, og den 14. juni forelå
undervisningsministeriets godkendelse af dem. De af
trykkes her i Egåbogen.
Også købesummen skulle godkendes af ministeriet,
men det voldte heldigvis ingen vanskeligheder. Den var
fastsat til 225.000 kr.,7 hvad alle fandt meget
rimeligt
o
o
med tanke på ministeriets vurdering to år før. Her var
ganske vist medregnet stuehuset på gården, der ikke
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fulgte med i handelen, men til gengæld var grunden,
køkkenhaven, enkelte nyanskaffelser og lagerbeholdnin
ger jo også en del værd, og alt dette var ikke med i vur
deringen 1952. Af den nævnte købesum gav vi afkald
på ca. en fjerdedel.
Vi regner nu med at kunne opnå et statslån på 112,500
kr. i anledning af skolens overgang til selvejende insti
tution, og da en del af købesummen berigtiges ved ud
stedelse af et pantebrev til sælgeren, skulle skolen der
ved have sikret sig den nødvendige driftskapital og end
videre være i stand til at klare de udgifter, der kræves
til forberedelse af det næste skridt, opførelsen af den
nye bygning.
Om denne skal jeg ikke sige meget. Den vil antage
lig komme til at koste ca. 320.000 kr. Halvdelen af denne
sum kan vi regne med i statslån til 4 pct. uden afdrag.
Før dette lån må der stå Vs i faste lån, men den sidste
sjettedel må skolen selv se at skaffe. Det er tanken at
foretage en indsamling blandt skolens venner og tid
ligere elever. Ud over landet findes der allerede mange
skoler, der ved indsamling har fået midler til at bygge.
Jeg er overbevist om, at Egå efterskole heller ikke vil
henvende sig forgæves om hjælp til at få gennemført en
fornuftig og sund byggeplan.
Jeg vil gerne understrege, at der i skolens forhold til
staten overhovedet ikke sker nogen ændring, fordi sko
len bliver selvejende institution. Staten kan lige så lidt
nu som før blande sig i dens anliggender, når blot sko
len ledes i overensstemmelse med lovens bestemmelser.
Ændringen, der sker, kan kort siges at være den, at me
dens det før var forstanderen alene, der kunne bestemme
over skolen, så er det nu en kreds, nemlig institutionens
medlemmer, der gennem bestyrelse og generalforsamling
bestemmer over skolen. Denne kreds ejer ikke skolen,
der heller ikke længere ejes af en enkelt. Skolen er selv
ejende, ingen har personlig økonomisk forpligtelse over
for den. I øvrigt siger vedtægterne, hvordan skolen i
fremtiden skal ledes.
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Der er altså sket det med Egå efterskole, at egnens
befolkning, de tidligere elever og alle andre, der bliver
medlemmer af institutionen, nu får lejlighed til at føre
Egå efterskole videre i det spor, som den blev ført ind
i ved dens oprettelse. Vi har den faste overbevisning, at
der hermed er skabt de bedste betingelser for en fort
sættelse af den skole, der blev oprettet af egnens befolk
ning i 1921.
Tage Dybkjær.

Vedtægter
for den selvejende institution »Egå efterskole«.

§ IInstitutionen, der er selvejende, har navnet »Egå efter
skole« og har hjemsted i Egå by.
Dens formål er at skabe gode betingelser for en sund og
opdragende skoleundervisning for de unge i overgangsalde
ren inden for bestemmelserne i loven om efterskoler (lov nr.
314 af 4. juli 1942, jfr. lov nr. 237 af 24. maj 1948) og at videre
føre skolen som efterskole i overensstemmelse med fremtidig
lovgivning vedrørende disse skoler.

Institutionen har til gennemførelse af dette formål erhver
vet den af Egå efterskole hidtil benyttede ejendom, matr. nr.
8 p, 7 k, 8 q, 7 1 og 34 c, alle Egå by og sogn, samt en parcel
af matr. nr. 8 a, ligeledes Egå by og sogn, med derpå væ
rende skolebygninger med mur- og nagelfast tilbehør, med
skoleinventar, undervisningsmateriel m. v.
Ejendommen med bygninger og løsøre overtages for en
købesum, stor 225.000 kr. — gentager to hundrede totifem
tusinde kroner — der berigtiges ved overtagelse af prioritets
gæld til samlet beløb 62.642 kr., udstedelse af pantebrev til
sælgeren, stort 40.000 kr., på nærmere deri fastsatte vilkår,
overførelse af 20.000 kr., som egnens beboere ved efterskolens
oprettelse i 1921 har givet som bidrag, kontant betaling af
62.358 kr., medens resten, 40.000 kr., er gave fra sælgeren og
ægtefælle. Der søges optaget statslån efter efterskolelovens
bestemmelser, stort 112.500 kr.
§ 3.
Medlemmer af institutionen danner en kreds, »Foreningen
Egå efterskole«. Alle, der er i besiddelse af et såkaldt andels
bevis, erhvervet ved ydelse af bidrag til Egå efterskoles op
rettelse i 1921, eller som senere med bestyrelsens godkendelse
har erhvervet sådanne, indtræder som medlemmer af denne
forening, når andelsbeviset ombyttes med et medlemsbevis.
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Andelsbeviserne ombyttes uanset pålydende med et med
lemsbevis.
Den selvejende institutions bestyrelse kan optage nye med
lemmer efter ansøgning eller efter opfordring fra bestyrelsen.
Medlemsbidraget er mindst 50 kr.
For bidraget udstedes medlemsbevis. Uanset bidragets
størrelse har et medlem kun een stemme.
Indehavere af medlemsbevis har ingen økonomiske for
pligtelser over for institutionen, men har ej heller krav på
udnytte af nogen art eller andel i institutionens formue.

§ 4.
Institutionens eventuelle driftsoverskud tilfalder alene den
selvejende institution. Den selvejende institutions forstander
skal dog, når bestyrelsen træffer bestemmelse derom, udover
den faste løn kunne erholde indtil 10 pct. af et eventuelt drifts
overskud.
Eventuelt driftsoverskud skal i øvrigt i passende omfang
anvendes til at tilvejebringe kapital til imødegåelse af even
tuelle fremtidige underskud og til bedste for skolen ved bygge
foranstaltninger, udvidelse m. v.
§ 5.
Såfremt institutionen bliver ejer af midler udover, hvad
der indestår i skolen, og udover, hvad der skønnes nødven
digt til dennes drift, skal sådanne midler indsættes på spare
kassebog lydende på institutionens navn eller anbringes i
værdipapirer efter de bestemmelser, der gælder for anbrin
gelse af umyndiges midler. Værdipapirer noteres på navn
som tilhørende den selvejende institution.
Midler, der opspares efter nærværende bestemmelse, kan
efter bestyrelsens skøn anvendes til samme formål som om
talt i § 4.
§ 6.
Den selvejende institution afholder hvert år inden udgan
gen af oktober måned ordinær generalforsamling. General
forsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig med
delelse til alle kendte medlemmer eller ved bekendtgørelse
i dagblade efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst
3 bestyrelsesmedlemmer eller en tredjedel af samtlige med
lemmer fremsætter skriftlig begæring derom.
Den skriftlige begæring skal indeholde oplysning om dags
orden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes uden unødig
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opsættelse og efter samme regler, som er gældende for ordi
nær generalforsamling.
Generalforsamlingen er den selvejende institutions højeste
myndighed.
§ 7.
På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved al
mindelig stemmeflerhed. Afstemning skal ske skriftlig, hvis
det forlanges.
Generalforsamlingen foretager valg af bestyrelse, træffer
bestemmelse om godkendelse eller forkastelse af årsregnska
bet og afgør alle til behandling foreliggende spørgsmål.
Angående ansættelse og afskedigelse af institutionens for
stander henvises til de særlige bestemmelser i nærværende
vedtægters § 9. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlin
gen valgt dirigent.
§ 8.
Den selvejende institution ledes i øvrigt af en bestyrelse
på 7 medlemmer. Institutionens administrerende forstander er
altid medlem af bestyrelsen. Af de øvrige 6 medlemmer vælges
hvert år 2 for 3 år. Genvalg kan finde sted. Valgbare til besty
relsen er kun medlemmer af institutionen. Mindst eet medlem
af bestyrelsen skal vælges mellem tidligere elever fra Egå
efterskole.
Ved køb, salg, pantsætning eller anden disposition over
fast ejendom, der i øvrigt kun kan ske med undervisnings
ministeriets godkendelse, kræves underskrift af den samlede
bestyrelse.
De første år afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal
på valg.
Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer mellem 2 general
forsamlinger kan bestyrelsen udpege nye bestyrelsesmedlem
mer, der fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.
Institutionens regnskab revideres af en regnskabskyndig
revisor, der vælges af bestyrelsen.
§ 9Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer.
Institutionens forstander kan vælges som kasserer.
Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens forstan
der.
Forstanderen deltager ikke i bestyrelsesmøder og har ikke
stemmeret, når der behandles spørgsmål vedrørende dennes
forhold til skolen.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
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Valg af forstander skal i medfør af lov nr. 314 af 4. juli
1942 godkendes af undervisningsministeriet.
Afskedigelse af en forstander kan kun ske med et halvt
års skriftligt varsel til en 1. april eller 1. oktober.
Over det på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder pas
serede, herunder trufne beslutninger, føres en forhandlings
protokol.
Protokollen underskrives ved generalforsamlingen af diri
genten og ved bestyrelsesmøder af de mødte bestyrelsesmed
lemmer. Protokollens førelse påhviler næstformanden.

§ 10.
Den daglige ledelse af skolen, herunder dennes admini
stration og undervisning, forestås af forstanderen.
Forstanderen træffer ligeledes bestemmelse om ansættelse
og afskedigelse af lærere og andre medhjælpere ved skolen.
Forstanderen er fastlønnet (jfr. dog § 4).
Forstanderens ægtefælle kan af bestyrelsen ansættes som
lønnet lærerinde (eller medhjælper i øvrigt) ved skolen.
§ 11.
Institutionens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.
Kassereren foranlediger, at årsregnskabet inden hvert års
1. juni forelægges den valgte revisor, der inden udgangen af
hvert års juli måned tilstiller bestyrelsen regnskabet til gen
nemgang og senere forelæggelse på den ordinære generalfor
samling.
§ 12.
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når
de vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlin
ger, der skal afholdes med mindst tre ugers mellemrum.
Ændringer skal derhos godkendes af undervisningsmini
steriet.
§ 13.
Måtte det blive umuligt, eller det af særlige årsager ikke
skønnes hensigtsmæssigt at fortsætte skolens drift, kan to på
hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med
mindst tre ugers mellemrum, træffe beslutning om skolens
ophør.
Beslutningen skal dog godkendes af undervisningsmini
steriet.
Skolens eventuelle formue skal da efter undervisnings
ministeriets nærmere bestemmelse anvendes således, at den
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i videst muligt omfang kommer den ophævede institutions
formål til gode.
Således vedtaget på en den 21. april 1954 afholdt stiftende
generalforsamling.
Egå, den 29. april 1954.

(sign.) Tage Bornholt. Marius M. Jensen.
Jens Bornholt Hansen. Jes Thomsen. Frede Bak.
Tage Dybkjær. Bent Pedersen.

Godkendes.
Undervisningsministeriet, den 14. juni 1954.

P. M. V.
E. B.
(sign.) P. A. Koch.

Om fyndord.
efteråret 1946 rejste jeg en dag med skibet mellem
Århus og Kalundborg. På skibet traf jeg en efterskolelærer, som jeg af og til, medens jeg selv var ansat på
Egå efterskole, havde truffet ved forskellige stævner og
kursus og var kommet til at synes vældig godt om. Da
han hørte, at jeg nu var ansat ved en realskole, udbrød
han: »Hvad er den af, er du gået over til fjenden!«
Det er siden sket mange gange, at jeg er kommet til
at tænke på den lille episode fra skibet, og jeg har da
flere gange tænkt på, om man kan kalde realskolen for
fri- og efterskolens fjende. Hvis man undersøger begge
skoleformer meget nøje, vil man erfare, at der med hen
syn til det, vi i den forbindelse kalder frihed, ikke er
meget at tage fra den ene og give til den anden. Det lig
ger jo i sagens natur, at målene er og skal være forskel
lige, men midlerne er såmænd omtrent de samme.
Nu er det jo desværre ikke almindeligt, at man frem
hæver en mands gode sider alt for stærkt, medens manden
endnu er i live. Jeg skal derfor afholde mig fra at nævne
navne, men jeg vil gerne som en slags »bevis« for oven
stående have lov til at omtale min skolebestyrer og chef
gennem syv dejlige år ved en privat realskole. Denne
mand er efter min mening idealet på en skoleleder. Ind
til august 53 ledede han denne eksamensskole på en
sådan måde, at børnene absolut ikke mærkede noget
eksamenstryk. Han sagde selv, at hans mål var at gøre
skolen kristen, dansk og demokratisk. Naturligvis havde
han også et fyndord, som han prøvede at leve efter hver
dag. Han var en beskeden mand, og derfor var hans
fyndord ikke malet på et stort og flot skilt, men skrevet
på en lille lap papir med hans nydelige håndskrift. Sed
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len var slået på hans bogreol ved hjælp af tegnestifter.
Der stod: »Skolen bliver, hvad du gør den til«. Hvor ei
det rigtigt!
Det er absolut en god idé at vælge sig et eller andet
fyndord til hjælp og støtte i de besværligheder, vi uvæ
gerligt vil møde i det daglige liv. Det viser sig da også,
at det vrimler med den slags ord, som kloge mennesker
engang har udtalt, og som andre så har taget til sig som
deres egne. Også jeg har et fyndord, som jeg efter fattig
evne prøver at efterleve, og som jeg herved gerne over
lader til andre: Lad ikke dit mål være at se, hvor meget
du kan få ud af dit arbejde, men hvor meget du kan
lægge i det.
Måske må jeg til slut i korthed fortælle lidt om, hvad
vi har foretaget os, siden vi for snart ni år siden forlod
efterskolen. Som tidligere nævnt gik jeg dengang »over
til fjenden«, hvor jeg imidlertid har befundet mig så
godt, at jeg håber på at kunne fortsætte med denne ger
ning, til jeg engang skal pensioneres. Den skole, som
jeg i 1946 blev ansat på, har jeg forladt i sommer, og
jeg er nu lærer ved Kolding private realskole. Min kone
har ikke undervist siden 1945, men har nok at gøre med
at passe hjemmet og vore tre dejlige unger. Hvis I, vore
tidligere elever fra Egå, kommer til Kolding, skal 1 være
meget velkomne til at besøge os. Måske kan- det knibe
lidt for os med at kende jer, og det kan måske skuffe
enkelte, men i reglen kommer genkendelsen hurtigt, og
så får I i øvrigt tilgive os og huske på, hvor meget I har
forandret jer i løbet af 10—11 år, og hvor mange elever
vi siden har været i forbindelse med.
De hjerteligste hilsener til alle tidligere elever og kol
leger.
Gurdil og Aksel Hansen,
Slotsgade 20, Kolding.

Da vi byggede skole
i en græsk landsby.
En af 10 års jubilarerne, Jens Herluf Jensen, har hjulpet til
med at bygge den skole i Grækenland, som er opført ved gaver
og støtte fra Danmark. På opfordring fortæller han her noget
af, hvad han har oplevet dernede.

et brev, som vi 10-års jubilarer i september måned
fik fra Dybkjærs, har sikkert fremkaldt en ret ens
artet reaktion hos os. Selv om man jo nok kunne regne
ud, at ens Egåtid efterhånden måtte ligge en halv snes
år tilbage i tiden, er det alligevel med en vis forbavselse,
at man pludselig ser sig selv benævnt som jubilar. Man
føler sig knap voksen nok til denne betegnelse. Dernæst
fik brevet en til at tænke tilbage på de fem vintermåne
der i 1944—45. Lige straks er erindringsbilledet noget
tåget og unuanceret, men inden længe dukker flere og
flere enkeltheder frem og tegner sig ganske tydeligt fol
det indre øje. Egåbøger, fotografier m. m. tages til hjælp
og gør billedet endnu skarpere. Først og fremmest gen
opleves selve livet på skolen med dets større og mindre
begivenheder. Desuden fornemmer man igen den mær
kelige stemning, som lå over disse sidste måneder af
krigen, og som også vi i al vor ungdommelighed levede
med i og var under påvirkning af.
Men ud over denne hengiven sig i minderne giver bre
vet anledning til visse jubilæumsbetragtninger, idet det
jo ligefrem opfordrer til en slags statusopgørelse over,
hvad vi hver især har brugt de forløbne ti år til, og hvor
vi derved foreløbig er havnet.
Det forventes, at man i dette tidsrum sørger for en
dygtiggørelse til en eller anden fornuftig plads i sam
fundet, og det har vi vel også alle brugt det til — mere
eller mindre målbevidst, mere eller mindre effektivt.

D
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Nogle havde allerede på Egå lagt en slagplan, og en del
har nok forlængst gennemført den. Andre har måske
ændret på planen undervejs, og nogle har vel endnu ikke
med sikkerhed fastlagt den. Det bliver interessant at læse
om i Egåbogen og endnu bedre: at høre til elevmødet.
Men de ti år har jo også været andet end dygtiggørelse
på et aller andet fagområde. Når det kommer til stykket,
er det nok begivenheder på andre felter, der har betydet
mest for den udvikling, som vi hver især har været udsat
for. Vi har alle gjort nogle sidespring, og jeg skal her
forsøge at fortælle om et af mine.
I knapt to år har jeg arbejdet med ved forskellige af
de opgaver, som organisationen »Mellemfolkeligt Sam
virke« har taget op. Inden jeg fortæller nærmere om een
af disse opgaver, er det nok på sin plads med en kort
redegørelse for, hvad navnet Mellemfolkeligt Samvirke
dækker.
Denne organisation er også ved at være 10 års-jubilar,
idet grunden til den blev lagt allerede inden krigsafslut
ningen. Der var nogle mennesker, som fandt sammen i
den erkendelse, at der efter alle disse års nedbrydning
måtte blive et stort behov for en opbygning af både ma
teriel og åndelig art, og at vi, som var blevet skånet for
materielle ødelæggelser, havde en særlig forpligtelse
over for dem, der var blevet ramt. Det førte til dannel
sen af Fredsvenners Hjælpearbejde, som i første række
havde til opgave at yde hjælp til krigsramte områder.
Det første hold hjælpere blev sendt til Finmarken i
Nordnorge i efteråret 1945, og siden da har ca. 1000 unge
fra alle erhverv deltaget frivilligt og uden løn i forskel
lige projekter i en halv snes europæiske lande. Fra før
ste færd er der blevet lagt stor vægt på at opnå person
lig kontakt — helst i et direkte samarbejde — imellem
dem, der rejste ud, og dem, der boede det pågældende
sted.
Efterhånden mildnedes den nød, som krigen havde
forårsaget, og de fleste direkte hjælpeaktioner blev ind
stillet. I »Fredsvenners Hjælpearbejde« mente man imid-
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lertid, at der stadig var brug for et hjælpearbejde, om
end af en noget anden art. Den hjælp, som der stadig
var behov for, skulle bestå i, at mennesker fra forskel
lige lande og med forskellige forudsætninger kunne kom
me til at leve, arbejde og tale sammen i nogen tid. Ved
at lære hinanden at kende på den måde kan der rettes
på mange gensidige misforståelser.
Under disse noget ændrede vilkår fandt man det i
1949 rigtigt at ændre navnet til »Mellemfolkeligt Sam
virke«. Denne navneforandring understreger, at det ikke
så meget er en ret velstående gruppe af mennesker, der
hjælper en ringere stillet, som det er et samvirke, hvori
alle parter både giver og modtager. Det er i grove træk
»Mellemfolkeligt Samvirke«s hidtidige historie. Arbej
det gøres på vidt forskellige områder, som jeg ikke her
skal redegøre for. I stedet vil jeg prøve at skildre nogle
af de oplevelser, som jeg selv havde, da jeg sidste gang
var med til et sådant arbejde.
Det er netop tre år siden, jeg rejste hjemmefra for
at være med ved opførelsen af en græsk landsbyskole.
Grækenland var jo et af de lande, der led mest og i hvert
fald længst under den sidste krig. Først var der kampene
mod italienerne i 1940—41, og da deres angreb var slået
tilbage, kom tyskerne til. Også de mødte hård modstand,
og selv om det lykkedes at tvinge Grækenland til kapi
tulation, fortsattes kampen som hårdnakket partisan
krig. Dertil kom, at grækerne ikke som vi andre ople
vede en befriende 5. maj. Allerede inden krigen var forbi,
opstod der borgerkrig, der varede ved indtil 1949—50, da
den langsomt ebbede ud.
Hver eneste græker kan fortælle om frygtelige ting
fra alle disse krigsår. Han kan fortælle om hungersnød
og om meningsløse ødelæggelser, om røverbander, der
drog omkring og udplyndrede landsbyer, om den umen
neskelige bortførelse af 28.000 børn o. s. v. Man får et
indtryk af de materielle skaders omfang, når man hører,
at af landets ca. 10.000 skoler blev ca. 7000 ødelagt under
krigen.
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Det er lidt af baggrunden for den beskedne hjælp i
form af een skolebygning, som Danmark — særligt dan
ske børn — har givet Grækenland. Af de ca. 200.000 kr.,
som byggeriet kostede, blev de 100.000 kr. nemlig givet
af danske skolebørn gennem en indsamling med mot
toet: »Danske børn bygger skole for græske børn«. Den
anden halvdel ydedes af den danske stat.
Arbejdet blev påbegyndt på opfordring af UNESCO,
og man fandt frem til en landsby på den thessaliske
slette som en egnet arbejdsplads. Landsbyen hedder
Agnandero og har ca. 2500 indb.
Det første indtryk af Agnandero var trist. Vi kom
dertil en grå, regnfuld oktoberdag, og vor gamle lastbil
havde det største besvær med at mase sig igennem mud
deret ind til landsbyen. De små lerklinede huse så ud,
som om de var godt på vej til at synke ned i det lerede
ælte, som de engang var lavet af. Fattigt og snavset og
trist så det ud. Fattigt og snavset var det også, men ikke
trist. For os var der mange mærkelige ting at se og op
leve i dette landsbysamfund, som de sidste 2—300 års
udvikling var drejet næsten helt udenom.
Midt i landsbyen er der en stor, åben plads, kaldet
Platia. Rundt omkring Platia er der drysset en halv snes
små huse, der alle er såkaldte Magazi -— en blanding af
købmandsbutik og vinstue. Kirken ejer halvdelen af disse
forretninger. Midt på Platia står der et stort platantræ,
og ved siden af det er der en brønd — for øvrigt den
eneste i landsbyen, der giver drikkeligt vand.
Det er her på Platia, at landsbyens liv leves. Hjem
met er for de fleste kun et sted, hvor man spiser og
sover. Fra skolen, der ligger lige ved Platia, havde vi
rig lejlighed til at følge med i folkelivet, som det ud
folder sig her i landsbyens hjerte. Hele dagen kan man
se mænd sidde og snakke over et glas vin. De har som
regel god tid. Hovedparten af arbejdet overlades til kvin
derne, der på alle måder indtager en underordnet stil
ling. Nu og da krydser et tungt lastet æsel over Platia,
drevet frem af ildnende tilråb fra sin herre. Til stadig
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hed er der kvinder ved brønden efter vand. Når der
undertiden kommer en fremmed til byen, samles der
straks en del om ham for at høre nyt. Ligeledes når post
budet ca. een gang om ugen kommer ridende hertil. Og
når han er pumpet tom for nyheder, samles man om
overlæreren, der ivrigt læser højt af sin avis. De fleste
af landsbyens voksne er analfabeter. —- Herimod aften
oplever man en ejendommelig stemning på Platia. Fra
alle sider kommer kvinderne vandrende med deres vand
krukker på skulderen. De skal til brønden for at hente
vand, men også for efter endt arbejdsdag at komme sam
men og udveksle dagens nyheder. De samles i stort tal
og tager opstilling i lange rækker omkring brønden. Ma
leriske ser de ud i deres farvestrålende folkedragter og
med vandkrukkerne. Også mændene kommer på denne
tid til Platia. I små grupper — ofte arm i arm — van
drer de samtalende frem og tilbage. Vi undrede os tit
over, at de havde stof nok til disse timelange, daglige
samtaler. De unge mænd snakkede nok meget om kvin
derne ved brønden. Nu og da kaster de et stjålent blik
derhen, hvorved de ramte piger fniser forlegent og ser
i en anden retning. Sådanne tilnærmelser er ikke til
ladte. Kønnene holdes strengt fra hinanden, indtil det
ved forældrenes indbyrdes forhandlinger er afgjort, hvem
der skal giftes med hvem. Mens de snakker, går solen i
en rigdom af farver ned bag de sneklædte toppe af Pin
dosbjergene, der 10 km borte rejser sig stejle op af den
flade slette. Det bliver hurtigt mørkt, men endnu er Pla
tia fuld af mørke skikkelser, der langsomt bevæger sig
frem og tilbage. De enkelte ord opfattes ikke, men luf
ten føles tyk og mættet af en mangestemmig, sagte mum
len. Nu og da skærer et skingrende latterkor fra kvin
derne ved brønden igennem. — Lige så pludseligt, som
Platia fyldtes, ligger den en halv times tid efter solned
gang mennesketom hen. Kun fra et enkelt magazi eller
to trænger det svage, gule lys fra en petroleumslampe
ud — dagen er forbi — man er gået hjem for at sove.
Vi gjorde selvfølgelig, hvad vi kunne, for at komme
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på talefod med menneskene i landsbyen, men det var
ikke altid let at vinde deres tillid. Sprogvanskelighederne
spillede naturligvis en stor rolle, men er dog ikke så
uovervindelige, som de gøres til. Med arme, ben og an
sigtsudtryk kan der siges forbavsende meget — ikke
mindst grækere har særlige evner i den retning.
Værre end sprogvanskelighederne var derfor den mis
tro, som vi tit mødte. Det hang sandsynligvis sammen
med de fleste grækeres indgroede mistro til udlandet,
der er en forståelig følge af landets nyere historie. De
er ikke vant til meget godt udefra. Dertil kom, at de
havde meget svært ved at forstå, hvorfor vi var der, at
en flok unge mennesker kunne få den mærkelige idé at
rejse fra et rigt land et sted oppe langt mod nord ned til
det fattige Grækenland — oven i købet til Agnandero —
for at bygge en skole. Arbejde — frivilligt — uden løn!
Det var da uforståeligt, nærmest idiotisk. Og da vi til
syneladende ikke var rene idioter, måtte der jo ligge
noget andet bagved. Der er ingen tvivl om, at der på
Platia er dannet mange mærkelige teorier om, hvad der
lå bagved. Vi lurede os til noget af snakken, der i bed
ste fald gik ud på, at vi nok alligevel tjente en masse
penge, i værste fald, at vi var landsforviste fanger eller
kommunistiske spioner.
Denne mistænksomhed kom naturligvis ikke til di
rekte udtryk overfor os. Overalt blev vi mødt med den
største høflighed, somme tider grænsende til ærbødig
hed. Men bagved denne facade fornemmede vi altså mis
troen og gjorde, hvad vi kunne, for at udrydde den. Vi
passede arbejdet på skolen og opførte os i det hele taget
så hæderligt, som vi nu var i stand til.
Snart mærkede vi da også, at det gik i den rigtige
retning. Den vigtigste årsag hertil var dog nok det ar
bejde, som vor sygeplejerske udførte. Det havde den for
del, at det virkede øjeblikkeligt. Selvfølgelig var de glade
for at få en ny skole, men alligevel kom det ikke rigtig
den enkelte ved. Anderledes personligt virkede det, når
der kom en ung, glad pige ind i deres egen stue og med
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kyndig hånd plejede de syge. Hidtil havde det stået sløjt
til med sygeplejen. Agnandero havde ingen læge, og kun
få havde lyst og råd til at søge lægehjælp i den nærme
ste større by, som lå 13 km derfra. Dels var det dyrt at
komme der, og dels var tilliden til lægerne ikke stor.
De stolede mere på deres gamle husråd, som vi oplevede
mange mærkelige eksempler på. Og hvis de svigtede,
måtte det jo være Guds vilje, at sygdommen ikke skulle
helbredes.
Der var altså meget at gøre for en sygeplejerske, og
Grethe forstod at gøre det på en sådan måde, at hun
efterhånden fik en meget stor praksis. Mange gange har
jeg assisteret hende på aftensygebesøg, og disse aftener
blev det bedste, jeg oplevede i Agnandero. Udrustet med
medikamenter, sprøjter og forbindssager, lommelygter og
stokke (til forsvar mod de halvvilde, blodtørstige hyrde
hunde) traskede vi tit langt ad Agnander os små stier og
stræder. Somme tider var familien sået til ro, inden vi
nåede frem, men da de sover fuldt påklædte, kommer
de hurtigt på benene. Med en oselampe i hånden lukker
manden op, og vi kommer ind i den tarvelige stue, der
kun er svagt oplyst af den lille olielampe under madonna
billedet. Rundt omkring på det lerstampede gulv ligger
familiens tre eller fire generationer, hvoraf den yngste
som regel er talrigt repræsenteret. De sover på sivmåtter
med et tæppe over sig, mændene bruger dog tit deres
tykke fåreskindskapper. Så snart Grethe er kommet, får
kvinderne travlt med at få de ulmende komøgstørv på
det åbne ildsted til at blusse op ved hjælp af majskol
ber, så sprøjten eller pincetten kan blive kogt, somme
tider også vandet til en kop tyrkisk kaffe. Når Grethe
havde givet den gamle bedstemor en indsprøjtning, for
bundet et hundebid på et af børnene, eller hvad der nu
skulle gøres, satte vi os til rette foran ildstedet sammen
med familien. Konen serverede kaffe eller vin, brød og
sedeost, rosiner eller andre lækkerier, os så snakkede vi
sammen så godt, som det nu lod sig gøre. De fortalte os
om deres familie og om deres arbejde, om den ortodokse
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kirke med alle dens mærkelige ritualer og forskrifter,
om den tyske besættelse og om borgerkrigen. De ældre
kunne også fortælle om den tyrkiske besættelse, som de
havde levet under indtil 1912—13. Og de spurgte ud om
Danmark og om vor hensigt med at være kommet her
til Agnandero. »Vi måtte dog have det meget bedre i det
rige Danmark.« Det kunne vi jo vanskeligt benægte og
sagde vel som regel noget om, at den nye skole skulle
hjælpe dem til at gøre forholdene her lige så gode som
i Danmark. Men inderst inde følte vi os ikke altid helt
overbeviste om, at vi i det »rige« Danmark i enhver hen
seende har det så meget bedre end de i deres »fattige«
Agnandero.
Det var oprindeligt planlagt, at skolen skulle have
været færdig inden jul, men det nåedes ikke, så vi kom
til at fejre højtiden i Agnandero. Når dette læses, står
vi igen lige foran julen, hvorfor det falder naturligt at
forsøge en kort skildring af, hvordan vi oplevede den
dernede.
Juleaften fejres ikke i Grækenland, så den holdt vi
efter bedste evne på dansk. End ikke juletræet mang
lede. Først kl. 2 julenat begyndte den græske højtid med
messe i kirken indtil solopgang. Vi overværede en del
af denne ejendommelige messe, hvorefter jeg gik en tur
ud over sletten. Det var en stille, klar nat. Stjernerne
funklede på den sortblå himmel. Herude på marken lå
hyrderne og vogtede deres fårehjorde. Det var mærke
ligt at sidde derude sammen med et par af disse hyrder.
Vi røg en cigaret og snakkede lidt om fårene og det gode
vejr. For dem var der intet usædvanligt ved det. Jeg
havde et øjeblik en fornemmelse af, at de var 2000 år
gamle.
Kl. 12 juledag kom en stor del af landsbyen i pro
cession til vort hus. I spidsen gik tre musikanter, der
efter førstelærer og borgmester, og efter dem fulgte to
unge mænd, der bar en stang imellem sig, hvortil en
hel gris var fastbundet. Denne gris var i formiddagens
løb blevet stegt på spid over et lille bål på pladsen foran
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Fårehyrder på sletten.
I baggrunden Pindosbjergene.

skolen. Sammen med en hel spand vin udgjorde den
landsbyens julegave til os. I forvejen havde vi modtaget
en anden procession, bestående af ca. 400 af landsbyens
børn, der hver medbragte et æg, hvorpå de sirligt havde
skrevet deres navn og »Glædelig jul«. For at gøre en
smule gengæld satte vi vort fine juletræ med lys og fe-

Biskoppen indvier den nye skole.
Til højre: den græske undervisningsminister
og ved hans side Papa Stefanos.
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Da den nye skole toges i brug.

hår og flagguirlander ud foran huset, hvor det vakte stor
forundring og begejstring. Vi gik rundt om det og sang
en dansk julesalme, hvorefter musikanterne spillede op.
Det er antagelig første gang i historien, at der er blevet
danset græske folkedanse omkring et dansk juletræ. Det
blev en festlig eftermiddag.

Græske drenge prøver tavlen.
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Mange andre ting og begivenheder trænger sig på i
erindringen og synes lige så berettigede til at blive nævnt.
Alligevel springer vi nu helt frem til den 10. februar, da
skolen blev indviet. Det skete i nærværelse af et impone
rende stort udsnit af Grækenlands mest prominente per
soner og vakte opsigt over hele landet. Ærkebiskoppen
foretog selve den ceremonielle indvielse, og af de øvrige
tilstedeværende kan nævnes: 3 ministre, 2 generaler, den
danske minister i Athen, politimestre, amtmænd o. s. v.
Mærkeligt så det ud med de fine uniformer og den glim
rende pragt, hvormed en græsk biskop er omgivet, side
om side med Agnanderos fattige bønder. Og med de
prangende dollargrin, der nær var blevet hængende i Platias mudder. Hverken landsbyens folk eller vi havde ven
tet en sådan indvielsesfest. Vist var arrangementet im
ponerende, men vi havde en fornemmelse af, at en stor
del af disse fornemme folk egentlig var ret uvedkom
mende. De færreste af dem havde tidligere vist skolen
nogen interesse, og de færreste ville fremtidig gøre det.
Deres forhold til denne begivenhed måtte nødvendigvis
være overfladisk i sammenligning med, hvad den betød
for Agnandero og for os.
Vi følte det derfor som den egentlige indvielse, da
børnene et par dage senere holdt deres første skoledag
i de nye omgivelser. Det var festligt at se de store klasse
værelser taget i brug, fyldt til sidste plads af 4—500
glade børn.
Mindre festligt var det, at vi jo nu skulle af sted.
Navnlig i det sidste par måneder var vi kommet i nær
forbindelse med mange mennesker og havde fået lige så
mange venner. Men arbejdet var tilendebragt og dermed
også vort ophold.
Dagen før vi rejste derfra, holdt præsten, Papa Ste
fanos, en lille afskedstale for os. Den foregik i fri luft,
og det veldækkede middagsbord stod på kirkegården.
Papa Stefanos, der var blevet en af vore bedste venner,
holdt en kort tale, hvori han bl. a. sagde, at sprogvan
skeligheder jo desværre havde forhindret os i at tale så
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meget sammen, som vi gerne ville. Alligevel havde vi
lært hinanden at kende og var kommet til at stå hin
anden nær, ikke mindst takket være de smil, der var ble
vet udvekslet, når vi mødtes. Disse smil fra os, der kom
fra et fjernt land og fra en anden kirke, ville han altid
tænke på, når han i fremtiden så på skolen. For ham
havde de betydet lige så meget som selve bygningen.
Der blev ringet med kirkeklokkerne, da vi for sidste
gang kørte ud af Agnandero, fulgt på vej af alle børnene
og endnu flere voksne. Et stykke uden for landsbyen tog
vi endelig afsked, og da vi var blevet kysset på kinden
nogle hundrede gange, kørte vi med vor gamle lastvogn
af sled mod Athen.
Siden da har netop denne egn været ramt af jord
skælv. I aviserne meldtes om stor ødelæggelse i alle de
omkringliggende større byer. Det varede længe, inden
det lykkedes at få nyt fra Agnandero, og vi var forbe
redte på det værste. Så meget større var glæden ved at
høre, at vor landsby var gået så godt som fri. Sørgeligt
ville det have været, om den nye skole var blevet lagt i
ruiner. Men selv om det var sket, ville det møde mel
lem Grækenland og Danmark, som danske skolebørns
gave til græske børn medførte, alligevel ikke have været
resultatløst.

Jens Herluf.

I anledning af de 10 år.
gentlig burde der skrives en særlig artikel i anled
ning af, at der er gået 10 år siden sidste krigsvin
vinter og befrielsens sommer. Der er så uhyre meget at
mindes fra denne den mørkeste vinter og den lyseste
sommer, vi har oplevet. Aldrig har vi oplevet en større
modsætning. En stadig spænding vinteren igennem, om
vi fik lov til at beholde skolen; en skærpelse af ratio
neringen, der til sidst også omfattede saltet; en ind
skrænkning af lysforbruget på grund af brændselsman
gel i landet; en voksende ængstelse for, at Danmark skulle
blive krigsskueplads; en større og større følelse af utryg
hed og retsløshed i landet. Og pludselig, da det var allermørkest, brød så befrielsens forårssol igennem! Ingen af
os, der var samlet til folkedans i gymnastiksalen den 4.
maj om aftenen, vil nogen sinde glemme det øjeblik, da
Gunnar Troelsen kom ud fra sit værelse ved siden af
scenen og fortalte, at nu havde tyskerne kapituleret. Den
aften — dagene derefter, ja, lykken var så stor og ufatte
lig, at den var næsten som et blændende lys, der var alt
for stærkt for vore øjne.
I, som var elever her vinteren 1944—45 og sommeren
1945, har her oplevet historiske begivenheder, der hører
til de stærkeste, vort folk har haft. Alene af den grund
vil I aldrig glemme tiden her. 10 år er ikke noget langt
tidsrum, men jeg har alligevel på flere måder mærket,
at der sker meget på 10 år. De drenge og piger, der kom
mer på vor skole som elever nu, husker ikke meget fra
1945, og de kan da slet ikke huske noget fra 1940, der
hos de lidt ældre har efterladt et lige så uudsletteligt
indtryk som befrielsesåret. Vi begynder nu at få elever,
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der er født efter 9. april 1940. Så hurtigt går tiden, at
den opvoksende ungdom snart er ganske blottet for per
sonlige oplevelser fra de år, der greb så afgørende ind i
vor historie. Det, I og vi oplevede dengang, er for dem
danmarkshistorie og verdenshistorie.
For hver enkelt af jer er der også sket store foran
dringer, siden I var her. Det får jeg et stærkt indtryk
af ved at læse de mange hilsener og breve, som vi har
fået i den anledning. Helst ville jeg have skrevet lidt
om hver eneste en fra de to jubilæumshold, men det er
mig desværre ikke muligt. Jeg håber, at mange til gen
gæld vil mødes ved elevmødet til sommer — helst søn
dag (den 10. juli) kl. 13,30, da de fleste vel har lettest
ved at komme på den tid.
Her følger så forskellige oplysninger, som jeg har
fået samlet sammen og forkortet af hensyn til pladsen
i Egåbogen:
Martin Dam Anthonsen, Rønde, er ved landbruget hjemme
efter overstået soldatertjeneste ved livgarden, hvor han for
øvrigt lå i kompagni sammen med bl. a. Jørgen Elkjær og
Vagn Jensen.
Niels Lauge Buhl, Hasselager, er også hjemme, hvor han hjæl
per til i sin fars vognmandsforretning som chauffør.
Jørgen Elkjær, Kollerup avlsgård, Hadsten, har været på Ul
dum højskole og Malling landbrugsskole, har været forval
ter forskellige steder, sidst på Strandholm ved Ålborg, hvor
der var 6 traktorer, 4 mejetærskere og et tørreri. Er nu
hjemme som forvalter.
Viggo Holgersen, Korskilde ostelager, Malling, var på Had
sten højskole 1949—50, er nu salgschauffør ved Korskilde
ostelager; blev gift 4. april 1953; bygger for tiden hus i
Lillenoer.
Anders Nordby Jensen, nu: »Toftegård«, Skads, Esbjerg, har
været på Ribe Kjærgård landbrugsskole 1952—53, som sol
dat var han ved »Det danske Kommando« i Tyskland; hjæl
per nu til hjemme.
Ejner Johannes Jensen, nu: Skjødstrup Højgård, Løgten, har
også været i Tyskland som soldat, hvorefter han var et års
tid i Sverige; har været på Malling landbrugsskole, blev
gift 1952 og er nu bestyrer.
Jens Herluf Jensen, Druebjerggård, Klippinge, er ved land
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bruget hjemme; har været på Frederiksborg højskole og
Ladelund landbrugsskole; desuden har han deltaget i »Mel
lemfolkeligt Samvirke«s arbejde forskellige steder i Europa
(arbejdslejre i Finland, Tyskland og Grækenland); på op
fordring fortæller han her i bogen om, hvordan han var
med til at bygge skole i Grækenland.
Vagn Stig Jensen, nu: andelsmejeriet »Klank«, Galten, hvor
han er førstemejerist; har været på Hadsten højskole og
Ladelund mælkeriskole.
Aage Johansen, Nydamsgård, Hørning, har været på Malling
landbrugsskole og på større gårde og herregårde, afbrudt
af et 14 måneders ophold i Svejts; emigrerede 6. januar i
år til Ecuador, hvor den danske generalkonsul havde til
budt ham en stilling, men flyttede på grund af klimaet,
som han ikke kunne tåle, til Colombia, hvor han nu har en
stilling som administrator; adressen er: Aage Johansen,
c/o Don Antonio José Meneses, Pasto, Narino, Colombia
S. A. Skriv til ham; når man er så langt borte, er man altid
glad for brev hjemme fra Danmark!
Carl Heide Jørgensen, »Edelsminde«, Pannerup, Lystrup, har
været på Ryslinge højskole og Korinth landbrugsskole; har
haft forskellige pladser ude, men er nu hjemme igen og
vil blive ved landbruget.
Olaf Gunnar Jørgensen, nu: Gerthasminde 11, Odense, har
været på Galtrup og Krabbesholm højskoler; blev i som
mer færdig på et seminarium og er nu lærer ved Nørre
gades friskole i Odense.
Børge Kromand, nu: Åle, var 1945—49 på Gedved semina
rium, derefter vikar og soldat, før han i tre år var lærer
på Skåde børnehjem; er nu timelærer ved Åle præliminær
kursus; var i sommer på Askov højskole og råder alle, der
kan det, til at tage et rigtigt højskoleophold.
Tage Møller, Skovby Østj., ville være landmand, da han kom
fra skolen, men interessen for mekanik blev for stor, han
kom i lære, blev svend og er nu på et større autoværksted
i Århus; han har købt en dejlig lille villa i Åbyhøj og skal
i nær fremtid giftes med en tidligere egåelev (1948), Tove
Thøgersen, Låsby.
Georg Pedersen, Elkærgård, Hundslund, er håndværker; ud
lært som elektriker har han arbejdet en tid i Sverige, som
soldat var han i Tyskland, og to gange har han været på
Grønland, hvor han bl. a. har arbejdet på den amerikanske
flyvebase »Blue West One«; vil til Sverige igen.
Sven Bavn Pedersen, Karlby, Hornslet, har været på Valle
kilde højskole og Ladelund landbrugsskole; han har bl. a.
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haft plads i Sverige, går nu og spejder efter en lille be
drift for at kunne blive selvstændig landmand.
Kurt Poulsen, Ødum, Århus, har været på Viborg gymnastik
højskole, hvor han for øvrigt var sammen med Anders
Hauberg; har haft forskellige pladser, bl. a. to år i Sverige,
og drog for halvandet år siden til Canada; dér er hans
adresse: Kurt Poulsen, c/o M. Moloney, Spirit River Alta,
Alberta, Canada; skriv til ham!
Haakon Thusgaard Pasmussen, Følle, Rønde, har været i
Tyskland som soldat, har ved Teknisk Skole i Århus af
lagt svendeprøve som maler.
Jørgen Sejersen, nu: Grønnegade 35, Nykøbing M., har haft
pladser i flere brugsforeninger, er fra marts 1952 kalkulatør i en stor isenkramforretning en gros en detail, blev
samtidig gift og fik for et års tid siden en dejlig pige.
Vagn Skorstengaard, Skødstrup, Løgten, har været på Valle
kilde højskole og Malling landbrugsskole; er ved landbru
get, forlovet med en sygeplejerske fra Falster, de regner
med snart at skulle have noget selvstændigt.
Laurs Lykke Sørensen, nu: Olgasvej 17, Vedbæk, kom herfra
i lære som skovfoged, derefter på Asmildkloster land
brugsskoles kursus for skovfogedelever, kom siden til Kalø
gods og tog undervisning i dansk på Rønde gymnasium,
fortsatte sin uddannelse på forskellige godser og skovdi
strikter og fik til sidst en fin eksamen som skovfoged; blev
imidlertid ramt af sukkersyge, men har trods dette håb om
at få fast ansættelse som skovfoged i Dyrehaven.
Niels Åge Ulrich, nu: Anker Jensensvej 15, Åbyhøj, kom her
fra i lære i en brugsforening, er uddannet inden for mo
derne butiksform (selvbetjening) og er nu uddeler (Århus
brugsforening); er gift og bor i en dejlig lejlighed i et
andelsboligforeningshus.
Maren Elisabeth Sørensen, født Brandstrup Andersen, nu:
Hørslevbole, Skovby Østj., var på Rødding højskole 1949,
blev 1952 gift med Ejnei- Sørensen fra Ødis og har en
pige og en dreng; hendes mand er for tiden fodermester,
men de ser på ejendom og håber at få deres eget.
Inga Ellersgård Nielsen, født Bjerring, nu: Rønbjerg, har eks
amen som statsautoriseret barneplejerske, blev gift i juni
1953 med Bent Ellersgård Nielsen, der er forvalter på meje
riet i Rønbjerg.
Ellen Bornholt, Hovgård, Lystrup, har været på Vallekilde
højskole, Den jydske Handelshøjskole og forskellige kur
sus; er for tiden på kontor hos Rahrs tekniske Forretning,
Århus.
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Anna Marie Christiansen, Nyvangsvej 31, Randers, døde i 1951
af en blodsygdom, kun 22 år gammel.
Nanna Dalsgård, Søften, Hinnerup, har været to gange på
Hadsten højskole, på Snoghøj gymnastikhøjskole og på til
skærerskole; var senere lærerinde på Frisenborgegnens
ungdomsskole i gymnastik, håndarbejde, vævning, folke
dans m. m. og er for tiden på Hjemly friskole.
Elly Mølgaard Madsen, født Frandsen, nu: Hårby andels
mejeri, Skanderborg, hvor hendes mand har bestyrerplads;
blev gift 1951 og har en dreng på snart halvandet år.
Anna Jensen, Sabro, Mundelstrup, har været på Rønshoved
højskole og på et tilskærerkursus i Århus; hun har haft
forskellige pladser og er for tiden på Ebeltoft andelsmejeri.
Anna Margrethe Jensen, nu: Mørke Mølle, Mørke, blev gift i
december 1953 (men hedder stadig Jensen) og bor nu på
Mørke Mølle, som er hendes mands hjem.
Johanne Malling Nielsen, født Jensen, Riis, Hinnerup, blev i
1948 gift, men har stadig den samme adresse, da hun og
hendes mand har overtaget hendes fars gård i forpagtning;
har en dreng på 5 år.
Karen Johnsen, Kolågård, Egens, Rønde, var på Rødding høj
skole 1950, er for tiden hjemme.
Kirsten Bjerre Jørgensen, Segalt, Løgten, er uddannet som
syerske og er for tiden ansat hos Vilh. Kloster, Århus, men
bor hjemme.
Birgith Valn Nielsen, født Kornerup-Bang, blev gift for et par
år siden; adressen er endnu Langskov, Hadsten, men hen
des mand har fået arbejde i Herning, så de regner med at
skulle flytte derhen.
Else Højgaard Rasmussen, født Larsen, nu: Allesø, Beidringe,
blev i september gift med Ernst H. R., der er ansat på amt
stuen i Odense.
Grethe Larsen, Lisbjerg, Århus, har været på Vallekilde høj
skole, hvor hun også fik delingsføreruddannelse; passer
nu husholdningen hos lærer Andersen i Særslev og leder
gymnastikken med skolepigerne.
Anna Kirk, født Laursen, nu: Taps skole, Taps (ved Kolding),
er uddannet som bogholderske og har i fem år været ved
bogholderi i Århus; blev 1951 gift med en lærer; har en
dreng på % år.
Marie Laursen, Nedertved, Knebel, er bankassistent og har de
sidste to år været beskæftiget i Canada (hendes nye adresse
har jeg desværre ikke).
Else Winther, født Mikkelsen, nu: Borum Vestergård, Mundel-
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strup, har været på Vejlby husholdningsskole, blev gift i
december 1952 og har en lille pige.
Anna Marie Andersen, født Mortensen, nu: Bakken, Ormslev,
var på Rønshoved højskole 1950, blev 1952 gift med Jens
Christian Andersen (elev på Egå efterskole 1943—44); de
har en dejlig, men gammel gård, som de forsøger at moder
nisere.
Esther Mortensen, født Pedersen, nu: Lille Mølle, Ålsø, blev
gift 1952 med Gerhardt Pedersen, hvis forældres gård de
har i forpagtning.
Bodil Lind, født Høj Nielsen, nu: Thorsø, har været på Valle
kilde højskole og på sy- og tilskærerkursus i Århus; gift
1952 med en landmand; bor nu på en gård og har en lille
pige på godt et år.
Esther Nielsen, nu: Kikkenborgvej 14, Kolding, har været på
handelsskole og Klejsgård husholdningsskole; har haft plads
på en gård i Østfeld i Norge, er nu på kontor i Kolding.
Agnes Pedersen, Skæring, Hjortshøj, var på Vallekilde høj
skole 1949, har haft plads i Stockholm og siden været et
år i England; er for tiden i en plads i Højbjerg.
Gerda Revsbech, født Pedersen, nu: »Langvadgård«, Holbæk,
Ørsted, har været på Rønshoved højskole, Husassistenter
nes Fagskole i Kbhvn. og Askov højskole; har bl. a. haft
plads et halvt år i England; blev gift i december 1951.
Vera Johansen, født Pedersen, nu: »Åbo«, Fløjstrup, Uggelhuse; har været på Vejlby husholdningsskole; blev gift i
foråret 1953 og har nu en lille dreng på godt et år.
Eli Schmidt Rasmussen, Tåstrup, Harlev, har været på Rød
ding højskole og Askov højskole; har en sommer haft plads
i England, er nu sygeplejeelev på centralsygehuset i Silke
borg.
Inger Lisbeth Christensen, født Rasmussen, nu: Johs. Jensens
Allé 1 A, Fredericia; har bl. a. gået på musikkonservatoriet
i Århus, blev gift 1951, hendes mand har plads i Fredericia
som uddeler; de har en lille dreng på to år.
Anna Konge, født Sørensen, nu: »Frederiksminde«, Trige skov,
Lystrup, har været på Ryslinge højskole, er gift med en
landmand og har en dreng på ca. halvandet år.
Bodil de Lichtenberg, født Sørensen, nu: »Thygesminde«,
Astrup, Ryomgård, blev gift juli 1952; »Thygesminde« er
en ejendom på 65 td. Id.
Gerda Christensen, født Sørensen, nu: Væde Nørregård, Mor ud
(Fyn), har været på Ry husholdningsskole, fik 1949 en
plads på Fyn, blev gift med sønnen på gården, de har nu
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selv en gård mellem Middelfart og Odense; har en lille pige
på tre år.
Karna Norring Andersen, født Sørensen, nu: »Højgård«, Bør
kop, har været på Vejle Sy- og Tilskærerskole, har haft
forskellige pladser og blev gift i foråret 1954.
Karen Lykke Sørensen, nu: Optagelseshjemmet »Sølund«,
Sortedamsdosseringen 33, København N, er uddannet som
barneplejerske, har været på børnehjem ved Skern og i
Silkeborg og på børnesanatorium ved Helsingør, nu altså
i København.
Vera Kirkegaard, født Båstrup Sørensen, nu: Asgårdsvej 8,
Thorsvang, Horsens, er gift med inseminør Jens Jørgen
Kirkegaard, som har været karl her hos skolens nærmeste
nabo, Bornholts.
Selv om hun ikke har været elev, må jeg nævne en
til, der har 10 års jubilæum til sommer, chefen for ar
bejdet i køkkenet, Ellen Lindekrans, som kom til Egå
maj 1945 og har været her uafbrudt siden.
Det er af uvurderlig stor betydning for en skole at
have en solid og dygtig leder i køkkenet. Et dårligt
køkken kan bevirke mindre søgning af elever til sko
len. Skolens økonomi kan lettes, når madlavningen pas
ses fornuftigt, men også i høj grad vanskeliggøres, hvis
der ikke tænkes på økonomien af den, der står i det
arbejde, hvor der omsættes meget store værdier året igen
nem. Men køkkenet er også en del af hjemmet for dem,
der lever på Egå efterskole. Derfor må den, der arbejder
i køkkenet, helst kunne finde sig i, at børnene kommer
og tilbyder at »hjælpe til«, selv om de snarest er i vejen.
Ellen Lindekrans er for os den ideelle hjælper. Hun
kan lave mad, som vi alle kan lide. Hun ved, at eleverne
om vinteren skal have masser af kartofler, helst med
brun sovs, og at de også godt kan lide en god suppe,
hun ved, at pigerne om sommeren godt kan lide lidt mere
»pynt« til maden, hun kan klare de store forældremø
der, så selv erfarne husmødre må udtale sig rosende om
det, der serveres, hun befrier os for bekymringer om at
skulle skaffe kogekone til konfirmationen (den, der ellers
tynger mangt et hjem et halvt års tid før festen), men
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dertil kommer, at hun altid bliver afholdt af dem, der
skal arbejde sammen med hende, både dem, der har deres
egentlige plads i køkkenet, og af dem, der kommer der
sjældnere, deriblandt børnene, ja, fra de er ganske små,
har vore børn været så glade for Ellen, at når hun bare
var hjemme, så gjorde det ikke så meget, om vi rejste
på ferie. Derfor har Ellen også været os en stor støtte,
sådan mere personligt set. Hendes interesser uden for
køkkenet ligger også på bølgelængde med vore.
Vi kan ikke lade være med at benytte Ellens »jubi
læum« til på dette sted at takke hende for hendes god
hed og hjælp gennem den halve snes år. Hun har sin
store andel i, at det er gået så godt for Egå efterskole.
Men alle de andre jubilarer skal til slut også have en
hjertelig tak for de hilsener, de har sendt os, og især
glædede det os, at flere af jer lover at komme til elev
mødet i sommer. Forhåbentlig vil også en del af dem,
vi ikke har nævnt ovenfor, indfinde sig. Skriv til hin
anden og aftal, at I vil mødes her til sommer.
Tage Dybkjær.

Norgesrejser for Egå-elever.
Sommeren 195b.
Sommerens rejse til Norge gik til Vestagder, hvor vi —
33 ialt — havde vort ophold på Marnar folkehøjskole, hvor
fra vi tog ture til fods og pr. bil ud i det norske landskab.
Vejret var lidt for barskt til, at vi rigtig kunne nyde den
gode badestrand ved Mandal, til gengæld nød vi i rigt mål
turen med tovbane ved Åseral. Og vi havde fornøjelse af
det daglige samvær med de norske jenter, der var elever
på skolen.
Sommeren 1955.
Hvor turen går hen næste sommer er endnu ikke helt af
klaret. Jeg skal nu i en måned på foredragsrejse i Norge, og
jeg vil da forsøge at lægge en god plan.
De, som gerne vil se planen, kan sende mig et kort med
deres adresse ved jule- eller nytårstid, så skal de få planen
sendt så snart, den er færdig.
Frederiksgade 34, Århus.
Jens Marinus Jensen.

Forskelligt.
Vintermøde afholdes søndag den 13. februar med foredrag
om eftermiddagen, hvortil der er adgang for alle, og under
holdning om aftenen, som vi desværre kun kan lade være
for tidligere elever. Mad kan ikke købes på skolen, men der
kan fås te til medbragt aftensmad.
Elevmøde lørdag-søndag den 9.—10. juli. Program sendes
til alle medlemmer af elevforeningen, men også alle andre
tidligere elever er velkomne. Man skal dog i alle tilfælde
indmelde sig til mødet ca. 8 dage før.
Vallekildemøde søndag den 4. september; bekendtgøres
i de lokale dagblade onsdagen før.
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 (2,75 + porto, i alt 3,05 kr.).
Brug indbetalingskort til girokonto nr. 39268, Egå efterskole,
Hjortshøj; eller send frimærker som betaling, men husk:
penge må ikke sendes i almindeligt brev).
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Bidrag til Egåbogen bedes sendt til et medlem af besty
relsen eller til skolen inden 15. september.

*

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 bøger tilbage,
fordi den gamle adresse ikke længere er tilstrækkelig. Elev
foreningen taber penge derved, og bogen savnes af den, der
venter den. Husk derfor at meddele eventuelle nødvendige
ændringer.

Den selvejende institution
Egå efterskoles bestyrelse.
Gårdejer Tage Bomholt, Egå, Hjortshøj (formand).
Gårdejer Frede Bak, Rodskov, Løgten.
Forstander Tage Dybkjær, Egå efterskole, Hjortshøj.
Gårdejer Jens Bomholt Hansen, Egå, Risskov.
Fhv. gårdejer Marius M. Jensen, Egå, Hjortshøj.
Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus.
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.

Elevforeningens bestyrelse.
Gårdejer Frede Bak (1936—37), Rodskov, Løgten (formand).
Husassistent Mette Grosen (1952), Skæring, Hjortshøj.
Husassistent Kirsten Hegelund (1952), Lillering.
Fru Erna Skou Lybæk (1944), Ormslevvej 1104, Viby J.
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—54: Erik Bomholt, Skødstrup.
For elevholdet 1954: Anna Marie Balle, Helgenæs.

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

Elevforeningens Regnskab 1953-54.
Indtægt:
Kassebeholdning 1953 ......................................................... 3371,32 Kr.
1401 Medlemsbidrag............................................................ 3684,48 Frivillige Bidrag....................................................................
50,00 Porto refunderet.................................................................... 1214,52 Solgt Egaanaale.......................................................................
577,50 Billetsalg ved Elevmødet.................................................. 1866,45 —■
- Vinterfesten ..............................................
511,00 Indvundne Renter.................................................................
76,51 Balance . . 11351,78 Kr.
Udgift:
Elevmødet 1953:
Adgangstegn ....................................
18,95 Kr.
Musik .......................................................... 220,00 Bespisning ............................................... 1000,50 Foredrag ..................................................
50,00 Leje af Dragter ...................................
78,00 Demonstrationen ................................
58,33 Indbydelseskort ................................... 169,00 Underholdning .....................................
90,00 -

Egaabogen:
Trykning og Klicheer ............ 2659,81 Kr.
Frimærker og Porto......................... 1357,78 Konvolutter............................................. 142,00 Blanketter ................................................
76,20 Annonce og Fragt ............................
9,25 Vinterfesten:
Adgangstegn ...................................
Musik ..........................................................
171 Kaffe ................................................
Leje af Skuespil .................................

7,00 Kr.
230,00 136,80 33,78 -

1684,78 Kr.

4245,04 Kr.

407,58
225,00
Elevunderstøttelser ...............................................................
500,80
Købt Egaanaale .......................................................................
Kartotekskort, Kuverter, Porto ...................................
31,60
Ialt . . 7094,80
Kassebeholdning 1954 ....................................................... 4256,98
Balance . . 11351,78
Foreningens Formue 1954:
Landbosparekassen ............................................... 3475,80
Giro ........................................................................................
187,00
Kontant Beholdning.....................................................
594,18
Ialt . . 4256,98
Bynksminde, den 9. Juli 1954.
Jes Thomsen.
Regnskabet er gennemgaaet, og der er intet fundet at
mærke.
Evald Petersen.
Ellen Larsen.

Kr.
Kr.
Kr.

Kr.
Kr.

be

Egaafondets Regnskab 1953-54.
Indtægt:
Kassebeholdning 1953 ..........................................................
Renter fra Landbosparekassen .......................................
Kupons af Obligationerne.......................................
Ialt til Balance . .

335,97 Kr.
9,25 130,00 475,22 Kr.

Kassebeholdning 1954 ...............................................

475,22 Kr.

Formuen 1954:
Landbosparekassen ................................................... 402,22 Kr.
Kontant ...................................................................................
73,00 Obligation 4 % ................................................................. 1000,00 Obligation 4% % ............................................................. 2000,00 Ialt . . 3475,22 Kr.

Bynksminde, den 10. Juli 1954.
Jes Thomsen.

Regnskabet er gennemgaaet, Bankbog og Obligationer fore
vist. Der er intet fundet at bemærke.
Ellen Larsen.
Evald Petersen.

Elevfortegnelse.
Vinteren 1953—54.

Erik Andersen, Tåning, Skanderborg.
Ib Andersen, Fjallerslev, Nykøbing M.
Jørgen Helles Andersen, Glatved, Balle.
Olav Andersen, Høver, Galten.
Jens Bech, Flensted, Låsby.
Niels Bech, Herskind, Skovby Østj.
Erik Bomholt, Skødstrup.
Bent Boye, Bendstrup, Hjortshøj.
Aage Bøgeskov, Sjelle, Skovby Østj.
Bent Leth Christensen, Framlev Korsvej, Harlev.
Henning Christensen, Hørslev, Skovby Østj.
Holger Christensen, Hornsyld.
Ib Elgaard Christensen, Lindgården, Skjød, Hadsten.
Poul Christensen, Mejlby, Hjortshøj.
Jens Ole Lund Christiansen, Mjesing, Skanderborg.
Jørgen Fabricius Clausen, Pillemark, Samsø.
Hans Eberhard, Trige, Århus.
Hans Erik Hansen, Enggård, Hjortshøj.
Jørgen Hansen, Hornsyld.
André Holm, Ølsted, Århus.
Poul Henning Hytting, Tirstrup Østj.
Emil Høyer-Svendsen, Toustrup.
Gunnar Jensen, Saksild Søndergård, Odder.
Hans Peter Jensen, Selling mk., Hadsten.
Niels Jensen, Sleth, Tranbjerg.
Jørgen-Erik Jørgensen, Tåning, Skanderborg.
Karl Leth Jørgensen, Yding, Østbirk.
Knud Kildahl, Moeskær mk., Uggelhuse.
Preben Kildahl, Moeskær mk., Uggelhuse.
Knud Peter Knudsen, Sall.
Arne Kyed, Saksild, Odder.
Erik Lind Larsen, Egå Mølle, Hjortshøj.
Knud Düring Lausen, Clasonsborg, Kibæk.
Arne Just Mikkelsen, Haldum, Hinnerup.
Niels Mondrup, Sdr. Kastrup, Pindstrup.
Niels Jensen Mondrup, Mejlby, Hjortshøj.
Kay Mønsted, Fævejle, Trustrup.
Einer Kai Nielsen, Hjortshøjlund, Hjortshøj.
Erik Damsgaard Nielsen, Hvidding, Hammershøj.
Finn Juul Nielsen, Battrup, Mårslet.
Georg Wiid Nielsen, Brendstrup, Århus.
Gunnar Rask Nielsen, Trige, Århus.
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Herman Søberg Nielsen, Støvring, Randers.
Jakob Hjortshøj Nielsen, Årslev, Brabrand.
Knud Munk Nielsen, Vrold, Skanderborg.
Knud Peter Nielsen, Sjelle, Skovby Østj.
Sven Nielsen-Brøchner, Petersminde, Hjortshøj.
Villy Toft Nielsen, Nd. Randlev.
Erik Næsager, Hesselballe, Hjortshøj.
Jens-Ole Haudrum Olesen, Farre, Sporup.
Ejner Kaae-Pedersen, Herskindgård, Skovby Østj.
Knud Erik Pedersen, Storring, Skovby Østj.
Knud Holst Pedersen, Brendstrupgård, Århus.
Svend Birkedal Pedersen, Rørth, Odder.
Svend Pilgård Pedersen, Sepstrup, Rønbjerg.
Arne Poulsen, Blåkjærgård, Hjortshøj.
Bent Poulsen, Hjortshøj.
Kaj Poulsen, Tander, Mårslet.
Knud Vincents Poulsen, Skader, Voldum, Randers.
Mogens Poulsen, Kysing, Odder.
Jens Holm Rasmussen, Galgevang, Støvring, Randers.
Aage Winther Riddermann, Tved, Knebel.
Hans Christian Riis, Testrup, Mårslet.
Carl Christian Rønde, Labing, Harlev.
Arne Skjødt, Vejlelund, Lillering.
Peter Svendgaard, Tander, Mårslet.
Bent Sørensen, Lading, Mundelstrup.
Børge Sørensen, Dejret, Knebel.
Erling Schøler Sørensen, Kankbølle, Hjortshøj.
Hans Møller Sørensen, Yding Holt, Skanderborg.
Holger Kviesgaard Sørensen, Hasselager.
Jørgen Sørensen, Selling, Hadsten.
Jørn Sørensen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Peer Sørensen, Skovvejen 55 st., Århus.
Rasmus Sørensen, Kysing, Odder.
Villy Bæk Sørensen, Skæring, Hjortshøj.
Jens Therkildsen, Fløjstrup, Beder.
Knud Erik Thomasen, Beder mk., Beder.
Bent Thomsen, Hårup, Hjortshøj.
Leif Houmøller Thomsen, Hornsyld.
Erling Tornbjerg, Lillering.
Jens Vestergaard, Herskind, Skovby Østj.
Bent Vidkjær, Helgenæs, Knebel.
Peder Holme Villadsen, Vorre, Løgten.
Eli Traberg Villsen, Langskov, Hadsten.
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Sommeren 1954
Aase Højris Andersen, Ravnholt, Gramrode.
Else Andersen, Framlev Østergård, Harlev.
Gerda Andersen, Lading, Mundelstrup.
Minna Andreasen, Yding, Østbirk.
Eva Asferg, Skovgårde, Hyllested.
Inger Bech, Balle, Løgten.
Anne-Marie Balle, Helgenæs, Knebel.
Aase Bendtsen, Ankjærslund, Thorsager.
Henny Bjergfelt, Vithen, Hinnerup.
Gudrun Boes, Hem, Skanderborg.
Birthe Nielsen Borg, Spørring, Århus.
Karen Brandbyge, Brandbygegård, Falling.
Aase Carlsen, Gravlev, Hyllested.
Birthe Christensen, Borum, Mundelstrup.
Lisbeth Christensen, Galten.
Bente Ditlev, Mygind, Randers.
Inga Ejlersen, Vorre, Løgten.
Tove Graversen, Enslev, Hasselager.
Margit Grønholt, Frørup.
Ellen-Kirstine Hald, Egens mk., Rønde.
Anna Hansen, Skæring, Hjortshøj.
Birthe Hansen, Kindvig, Mern.
Oda Hegelund, Sjelle, Skovby Østj.
Antje Hillmann, Lyngvrå, Sydslesvig.
Alice Holm, Ingerslev, Hasselager.
Oda Holtze, Ginnerup, Randers.
Lis Høgh, Låsby.
Anna Tove Jakobsen, Haldum, Hinnerup.
Birthe Lihn Jensen, Engmarken, Brabrand.
Herdis Jensen, Hornslet.
Inger Bech Jensen, Ingerslev, Hasselager.
Kirsten Jensen, Gjerrild.
Ragnhild Jensen, Alrø.
Ruth Jensen, Galten Østergård, Galten.
Else Jeppesen, Skæring, Hjortshøj.
Birte Fries Johansen, Tunø Kattegat.
Kirsten Johansen, Sandvig, Mern.
Else Jørgensen, Galten Søgård, Galten.
Ingrid Jørgensen, Frøkjærgård, Skovby.
Ellen Kristiansen, Flensted mk., Låsby.
Margit Kudsk, Karlby, Voldby.
Anna Grete Laursen, Glavindsminde, Karlby, Hornslet.
Jytte Laursen, Trige, Århus.
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Aase Madsen, Stauns, Tranebjerg, Samsø.
Margit Madsen, Stauns, Tranebjerg, Samsø.
Ruth Madsen, Stauns, Tranebjerg, Samsø.
Grete Just Mikkelsen, Trige, Århus.
Anna Marie Nielsen, Hår, Hinnerup.
Birgit Søndergaard Nielsen, Skæring Møllegård, Hjortshøj.
Else Baltzer Nielsen, Ellegård, Knagstrup, Hornslet.
Inge-Lise Nielsen, Battrup, Mårslet.
Rita Pilgaard Nielsen, Vithen, Hinnerup.
Ingelise Oxvig, Skader, Randers.
Aase Pedersen, Foldby, Hinnerup.
Bodil Pedersen, Hørret, Mårslet.
Edel Pedersen, Aldrup Mølle, Hørning.
Inger Pedersen, Fajstrup, Mundelstrup.
Inger Pedersen, Hjortshøj.
Kirsten Pedersen, Skæring, Hjortshøj.
Marie Munch Pedersen, Virup Skov, Hjortshøj.
Annelise Poulsen, Ødum, Århus.
Aase Rasmussen, Bækkelund, Ormslev.
Birthe Rasmussen, Sjelle, Skovby Østj.
Ilse Kruse Rasmussen, Sølund, Gjerrild.
Kirsten Rugaard, Strands, Knebel.
Mary Severinsen, Galten.
Sonja Severinsen, Låsby.
Birthe Skjerk, Hornslet.
Anna Marie Sørensen, Petersminde, Hjortshøj.
Bessi Sørensen, Skødstrup.
Betty Sørensen, Pedersminde, Hjortshøj.
Else Daugård Sørensen, Solbakken, Hjortshøj.
Else Kirstine Sørensen, Mortenskærgård, Vrinners.
Erna Sørensen, Krekjær, Malling.
Inger Sørensen, Søby, Hornslet.
Gerda Thomsen, Edslev, Hørning.
Krista Thygesen, Kokkedalsgård, Bjødstrup, Rønde.
Karna Tornbjerg, Helgenæs, Knebel.
Doris Weibel, Regenburgsgade 1, Århus.

Af eleverne var 69 fra Århus amt, 62 fra Randers amt,
15 fra Skanderborg amt, 4 fra Holbæk amt, 4 fra Vejle amt,
3 fra Viborg amt, 2 fra Præstø amt, 2 fra Ringkøbing amt,
1 fra Flensborg amt, 1 fra Svendborg amt og 1 fra Thisted
amt.

Ved kursusets begyndelse var 23 fyldt 14 år, 86 var 15 år,
45 var 16 år, og 10 var 17 år.

