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Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje!
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod,
halleluja, halleluja, barn Jesus!
Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind,
halleluja, halleluja, barn Jesus!
H. C. Andersen.

Denne lille julesang af H. C. Andersen er ikke ret
kendt, skønt der er skrevet en dejlig melodi til den.
Melodien findes i en samling små klaverstykker af Niels
W. Gade, som han kalder »Børnenes Jul«, om hvilket en
musikkritiker har sagt, at det er et af hans allerskønneste
og fineste arbejder. Charles Kjerulf fortsætter: »Og det
allerskønneste og prægtigste i det er den ganske lille
jævne salme, der ligesom har listet sig ind mellem alle
klaverstykkerne og bly synes at skjule sig der .... Det
er sangen »Barn Jesus i en krybbe lå, skønt himlen var
hans eje« — måske det allerherligste, Gade nogen sinde
har skrevet. En sådan skønhed, renhed og ynde, en så
dan sum af troskyld og uskyld — i melodiføring og har
monisering — findes kun hos de allerstørste. At denne
sang ikke synges hele jorden over, hvor man fejrer jul,
det er ubegribeligt ...«
Nu aftrykker vi da både sangen og melodien her og
lader den bringe vore hilsener til jer alle med de bedste
ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.
Karin og Tage Dybkjær.

Prædiken ved elevmødet 10. juli 1955.
Lukasevangeliet, kap. 5,1—11.
Peters fiskedræt.

er er jo ingen tvivl om, at den dag, der her fortælles
om, blev af afgørende betydning for Simon Peter.
Hvad var det da, han blev hjulpet til gennem Vor
Herre, først ved at lytte til hans tale, dernæst ved påny
at drage en dræt på Vor Herres ord og da mod al for
ventning at få sine garn sprængfyldte af fisk?
Nogle vil sige: til syndsbevidsthed. De tænker da på
Simon Peters ord: Gå bort fra mig, Herre, jeg er en syn
dig mand! Og det kommer vi jo ikke uden om, at som
vi en anden gang ved Genezaret sø møder en kristusbekendelse af Peters mund: du er Kristus, den levende
Guds søn, møder vi her en syndsbekendelse — en beken
delse, ikke just af, at han har syndet, men af, at han
er en synder. Alligevel vil jeg hellere bruge et andet ud
tryk end syndsbevidsthed ■—■ også og ikke mindst når vi
tillige skal tænke på, hvad det er, Vor Herre gerne be
standig påny vil hjælpe hver af os til. »Syndsbevidsthed«
kan dække over så meget, også så meget vrangt, usundt
(selvoptagethed f. eks.), — ja, usandt, noget kunstigt,
frempresset af os selv eller afpresset os af andre nid
kære sjæle, noget, der ikke nødvendigvis bliver glæde
i himlen over, fordi ordet fra den gamle pagt nok stadig
står ved magt: til sandhed i hjertedybet har du lyst, o
Gud. — Derfor vil jeg foretrække at sige, at hvad Vor
Herre den dag hjalp Simon Peter til, og hvad vi tør tro,
han gerne vil hjælpe os alle til bestandig påny og bedre
og bedre, er virkelighedstroskab.
Mon vi gætter helt forkert, hvis vi antager, at den
mand, der med sine fæller gik og bødede garnene efter
nattens resultatløse fiskedræt, var et menneske, der følte
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sig skuffet og svigtet i sine krav til livet og til Gud. Slet
ikke store eller urimelige krav, syntes han selv. Han var
villig til at yde noget til gengæld, har uden tvivl ment,
at vi mennesker er skyldige at gøre vores part, i dette
tilfælde: passe vor dont og lægge alle vore kræfter i.
»Vi har slidt i det hele natten!« —• Men så havde livet
(og livets Gud) også at honorere disse krav. Hvad Peter
forlangte, var slet ikke overflod eller vellevned, men simpelthen en rimelig løn for sin møje. — Men se om man
fik det! Var livet ikke et hundeliv? Var der retfærdighed
til? Var der mening i livet? På denne her måde kunne
man sandelig nok miste lysten til at tage livet op påny,
miste troen på, at livet endnu havde noget at give.
— Men hvad enten Peter nu tænkte sådan eller ikke,
da han stod og toede garnene — sådan en indstilling til
livet som den her skildrede er næppe fremmed for ret
mange af os. Hvor livet væsentlig er noget, vi stiller krav
til, omend krav af vidt forskellig art, alt efter vor alder,
vore interesser, vor særlige situation. Og skulle vi ikke
allesammen kende (i det mindste som en fristelse) det,
der så ofte følger i en sådan kræ vementalitets spor, at
når livet så går os imod, når disse vore krav til livet ikke
opfyldes, så føler vi os snydt af livet, så bliver vi for
nærmede på livet eller på livets Herre, i vort stille sind
går vi måske i rette med ham.
Hvad evangeliet i dag da minder os om, er at ansigt
til ansigt med Vor Herre, idet vi lytter til hans tale, får
åbnet vore hjerter for den, kan det ske, at der med eet
falder nyt lys over os og vort liv, »ovenlys«, sandt lys, så
vi begynder at forstå, hvor helt galt afmarcheret vi har
været og er. At det ikke er os, der har ret til at stille
krav til livet og til Gud. Det er livet, der stiller krav til
os. For selve livet, hver ny dag, er Guds kongelige og
ufortjente gave til os og derved en opgave, et stadigt kald
til og et krav om i glad taknemlighed at leve det med
ansvar overfor ham, der giver os det, og til at dele det
glade med hinanden. — Og på den baggrund bliver det
nok mere end tvivlsomt, om det er os, der har årsag til
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at føle os snydt eller skuffet og ikke langt snarere vort
livs Herre, der har al mulig grund til at føle sig skuffet
af os. Den gamle kirkebøns ord, at vi »er højt opskrevne
i Guds skyldbog«, kommer til at dække vor situation
ganske godt. Lignelsen om den gældbundne tjener træf
fer os hjemme: han havde intet at betale med. Nej, vi
har ingen mulighed for at bøde, hvad vi forbrød eller for
sømte. Det er virkeligheden om os.
Men så minder evangeliet os også om, at hvor vi så
ledes af Vor Herre gennem hans tale ledes ind på virkelig
hedens grund, ind hvor der falder ovenlys fra Gud over
os og vort liv, og hvor vi derfor måske mest har lyst at
skjule os, — at sige: Jeg er ikke værd at kaldes dit barn!
— eller: gå bort fra mig, Herre!, dér har han, Vor Herre,
endnu et ord at sige, et ord, der er »som himmeldug i
dybe dale, som moderkærlighedens røst«. Dér har han et
svar at give, som er over al måde overraskende og over
al måde glædeligt, —- et ord, der viser, at virkeligheden
er større end som så, også »større end vore hjerter«, nem
lig at Gud ikke bare er den som giver, giver os det liv,
vi stadig kommer til kort overfor og ofte forøder for os
selv og for hinanden, men at han også er den som tilgiver
og oprejser, — at også i den henseende tør vi finde os
selv i den gældbundne tjener: al vor gæld er os eftergivet.
— Et svar, som siger til den, der villigt lader sig lede ind
på virkelighedens grund: også nu, netop nu må ordet fra
din dåb gælde og lyse, om Guds barmhjertighed, om Fa
deren, der tager barnet til nåde. Også nu, netop nu, må
dåbens kongelige »frygt ikke« gælde os.
Og i det ord, talt til os af vort livs Herre og ham, han
udsendte, skulle der være mere end rigeligt af tilskyn
delse, mod, kraft til at tage vort liv op hver dag påny,
både så vi venter os meget af det, også om det ikke brin
ger os »lykke« eller »succes«, fordi det er Guds gode gave
til os, men også så vi ikke lader os forknytte, om vi stadig
alt for ofte vil komme til kort overfor livets krav, fordi
vi er inde under hans miskundhed, som varer evindelig.
Kjeld Latvaetz.
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Flugten til Ægypten.
Grundtvigs salme »Vorherre, han er en konge stor«, som
valgmenighedspræst Kjeld Lawaetz har skrevet ovenstående
melodi til, bringes her i sin helhed efter Grundtvigs Sang
værk II, nr. 63.

Vorherre, han var et lille barn,
han leged med gyldne ringe;
Herodes, han var det største skarn,
han ville Guds søn ombringe,
Men vor fader i det høje, han lever!
Herodes, han svor med fynd og klem:
»Den skifting jeg nok skal ramme,
om også hvert barn i Bethlehem
forbløder sig med det samme.«
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Vorherre, han var en lille dreng,
hans fader, han var desstørre,
Guds engel, han stod ved Josefs seng,
kom ind gennem lukte døre.
Han sagde: »Vågn op nu Josef brat,
tag barnet og tag Marie
og giv dig på vej endnu i nat,
det er ikke tid at bie!
Herodes, han er en grum tgran,
han sværd over barnet svinger,
men skjule dig skal Ægypti land
til atter jeg bud dig bringer!«

Uskyldige børn i Bethlehem,
de måtte i vuggen bløde,
Vorherre, han var dog ej blandt dem,
han leged med roser røde.

Al helvedes fryd er stakket dans,
des længer er helvedes pine,
Herodes, han gik fra vid og sans,
han døde i synder sine.
For Josef nu stod Guds engel brat,
til orde han tog så fage:
»Herodes, det skarn, er død i nat,
tag nu kun frit tilbage!

Med barnet og med din venne-viv
til Israels land du stunde!
De bødler, som trued barnets liv,
de have nu muld i munde!«

Vorherre, han er en konge stor
og troner i himmerige,
dog mellem de kristne små på jord
usynlig han er tillige.
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Og kvaltes i barnemund Guds ord,
da toges Guds søn af dage;
men de, som gå i Herodes’ spor,
dem møder da og hans plage.
Guds engle endnu, så vel som før,
gør alt, hvad han vil beslutte,
og låse man kan slet ingen dør,
så de jo derind kan smutte.
Guds engle de stiger op og ned,
hvor Herren som helst er inde;
hans venner de bringer god besked
og skyder dem råd i sinde.

Nu lystig og glad i Jesu navn!
vor konge han er med ære,
og tjene må alt de små til gavn,
hvis broder han ville være.
Thi vor fader i det høje, han lever!
N. F. S. Grundtvig.

En svensk kyrka i Rom.
venskar i Rom söker sig gärna en söndagsmorgon till
mässa i St. Birgittas kyrka. För en stund 'lämnar man
ruinerna från Roms storhetstid och andra turistattrak
tioner och beger sig till en typisk romersk stadsdel. Vägen
går över ett torg, och vi nordbor 'förvånas över den livliga
handeln en söndag. 'Blommor och frukt i alla färger strålar emot oss, men 'roligast är att se det för oss främmande: nya fisksorter, små bläckfiskar och 'komagar, de
fattigares kött.
Vi fortsätter förbi torget och kommer till kyrkan.
Oanselig är den till det yttre. Väl inne sätter vi oss på
den bakersta bänken och låter blicken gå kyrkan runt.
Liten är den. Och har bara ett par altare mot större kyrkors nästan 'oräkneliga. Men 'taket och väggarna är rikt
och vackert dekorerade. Ett par präster förrättar mässan.
Många är vi inte. En gumma sätter en överfull torgkasse
från sig, tar huvudduken på, stänker sig med 'vigvatten
och knäböjer. Kanske är det minnena om Birgitta, kanske
är det 'känslan av att få uppleva lite svenskt mitt i allt
det italienska som gör, att stämningen och andakten
'kännes mer gripande här än i andra kyrkor i Rom.
Runt kyrkan är ett kloster. En vänlig 'nunna visar oss
omkring och berättar på svenska om minnena av Birgitta.
Märkvärdigt är det att tänka, att hon, dotter till en svensk
storman och duktig husfru och moder till åtta barn, om
kring 1350 företar den långa resan från Sverige för att
bosätta sig i Rom. 'Redan som barn hade hon haft syner,
hade alltid känt sig dragen mot religionen och kände nu
ett kall att använda sina krafter i kyrkans tjänst. Hon
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kämpade för att få påven tillbaka till Rom från Avignon
i Frankrike, och hon arbetade med regler för sin nunneorden. Hon 'vallfärdade till heliga 'orter och kom helt till
Jerusalem. Själv levde hon som hon lärde, tarvligt och
enkelt. Hennes rum i Rom står 'ungefär som då hon
levde. Bakom glas finnes det bord, på vilket hon 'dog,
hon ville liksom Jesus dö på trä.
Birgitta 'insåg, att män och kvinnor var till för att
hjälpa varandra och ville därför ha munk- och nunne
kloster nära varandra. Det gick inte i uppfyllelse, men
hennes nunnekloster spriddes över jorden.
Århundrade följde på århundrade, och av birgittinerklostrena var där inte många 'kvar. Men just i våra da
gar blomstrar de så smått upp på ny. I Sverige verkar de
som rekreationshem och finnes bl. a. i Vadstena, där Bir
gittas första kloster låg. Bland nunnorna är där också
några från Danmark. Vill man i Rom följa deras liv och
arbete, kan man bo i det pensionat, som är knutet till
klostret.
I Rom, den eviga staden, vandrar man mellan minnen
från 2—3000 år tillbaka i tiden. 'Jämfört med dem är
Birgittakyrkan och -klostret inte gamla. Men 'ändå tror
jag, att ett besök där vill bli bland det man gärna tänker
tillbaka på, när man i tankarna 'återupplever några Romdagar.
Karin Dijbkjær.
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Kransen.
ange af de ornamenter, vi bruger til udsmykning af
vore kirker, slotte og huse, har engang for længe
siden haft en betydning. De var symboler og betød noget
andet end det, man så med det ydre øje. Vi siger, at disse
motiver er sindbilleder, og for straks at nævne et eks
empel ved vi, at en due betyder fred og forsoning, og en
hund er billede på trofasthed — tro som en hund.
Man havde for et par tusinde år siden et væld af disse
sindbilleder, og jeg havde tænkt i det følgende at for
tælle om et af dem. Vi går tilbage til det gamle Græken
land, hvor man i år 776 før Kristi fødsel havde den første
olympiade. Hvert fjerde år derefter blev der afholdt olym
piske lege i Grækenland. Dengang, som nu i vor tid, var
olympiaden en idrætsfest, hvor de dygtigste inden for
hver idrætsgren mødtes for at prøve kræfter, og sejr
herren blev hædret med en krans af blade fra palme
træet, laurbærtræet eller myrtebusken. Disse blade var i
sig selv et sejrstegn, og kransen betød sejr.
Århundrede efter århundrede svandt, og den græske
kultur forfaldt.
Den kristne kunst overtog sindbilledet, men her blev
kransen billede på den ene sejr: sejren over døden og
djævelen. Palmegrenen er sindbillede på det samme, og
endnu bruger vi ved begravelser disse gamle sejrstegn,
når vi lægger kranse og palmedekorationer på graven.
Selv om vi ikke lægger den betydning i det mere, har skik
ken altså holdt sig, og de mange kranse på gravene vid
ner om, at den kristne krans vindes først gennem døden.
Skal vi følge kransens historie videre, bliver det i
håndarbejdskunsten. Det er her, mange af de gamle mo
tiver bruges århundrede efter århundrede, og vi finder
kransen igen på de gamle navneklude fra 1700-tallet.
Kransen er også et evighedssymbol og i menneskelig be
tydning brugt som venskabspant. På de gamle navne
klude finder vi både kransen og kronen i forbindelse med
navnetræk. Kransen brugtes især om et navnepar og be-
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tød da evigt venskab, derfor passede blomsterkransen
særlig godt omkring et brudepars navne. Ikke alene i
broderiet, men også på de gamle standkister (udstyrs
kister) finder vi blomsterkranse omkring bogstaver og
årstal.
Også brudens myrtekrans har sindbilledlig betydning,
idet myrten betød sejr og kransen evigt venskab. Der er
gammel tradition for, at kun den uskyldige unge brud
må bære myrtekrans, og den må kun bæres een gang. De,
der blev gift anden gang eller havde børn, før de blev
gift, havde ingen ret til at bære myrter og slør.
Vi bruger jo også endnu laurbærkransen som hæders
tegn for de olympiske sejrherrer, og også ved enkelte
andre lejligheder bruger man at laurbærkranse kunstnere
og videnskabsmænd som udtryk for den største udmær
kelse og højeste hyldest.
— Det var en længere historisk udredning, og nu vil
en og anden af jer måske spørge, hvorfor jeg fortæller
alt det. Ja, det var nok bare, fordi I skulle vide det, og
fordi jeg synes, det er morsomt at kende lidt til de ting,
vi arbejder med.
Hver sommer syr pigerne mange navnekranse på deres
sangbøger. Alle piger kan godt lide disse blomsterkranse
om navne eller årstal, og hvorfor så ikke sy dem. Når I
nu ser på jeres sangbog eller et andet sted, hvor I har
syet navnekrans, så tænk på, at kransen betyder venskab
mellem mennesker, og det står ingen steder skrevet, at
det kun er to mennesker, det kan lige så godt være alle
jeres venner. Et venskab er en gave, men også en for
pligtelse, idet et venskab altid er tosidigt — pligt til at
give og at modtage ■—■ og det gælder lige godt, enten det
er venskab mellem piger eller drenge — eller det i den
mere voksne alder er venskab mellem mand og kvinde.

I. T.

Mange tak for breve og hilsener i årets løb.
Glædelig jul og et godt nytår!
Ingeborg og A. K. Torbensen.

Lidt om sløjd.
a sløjd er et fag, de fleste unge i vore dage går meget
op i, var det måske på sin plads at fortælle lidt om
dens oprindelse.
I en af vore ypperste kæmpeviser (Hagbard og Signes
vise) finder vi ordet sløjd i skikkelsen » sløgd «. Hagbard
tager kvindeklæder på og drager til Signes jomfrubur.
Da han har hilst på de »Fruer og stolte Jomfruer«, ven
der han sig til Signe og siger:
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Hil sidder I, stalten Signelille!
I spinder det Silketvinde.
Hagbard haver mig til eder sendt,
om I vil mig Sløgder kjende.
Hør I, stalten Signelille,
og vil I mig det unde,
at jeg måtte Sløgder af Eder lære?
Så få ere de, dem kunne!«
Som bekendt er det vanskeligt at komme ret meget
længere tilbage i vor historie end til den omtalte tid, og
vi ser, at man allerede dengang kendte til at arbejde med
hånden og derved skabe, hvad ånden formede i sindet.
Hvorvidt det nu er rigtigt eller ej, vil vist være svært
at afgøre, men man har lov til at tro, at Hagbard fik lært
at spinde, og at han derved fik lyst til at fortsætte med
andet håndarbejde, som måske blev til den gren af sløj
den, der kaldes hjemmesløjd. Denne hjemmesløjd er nu
længst forsvunden, men vi har endnu enkelte af de værk
steder, hvor den blev udøvet. Det var i de såkaldte huggehuse, hvor man lavede det meste af, hvad der var brug
for i husholdningen og bedriften.
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Men tiderne skifter, og udviklingen følger med.
For en menneskealder siden overtog industrien alt
hjemmearbejde, og hjemmesløjden forfaldt, og derved op
stod det problem, hvad man nu skulle bruge de lange
vinteraftner til.
Ligesom vi i dag prøver på at samle de unge i deres
fritid til aftenskole eller andet, prøvede man dengang på
noget lignende. Det var dog ikke i skolerne, det foregik,
men det blev fritidsarbejde i hjemmene, og man gav det
navnet husflid. Der blev bygget husflidsskoler rundt om
i landet, og samtidig begyndte talen om skolesløjd — et
fag man havde taget med i undervisningen i de nordiske
lande. De ledende mænd inden for husflidsselskabet var
slet ikke blinde for det nye, der rørte sig i udlandet, og
som nogen herhjemme gik ind for med stor interesse. I
1885 skrev redaktøren af »Dansk Husflidstidende« så
ledes: »Da sløjdsagen, som vi ofte har påvist, har et helt
andet mål og til sit fremme fordrer helt andre midler end
husflidssagen, kan man blot glæde sig over, at nye kræf
ter tager fat på dette emne.«
Og fra nu af var skolesløjd en realitet.
Uden betænkning kan man roligt give Finland æren
for, at vi fik dette fag med ind i skolen. Det var den unge
præst og lærer Uno Cygnæus, der under sine ophold i
udlandet blev klar over, at her var et fag, der foruden
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at være afvekslende tillige kunne virke opdragende, når
der blev undervist på den rigtige måde. Fra Finland
bredte sløjdbevægelsen sig hurtigt til Norge og Sverige,
og der gik heller ikke mange år, før Danmark fulgte efter.
I 1882 besøgte to unge danske mænd, Søren Meldgård og
Aksel Mikkelsen, det svenske sløjdlærerseminarium på
Nääs, og det blev disse to, der blev banebrydere for sløjd
bevægelsen herhjemme. Forskellige som de var, måtte
deres syn på sløjden efter flere års arbejde uvilkårligt
føre til, at der blev forskel i deres undervisningsmåde,
og vi fik derfor en deling — Dansk skolesløjd og Askov
sløjd.
Når Askov-sløjden nåede sin høje standard, skyldes
det de unge lærere Kirkebjerg og Anders Nielsen, der med
megen dygtighed formede sløjden, så at vi har kunnet
bygge videre på deres arbejde indtil i dag.
Det var sløjdens historie fortalt i korte træk. Med
Anders Nielsen hører eventyret op. Det var ham, der lige
som satte kronen på værket.
På Askov sløjdskole arbejdes der videre. År efter år
drager der en flok sløjdlærere ud fra skolen for at videre
bringe, hvad de har lært. Det går ud over sommerferien,
de år man tager på kursus, men hvad gør det. Har man
interesse for en sag, ofrer man gerne lidt af sin fritid.
Da de danske gymnastikforeninger og ungdomsfor
eninger i sin tid blev oprettet, var det på grundlag af de
unges trang til at dele med andre, hvad de havde oplevet
ved selv at udøve og være med — på samme måde med
sløjden. Den dreng, der har oplevet at skabe en ting med
sine egne hænder og bagefter mærket tilfredsheden og
glæden over arbejdet, han vil gerne dele denne glæde med
andre.
Det er da også tydeligt at mærke, at der er stor in
teresse for sløjd i vore ungdomsskoler. Få fag har lettere
ved at tilfredsstille eleverne, og det er vel naturligt, for
her får man netop udløsning for sine kræfter og sin fan
tasi. Uden at ane det arbejder man hen mod sløjdens
mål: tænkning og handling.
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Det blev finnerne, der fik æren for sløjdens udbre
delse i Norden, og vi er taknemmelige for deres indsats,
men skal vi takke nogen specielt, så må det blive sven
skerne. Her kom sløjden sikkert til at betyde mere, end
den nogensinde har gjort hos os. I hvert fald har ingen
herhjemme prist denne form for kunst så højt, som
Selma Lagerlöf gør det, når hun skriver:

»Då vi os vånda
Hän till den gamla
Konsternas moder
Stärkande slöjd,
Den ger som förr i
Släkternas barndom
Kropparnas hälsa
Själarnas kraft.«
A. Kjær Torbensen.

Da Bjørn begyndte at blive voksen.
lse Bjørnson, digteren Bjørnstjerne Bjørnsons sønne
datter, der er konservator for digterhjemmet på Aulestad, har fra Bjørn Bjørnsons forskellige erindringsbøger
samlet, hvad han har skrevet om sit barndomshjem, og
» Aulestadminner« (Aschehoug, Oslo) er blevet både en
fornøjelig og interessant bog med mange levende småtræk om digteren og hans mange gæster og diskussio
nerne mellem dem.
Aulestad er stadig Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons
hjem, ikke noget museum, men man kan få lov at kom
me ind og dvæle en stund i mindet om den norske digter,
der mere end nogen anden uden for vort lands grænser
har taget del i vort folks liv.
Det er ikke længe siden, jeg aflagde besøg i Gausdal
og så indenfor på Bjørnsons smukke gård. Flagene vajede
udenfor i haven, som de gjorde det i hans tid på slægtens
og landets festdage. Og indenfor var alt som før.
Hjemkommen spurgte jeg et skolehold på 80 unge
piger, hvor mange der kendte navnet Aulestad. Ingen.
Ikke en eneste kunne genkende det, før Bjørnsons navn
blev nævnt; så havde enkelte en mindelse om at have
hørt det før.
Bjørnsons sange og fortællinger hører til det fælles
nordiske arvegods, vi skal bruge og vogte, og Aulestad er
stadig et besøg værd. For den, som under en tur op gen
nem Gudbrandsdalen tager en afstikker til Aulestad, ei
det godt forinden at have stiftet bekendtskab med Bjørn
Bjørnsons Aulestad-minner, fordi de ligesom gør hjem
met levende for læseren og gør besøget rigere.
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Her skal ikke fortælles om de mange fra ind- og ud
land, der kom som gæster til Aulestad; men jeg vil gen
fortælle et par træk, som Bjørnson fortæller, og som be
lyser forholdet mellem ham og faderen. De giver et nær
billede af digteren i hjemmet.
Bjørn havde fået en revolver af sin far. Han skulle
lære at skyde til måls. Han indrettede sig bag laden, dér
smeldede det. Moderen og farmoderen holdt ikke af det,
de bebrejdede Bjørnson, at han havde givet sin dreng et
våben, der kunne være farligt for dyr og mennesker.
Moderen fik til sidst drengen til at tage kuglerne ud, til
der blev fundet en ordning. Med denne revolver uden kug
ler truede Bjørn en husmandskone, som kom op mod
gården: Nu er det ude med dig, nu skyder jeg! Hun blev
fuldkommen ude af sig selv, skreg og løb baglæns mod
kokkepigen, der kom med et fad mælk. Mælken silede
ned ad dem begge, de hylede, husets vinduer blev åbnet.
Moderen, farmoderen og pigen Lina kom ned på skue
pladsen. Et øjeblik efter viste Bjørnson sig: »Hvad el
sket?«
Husmandskonen græd og skreg, som var hun virkeligramt, og kokkepigen fortalte, at Bjørn havde truet hende
på livet.
Faderen kom hen til gutten. Myndig, men ikke fare
truende:
»Hvad skal dette betyde? Jeg havde en hensigt med at
give dig den revolver, men dette er jo drengestreger.«
Bjørn forsikrede, at den ikke var ladt. Faderen sagde,
at det ikke var det vigtigste, for den var ladt i konens
fantasi. De gik hen mod laden.
»Er du sikker på, at den ingen kugler har mere?«
Bjørn, der endnu lo ad konens forskrækkelse, forsik
rede det endnu en gang, hævede revolveren og trykkede
løs. En kugle strejfede faderens hovede, så han følte luft
trykket ved sin venstre tinding.
Bjørn blegnede. Hans tanker stod stille. Bjørnson
sagde
med rolig
stemme:
O
o
»Kære Bjørn, dette kunne have gået galt.«
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Så gik han.
Rædslen lammede Bjørn, han fik kvalme. Uden mål
gik han ned ad vejen.
Faderen åbnede et vindue fra kontoret: »Hvor skal
du hen?«
»Jeg ville bare — ■—.«
»Sludder, kom og spis. Det andet taler vi ikke
mere om.«
Bjørn rørte aldrig et skydevåben efter den dag. Følte
ikke trang til det heller.
Ved en anden lejlighed optrådte Bjørn som fortæller
i køkkenet for husets folk, historiefortæller, og han pyn
tede nok lidt rigeligt på historien.
Faderen kom ind på sagen ved bordet, og Bjørn mis
tænkte Lina for at have sladret, løb op og skældte hende
ud bagefter, og det endte med, at hun gav ham en lussing.
De tumlede, så det hørtes ned, og efterhånden kom far
moderen, moderen og til sidst Bjørnson op. De første
græd over den hele opstandelse, men Bjørnson tog sin søn
med ind på kontoret, og det kom til en samtale eller ret
tere en enetale, Bjørn aldrig glemte. Han var ved at føle
sig som voksen, og var i indre oprør over at blive behand
let som et barn. Men han var mere voksen, da han kom
ud fra faderens kontor, end da han gik derind.
Faderen satte sig i den store stol ved vinduet, bøjede
sig forover og så ned for sig, som om han tænkte efter.
Så løftede han hovedet og så ind i sønnens øjne. Han så
varmt og forskende på sin dreng, og så begyndte han at
tale:
»Du, Bjørn, du mærker nok, at jeg ikke taler særlig
til dig. Altfor lidt. Men der er til daglig en drivende hast
i mig. Mindst her inde. I alt Fald arter den sig ander
ledes, når jeg bare er sammen med mit arbejde. Det råder
over mig og ikke jeg over det. Du forstår? —
Jeg er opslugt af tusind tanker, som optager mig, og
som gør, at jeg til hverdags tager mig alt for lidt af jer
allesammen. Karoline har meget sødt fundet sig i det. —
Men det hænder, at jeg, når jeg en sjælden gang lig
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ger vågen, ligesom samler jer alle sammen om mig. Da
får I flere tanker, end jeg giver jer ord året rundt.
Men alting, som foregår her til daglig, det ser jeg.
Dig, Bjørn, ikke mindst. Det er så underlig med den
følelse, at du var det første levende, jeg så i verden, som
jeg havde del i. Du er den førstefødte. Jeg lægger mærke
til, hvordan du taler, hvordan du sætter dig på stolen;
men når jeg snakker med dem, som kommer, hører du
efter, det ser jeg på dig.«
Og så giver faderen udtryk for, hvad han tænker om
sønnen. Han er så ung endnu, så lidt harmonisk, giver
indtryk af, at endnu intet har fæstnet sig helt i hans sind,
heller ikke musikken, som han er mest optaget af. Fa
deren har hørt ham spille, når sønnen troede, han var
væk. Han kan høre, der er trang til musik, og talent er
der også, men om han kan blive en betydelig kunstner
er endnu uvist.......... »Du må ikke nøjes med at virke
charmerende og flyde på det. Man skal mindst mulig
flyde, men bruge årerne og ro derhen, ens evner og ka
rakter finder det rigtigst at være. Selv om det volder slid.
Da får du selvagtelse, gutten min. Ja, jeg sidder her og
taler til dig som til en jævnaldrende, det er Lina skyld i.
Hendes ørefigen slog døren op til meget, som lå og ven
tede på at blive sagt.«
Bjørnson forstår godt sin søn; han er blevet hidsig.
Den del af arven hjemmefra skal han ikke dyrke. Vrede,
som taber balancen, er koncentreret dumhed.
De taler om fremtiden. Drengen bliver spurgt, om han
gerne vil være student. Det vil han. »Jeg ser dig ikke som
student,« sagde faderen, og Bjørn forstår, at den dør er
lukket. Faderen er sikker på, at sønnens evner går i ret
ning af det kunstneriske, og så må det dyrkes.
»Lad mig engang blive stolt af dig, Bjørn!« Digteren
tog sin søn ind til sig et øjeblik, og denne hørte fader
hjertet banke.
Han blev stående lidt ude på gangen efter dette for
at optage det i sig, som var foregået. Så ind til moderen,
som lå på sengen. »Far var bare sød mod mig.« Og så
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ind til farmoderen med den samme besked. Alt endte i
Glæde.
Og Bjørn fortsætter:
»Jeg gik ud på gårdspladsen. Jeg syntes, alt var ander
ledes, siden sidst jeg havde været der. Jeg stod alene
midt på Tunet. Noget nyt var kommet over mig. Deroppe
hos far havde det mærkelige haft tilhold — det fjerne
mærkelige — som fyldte min fantasi og min følelse. Men
nu var det blevet til mere. Jeg havde ligesom stået der
oppe for første gang. Det var fra den dag ikke noget fjernt
og fremmed sted længere. Min kære, min inderlig kære
far sad deroppe og tilhørte os. Og vi tilhørte ham.«
Beretningen siger noget om den betydning, det kan
have, når en far lukker sig op for sin halvvoksne søn og
giver ham del i sine tanker og taler til ham som en
voksen.
Jens Marinus Jensen.

En samtale med fotograf Borch.
Ved Arne Vestergård Madsen.

»]\T
gerne have lidt om mig i Egåbogen,« siger
1 1 Borch. »Ja, men det må De da gerne. Skal det være
om mig selv eller om mit arbejde?«
»Tak, gerne begge dele,« svarer jeg.
»Jo, ser De. Mit fornavn er Fredrik. Stav det uden e
efter d-et. Min far var præst i Grenå, og han førte selv
mit navn ind i kirkebogen, så han ønskede altså, at jeg
skulle hedde Fredrik, stavet på den måde. Det er mærke
ligt at tænke så mange år tilbage. Det er i det hele taget
mærkeligt at blive gammel. Mange klager sig og fortæller
tidligt og sent, hvor svært og tungt det er at komme op i
årene, men se nu til mig. Jeg har aldrig været så rask
som nu.«
»Er De da så gammel?«
»Hvor gammel tror De, jeg er?« siger Borch med et
lunt smil.
»Jeg gætter på sidst i 60erne«.
»Jeg er 80,« siger han. »Og jeg har altid haft det godt,
dog har jeg mistet hende, der stod mig nær, men vi fik
dog 40 smukke år sammen. Jeg kunne have blevet ensom,
for vi havde ingen børn, men arbejdet holdt mig oppe.
Jeg kom i lære i Vordingborg. Det var tiden efter, at jeg
havde prøvet, om det var søen, der skulle blive min vej
til ros og magt. Efter min læretid havde jeg nogle år i
København og Svendborg. Siden 1902 har jeg været selv
stændig fotograf, og i 1907 var det så, jeg flyttede ind
i huset her på Clemensbro, da var mit atelier det mest
moderne i Århus. Tænk lidt på, hvor længe det faktisk
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En uvant situation for fotograf Borch.

er siden, jeg blev udlært. Det var i 1896, altså for 59 år
siden. Vi brugte nakkeholdere til kunderne. Ellers kunne
det knibe med at sidde roligt længe nok, når vejret uden
for var diset og mørkt, og billedet skulle eksponeres over
flere sekunder. Den gang kendte vi jo ikke til kunstigt
lys. Jeg har nakkeholderne endnu, og jeg havde den glæde
sidste vinter at kunne låne dem ud til Århus Teater, da
de spillede »Vildanden« af Ibsen.«
»De gemmer Deres plader meget længe?«
»Jeg har op imod 40,000 nummererede plader stående
i mit kartotek. En dag kom en midaldrende dame. Hun
var blevet fotograferet her i mit atelier for næsten 50 år
siden. Nu ville hun så gerne spørge, om jeg havde pladen
endnu. Så der kunne laves et billede, ikke sandt. Og det
havde jeg. Den slags giver en varmende glæde. Jeg føler,
at jeg på en mærkelig måde næsten er i familie med de
mennesker, der er blevet fotograferet hos mig. De kom
mer altid ved de betydningsfulde begivenheder i deres
liv. Det begyndte med, at en ung pige kom og skulle have
et billede til en veninde, men det var ofte til ham. For
de kom jo, når de var blevet gift. På selve bryllupsdagen,
og aldrig er en ung pige mere yndig end på sin bryllups
dag. Det næste billede var, når hun holdt sit første barn
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på armen. Siden hen konfirmationsbilledet og nogle år
senere den unge pige eller den unge mand. Og de kom
mer så efter deres bryllup. Et smukt kredsløb. Kan De
ikke godt se, det må bevæge mig.«
»Har tiden forandret sig i de mange år?«
»Menneskene har efter mit skøn forandret sig, men
hvad, alt har forandret sig, kun glæden over et billede
af dem, man holder af, og forfængeligheden har holdt
sig. Jeg har lagt mærke til, at blikket er blevet ander
ledes. Mere uroligt og hastigt stiftende. Byfolk har fået
øjne som dyr. Hurtige, årvågne. Snart her, snart der. På
vagt mod hurtig trafik. På vagt i kampen i tilværelsen.
Kun når der en gang imellem kommer ungdom, der er
vokset op under rolige landsbyforhold, ser jeg igen, sær
lig hos unge piger, disse drømmende øjne, som jeg så i
min ungdom.«
»Ja, De har oplevet meget i de mange år.«
»Jeg har levet stille og roligt. Jeg har haft vanskelig
heder, men vanskelighederne er puttet ind i verden, for
at de skal overvindes. Mennesker har altid været venlige
mod mig. De fleste andre har haft deres kampe at stå
igennem. Kampen om position og indflydelse, endda kamp
mod direkte ondskab. Man læser i alt fald meget om den
slags. Men selv er jeg blevet skånet, og det er jeg meget
taknemmeligO over.«

Tanker om tiden.
de senere år er der fra forskellige sider blevet rettet
det ene angreb efter det andet mod ungdommen. Ja,
mod selve tiden, vi lever i. Jeg forstår ikke helt dem, der
angriber og kommer med påstande om, at ungdommen er
rodløs, omflakkende. De ved ikke, hvad de vil, eller hvad
de skal have ud af tilværelsen, siger nogle. Jeg tror dog,
at de unge er lige så dygtige og interesserede i deres dag
lige arbejde, som unge var i tidligere tider. Rent sam
fundsmæssigt mangler der dog noget. Det personlige an
svar er til en vis grad taget fra den enkelte og lagt over
på det offentlige. Men er det de unges skyld? Vi oplever
så tit, når vi giver de unge ansvar, så vokser de med
opgaven. Menneskeligt er det straks vanskeligere, for det
er en forvirret tid, vi lever i. Det er svært at finde et fast
ståsted, for vore videnskabsmænd opdager stadig noget
nyt, netop fordi vor tid er en bro mellem det nittende
århundredes statiske tilstand og fremtidens samfund,
hvor eksistensgrundlaget er fuldautomatisk. Ser vi på en
ting som atomteorien, så er den med til at kaste lys over
ting, som for få år tilbage lå i mørke. I dag er man i stand
til at slå selve atomet i stykker og derved frigøre kolos
sale mængder energi, der er i stand til at virke på den
menneskelige organisme, så man frygter for, at menneske
heden vil ødelægge sig selv.
Den tyske professor Otto Hahn, der i 1939 som den
første spaltede uran-atomet, skal efter bladmeddelelser
have udtalt over tysk, østrigsk og norsk radio, at en brint
bombe kan udslette byer som Berlin, London og New
York. Men samme bombe med tilsvarende kappe af kobolt
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vil kunne anrette uoverskuelige ødelæggelser. Efter ame
rikanske beregninger kan en halv snes bomber true men
neskehedens beståen. Det er frygtelige perspektiver, der
tegner sig af en sådan fysisk ødelæggelse, at man må
regne med, at menneskeheden viger tilbage for at benytte
et sådant våben.
Det, videnskabsmændene vil, siger en amerikansk
skribent, er at gøre Guds skaberværk efter, og de er vel
godt på vej. Jeg tænker her på elektronhjernen og de
såkaldte robotmænd, men Gud kunne sige: »Se, alt er
såre godt«. Så vidt tror jeg ikke, videnskabsmændene
kommer. Er der noget at sige til, om unge tænkende men
nesker blivei- rodløse og ofte fortvivlede, hvis de lever
med i den rasende udvikling, vi er inde i. En tid, hvor
vi kan få Det Bedste, Det Hele og Det Rigtige serveret i
rå tilstand. Der skal en vis hårdhed til for at fordøje det
alt sammen.
Ser vi på moderne malerkunst, tager vi os ofte til
hovedet og siger: »Vi forstår det ikke«. Det er, fordi mo
derne malerkunst ikke følger det naturalistiske, men selve
tanken, som de gør om den ting, de maler.
Den moderne litteraturs sprog er ofte uforståeligt og
vanskelig tilgængeligt. Fordi den kaster vrag på den
fremadskridende handling og helliger sig tankens og
følelsens mærkelige baner. Filosoffens store drøm er at
finde en fællesnævner for alle disse fortvivlede brøker.
Han vil næppe nøjes med at indrømme, at mennesket
selv er fællesnævneren.
Mens dette skrives, sidder mange foreningsformænd
og bestyrelser og bryder deres hoveder med at tilrette
lægge et så interessant og tillokkende program som mu
ligt for vinterens foreningsarbejde. Det skal være tillok
kende, for ellers kommer der jo ingen til møderne. Mange
steder opgiver man den alvorlige del af arbejdet og spiser
medlemmerne af med dilettant og bal, for det giver kasse.
Andre steder forsøger man endnu med foredrag og lødig
oplæsning. Hvad skal vi da med fordrag i mødelokalerne,
når vi har radioen? Det er da mere behageligt at sidde
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hjemme i lænestolen og have det hyggeligt end at sidde
på forsamlingshusets ofte rygløse bænke. Og gennem ra
dioen er vi sikre på at få saglig oplysning uden svinke
ærinde til nogen af siderne. Jeg må indrømme, at radioen
på det punkt er meget demokratisk. Det er ikke altid den
i landet gængse mening, man hører. Det er kun godt.
Men et nok så godt radioforedrag kan kun blive en slags
dåsemad. For det første er det ikke muligt at protestere
mod det talte eller at lovprise det. Man er selv passiv.
Der er ikke den levende kontakt mellem tilhørere og
foredragsholderen, som måske er mere værd end det talte.
Den kontakt, som kan give impulser begge veje, findes
kun, hvor foredragsholderen er til stede, derfor kan ra
dioen aldrig erstatte foredraget, hvor godt den end gør det.
Arne Vestergård Madsen.

Alle Egåbogens læsere ønskes en glædelig jul og et
godt ngtår af Karen og Arne Vestergård Madsen.

En hjemlig Arne — og hans Karen.

Ønsker.
eg ville ønske, at det bliver godt vejr på søndag.«
»Jeg ville ønske, at jeg kunne få en ny bil.«
»Jeg ville ønske, at jeg var rask.«
»Jeg ville ønske, at der aldrig mere må blive krig.«
»Jeg ville ønske, at jeg vandt i lotteriet.«
»Jeg ønsker mig en knallert.«
»Jeg ønsker at komme til udlandet.«
Ønskerne svirrer om ørerne på os, hvis vi ellers tæn
ker over det. Mange ønsker er temmelig ligegyldige, og
vi ville vist blive lidt mere forbeholdne, hvis vi fik alle
vore ønsker opfyldt efterhånden, som de blev fremsat.
Wessel fortæller om gaffelen, som en kone ønskede,
da hun måtte ønske tre gange. Hendes mand blev vred,
fordi hun ikke udnyttede ønsket bedre, og i sin vrede
ønskede han, at den sad i hendes liv. Da dette ønske til
hans forfærdelse gik i opfyldelse, måtte han bruge det
sidste ønske til at få den ud igen.
Konen, der fik lov at få tre ønsker opfyldt, kom ikke
bedre af sted, da hun ønskede at lette sit arbejde ved,
at alt, hvad hun slog på, ville gå i stykker, og alt, hvad
hun trak i, ville blive længere.
Det første ønske om krukken, der selv skulle hente
vand, kom hun godt nok fra; men de andre ønsker blev
ikke til hjælp ved brændekløvningen eller spindingen.
Hun slog derimod begge sine ben i stykker og trak i sin
næse, så den blev uhyggelig lang.
Af den slags historier findes der mange, og fælles for
dem er, at de, der får lov at ønske, kommer galt af sted,
fordi de ønsker uden at tænke på følgerne.
Om forældres ønsker med hensyn til deres børn ei
der vel lige så mange historier.
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Et ungt ægtepar får en dreng, og så længe der intet
tegn på særlige evner er til stede, har den lille dreng alle
muligheder i behold.
»Han skal være biskop, når han bliver stor,« bestem
mer de lykkelige forældre.
Drengen vokser til, og der er visse tegn, der tyder på,
at der er mange børn, der er lige så dygtige og har lige
så mange fremragende egenskaber.
»Vi synes, at provst ville være en passende stilling til
vor dreng,« siger forældrene.
Drengen kommer i skole og klarer sig så som så, fordi
det ikke er de boglige kundskaber, der har hans største
interesse.
»Præst er en god og anset stilling,« fastslår foræl
drene.
Årene går, og drengen bliver interesseret i mekanik.
»Vi ønsker, at han må blive mekaniker, for det er et
vigtigt og betydningsfuldt arbejde. Der er brug for mange
dygtige mekanikere,« lyder det nu fra forældrene.
Drengen kommer i lære; men det viser sig, at han
ikke er særlig dygtig.
»Det er ikke let at være den dygtigste,« siger foræl
drene; »vi ønsker bare, at han må være flittig og pålide
lig-«
Ønskernes hav er uden bund, og forældrenes ønsker
samler sig til slut i det ønske, at de må bevare forbindel
sen med deres børn, så de også lærer de nye generationer
at kende. Deres uopfyldte ønsker om deres egne børn
overføres derefter til børnebørnene. De indretter deres
ønsker efter forholdene, og de forandrer sig derfor umær
keligt.
Børns ønsker er som forældrenes præget af den tid,
hvor de er fremsat. De små børns ønsker er ander
ledes end de store børns; men mange ønsker er ens for
forældre og børn, da de ønsker at have det bedste forhold
til hinanden. At begge parter måske somme tider frem
sætter noget overdrevne ønsker, forandrer ikke den kends
gerning, at forældrene ønsker, at det skal gå deres børn
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godt, ligesom børnene vel også gerne ville indfri foræl
drenes forventninger, hvis de kunne.
Skulle vi skrive en ønskeseddel med vore største øn
sker, ville vi nok få en del vanskeligheder med at finde
de rette ønsker, for en ønskeseddel, der helt indrettede
sig efter de opnåelige ønsker, havde nok ingen særlig til
trækningskraft.
Det ville måske alligevel være af værdi, om vi en gang
imellem gjorde os klart, hvad vi ønskede mest, og hvilke
ønsker vi helst så gå i opfyldelse. Det ville i så fald nok
hverken være en ny kjole eller en rejse til udlandet, det
blev snarere noget, der havde forbindelse med de menne
sker, vi var knyttet til på en eller anden måde.
Hver gang et nyt hold begynder, imødeses opholdet
med forventninger og ønsker. Eleverne ønsker, foræl
drene ønsker, og alle, der har et arbejde på skolen, ønsker
noget. Eleverne ønsker nok, at de må få gode kamme
rater, og at de må få en god og udbytterig sommer eller
vinter i alle måder. Forældrenes ønsker er vel til en vis
grad de samme som elevernes; men de ønsker tillige, at
deres børn må skikke sig godt, så de kan få glæde og ære
af dem. De, der har deres arbejde på skolen, ønsker, at
der må komme elever, som det vil være en glæde at lære
at kende og få lov at arbejde med.
Med ønsket om, at skoleopholdet må være dem til
hjælp i fremtiden, tages der afsked med eleverne ved
afslutningen. De får da også det med på vejen, at det
gælder om at stræbe efter at gøre det rette, selv om det
ikke altid er det morsomste, for det gælder under alle
livets forhold, hvis vore handlinger skal være til glæde
for andre.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sendes
de bedste hilsener.
Ellen Larsen.

Min adresse på Fyen er nu: Rolfsted, Ferritslev, Fyen.

Ved en 200 års dag.
år vi i 1956 holder Mozart-år, er det fordi, det er 200
år siden, en af de allerstørste komponister, der nogen
sinde har levet, Wolfgang Amadeus Mozart, blev født.
Mozart fødtes i Salzburg som søn af den ærkebiskoppelige hofkomponist Leopold Mozart (1719—87). Mozarts
fader var en fremragende violinpædagog og forfatter af
en meget betydelig violinskole.
Da Mozart meget tidligt viste usædvanlige evner for
musik, tog faderen sig fuldt og helt af sønnens musi
kalske opdragelse.
Som seksårig komponerede Mozart allerede samtidig
med, at han spillede ved Wienerhoffet, hvor han var
elsket for sin skønne musik. — Samtidig med rejsen til
Wien foretog Mozart, der var ledsaget af faderen og søste
ren Anna Maria (»NANNERL«), som ligeledes var musi
kalsk højt begavet, en rejse til München.
I de følgende år gik koncertrejserne til Paris, London
og Haag.
I 1770—71 berejste Mozart som fjortenårig Italien.
Inden afrejsen til Italien blev han udnævnt til hofkoncertmester i Salzburg.
I Italien blev Mozart, ligesom på sine tidligere rejser,
stærkt hyldet, og han blev optaget i Accademia dei Filarmonici i Bologna, en ære som kun er blevet få til del.
Af Paven fik han overrakt den gyldne spore. I 1779 blev
Mozart hoforganist i Salzburg, altså i samme by, hvor han
i forvejen var hofkoncertmester.
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W. A. Mozart, 1756—91.

I mellemtiden havde han foretaget endnn nogle rejser
til Italien og rejse nr. 2 til Paris. På denne rejse døde
hans moder, som denne gang ledsagede ham. Da sorgen
over moderens død var stor og begejstringen for hans
værker i Paris var lille, vendte han tilbage til Salzburg,
nedtrykt og ulykkelig.
Efter hjemkomsten gik det ikke godt med samarbej
det ved det ærkebiskoppelige hof; der fortælles blandt
andet, at da Mozart’s afskedsansøgning kom biskoppen i
hænde i 1781, lod han sin tjener sparke Mozart ud.
Mozart havde forgæves søgt at få fodfæste i Paris. Det
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lykkedes ikke for ham, og han rejste nu til Wien, hvor
han underviste og komponerede med stadig voksende ry.
Her hlev han gift med Konstanze Weber, en søster til
hans ungdomskærlighed, sangerinden Aloysia Weber.
Det gik nu imidlertid rask mod en slutning. Mozart
havde en ringe lønnet stilling; dette ved siden af nogle
store kunstneriske skuffelser virkede ødelæggende på
ham, og da der til alt dette kom en hjernebetændelse,
døde han 1791 i Wien kun 35 år gammel. Hans enke
Konstanze blev senere gift med den danske etatsråd
Nissen.
Vagn Pedersen.

Til slut en prøve på Mozart’s breve:
Til Søsteren.

München, d. 14. Januar 1775.
Gud være lovet! Min Opera1) blev opført i Gaar, den 13.,
og faldt saa heldigt ud, at jeg umuligt kan beskrive Mama al
den Larm, der var. For det første var hele Theatret saa prop
fuldt, at mange Mennesker maatte gaa hjem igen. Efter hver
Aria var der stadig et forskrækkeligt Spektakel med Applaus
og Viva maestro-Raab. Hans Højhed, Kurfyrstinden og EnkeKurfyrstinden (der sad vis-å-vis mig) sagde ogsaa bravo til
mig. Da Operaen var forbi, saa blev der i al den Tid, hvor
man ellers sidder stille, inden Balletten begynder, klappet
og raabt bravo, snart stilnede det lidt af, snart blussede det
op igen, og saa fremdeles. Bagefter gik jeg sammen med Papa
ind i et bestemt Værelse, som Kurfyrsten og hele Hoffet skulde
igennem, og kyssede Hans Højhed Kurfyrsten og Kurfyrst
inden paa Haanden, og de var alle meget naadige. Tidligt i
Morges sendte Hans fyrstelige Naade Biskoppen af Chiemsee
Bud med Lykønskning til, at min Opera havde faaet en saa
uforlignelig Modtagelse hos alle. Det bliver ikke til noget med
Hjemrejsen foreløbig, og Mama skal heller ikke ønske det, for
Mama ved nok, hvor rart det er at trække Vejret lidt. Vi kom
mer tidsnok. En virkelig og tvingende Aarsag er, at min Opera
skal opføres igen næste Fredag, og at jeg nødvendigvis maa
være til Stede ved Opførelsen; ellers vilde den ikke være til
at kende igen, saa kuriøst gaar det til her .... Adieu! Tusinde
Kys til Bimberl2).
i) La finta giardiniera.
2) Navnet på familiens hund.

Ord og tone.
et sker med visse mellemrum — og sidst vel ved ind
førelsen af den nye salmebog og melodisamlingen til
denne — at man rundt i de forskellige aviser og tids
skrifter kan finde meget stærke angreb på det, som —
af og til fejlagtigt — kaldes for nye melodier. F. eks.
kunne man forleden i et af de jydske dagblade læse en
kronik af en lærd magister, der bl. a. gav meget tydeligt
udtryk for sin væmmelse ved det, han kaldte Oluf Rings
tarvelige melodi til Jakob Knudsens morgensang: Se, nu
stiger solen af havets skød. Det er svært at forlige sig
med at høre det udtryk brugt i den forbindelse, men om
smagen kan der som bekendt ikke disputeres, så det får
stå hen. Ligeså er det heller ikke, for folk med et arbejde,
der medfører hyppig brug af sang- og salmebog, nogen
ukendt sag at komme ud for bemærkninger som: »Åh,
har den nu også fået ny melodi!« Og det bliver sjældent
sagt med henrykkelse i stemmen.
Hvad kan det mon være, der er årsag til den modvilje,
ja, undertiden ligefrem vrede og bitterhed, nogle menne
sker fyldes af, når de stilles overfor at skulle synge en
gammelkendt salme eller sang på en ny og ukendt me
lodi? Årsagerne er nok flere; en af dem kan muligvis
være en vis form for magelighed, men det interesserer
mindre i denne sammenhæng.
I en lang række af de salmer og sange, som bruges
mest, er vi, når vi synger dem, med til at give udtryk for
noget; vi så at sige bekender vor tro, udtrykker et håb,
måske vor fortrøstning — undertiden aflægger vi endog
et løfte. Eksempler herpå kan enhver finde, som har en
sangbog indenfor rækkevidde. I sådanne salmer og sange
kan melodien kun have een opgave: den at være ordenes
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tjener, og den må ikke på noget tidspunkt tiltrække sig
opmærksomhed. Men når en ny melodi så ofte bliver
modtaget med uvilje, så er det netop, fordi ordene ikke
længere er det primære. Der er sket det, at de ikke læn
gere er nok i sig selv — den gammelkendte tone skal med
for at hensætte en i den rigtige stemning. Og her er vi
nok ved den egentlige årsag til modviljen mod det nye.
Der kan ligge en fare i at lade sig fastholde af den stem
ning, som en gammelkendt tone kan hensætte en i — og
mange vil jo sikkert have erfaret, hvordan en melodi eller
et stykke musik kan genoplive erindringen om en begi
venhed, der ligger langt tilbage i fortiden, så den hele
situation står lyslevende for en — en stor fare, just fordi
det så let bliver ved stemningen alene, og ordene med
deres indhold forflygtiges.
Hvis vi synger for at komme i stemning, spiller melo
dien unægtelig en stor rolle, og da ville det sikkert være
af god virkning, om vi stadigvæk, i lighed med Grundt
vigs menighed i Vartov, benyttede Weyses melodi til
Duftende enge og kornrige vange, når vi ville synge sal
men: Lovsynger Herren, min mund og mit indre —. Syn
ger vi derimod, fordi vi er i stemning — og dermed menes
i denne forbindelse, fordi vi i et givet øjeblik har været
fælles om noget, der kan komme til udtryk gennem san
gens ord, da må melodien være underordnet. Det må have
været tilfældet med ovennævnte eksempel. Ellers ville det
da vist have været umuligt for en menighed at synge en
sådan salme med den tone. Thomas Laub siger i sin bog
»Musik og Kirke« derom: »— der skal slet ikke skabes
stemning ved gudstjenesten, den er der i forvejen, menig
heden er ihændehaver af den. Den ligger i forsamlingens
forhold til ordene, dens vilje til at gøre sig til et med
dem —«. Det er altså sagt om gudstjenesten; men det
må gælde overalt, hvor vi er samlet om noget værdifuldt.
— Det »at komme i stemning« — d. v. s. i et givet øjeblik
at blive revet med af et eller andet, så det giver sig et
ganske spontant udslag, er jo slet ikke noget værdiløst
eller dårligt, behøver i hvert fald ikke at være det. Men
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det er visselig det, der bliver tilbage, når stemningen bort
vej res, hvorpå det skal kendes, om det var andet og mere
end netop stemning.
Det vil vel altid kunne diskuteres, om en melodi er
køn, d. v. s. om den er sådan bygget op, at den tiltaler
vort øre — og det, den ene opfatter som kønt, kan jo nok
tænkes at blive hørt helt anderledes af en anden. Men en
melodi, der jævnt og stilfærdigt underordner sig sin tekst,
tilpasset tekstens indhold, vil i næsten alle tilfælde kunne
kaldes god. Det er nemlig med melodier præcis som med
mennesker — fordi de er kønne, er det ikke sikkert, at
de er gode. Og omvendt — er de virkelig gode, glemmer
man at tænke over, om de er kønne.
Det var at ønske, at den af og til heftigt opblussende
»melodi-strid« kunne dø hen. Den giver undertiden til
skueren en fornemmelse af, at ordene, der synges, har
mistet deres betydning, og først når det er tilfældet, kan
man med rimelighed begynde at skændes om, hvilke tone
arter og harmonier der tiltaler øret mest. Indtil da ville
der være god mening i, om vi prøvede at lade ordene
forny sig og blive til virkelighed. Så ville måske helt andre
og mere livsvigtige spørgsmål kunne klare sig for os.
Else Marie Jensen-Sønderup.

Følg med tiden.
år I piger læser dette afsnit, er I spredt fra hverandre.
I virker på hver sin arbejdsplads, I forsøger at finde
et tilholdssted, hvor I kan dyrke et kammeratskabsliv i
lighed med det, I fandt på Egå, jeg håber, I vil opnå
dette.
Jeg må sige, at I hurtigt fandt hinanden, og jeg følte,
at kammeratskabet mellem jer, også i fritiden, var godt.
Når man mærker det, er det en fornøjelse at arbejde
sammen med jer, og det var det virkeligt.
Det var også en skøn sommer at tilbringe på Egå. Der
var rig lejlighed til at dyrke friluftslivet; tænk på alle
de strandture, og ikke mindst på de herlige cykelture i
flok og følge, vi har haft sammen. Der er unægtelig en
egen stemning, når klokken ringer til opstilling i række
og geled: orden i rækkerne, inden startsignalet lyder! —
Lad os lige tænke os en halv snes år frem i tiden — tror
I, det bliver opstilling med knallerter? Uh — vi tænker
nu: »sikken et virvar«, ja, lad os se, hvad tiden vil bringe;
men vi kan jo næsten ikke vente på alle de fremskridt,
der vil ske rundt omkring os.
I anledning af Danmarks store atomfysiker professor
Niels Bohr’s 70 års fødselsdag i år vil jeg da også lige
mane jer op til at følge med i tidens enorme udvikling.
Om 15—20 år, hvad anvender vi da atomenergien til?
Niels Bohr advarer i øst og vest mod anvendelse af atom
kraften og maner til fredelig udnyttelse. Hvad er da et
atom? Jeg er overhovedet slet ikke kompetent til at for
klare det. Nogle af jer husker måske blot, at jeg lige
nævnede atom, når vi talte om, hvad vand bestod af.

N

41
Atomer kakles de smådele, hvoraf ethvert stof består,
atomet er opbygget af atomkernen med en sky af elek
troner udenom. Atomer er bittesmå og findes i store
mængder. For eks. er der i et knappenålshoved ca. 50
trillioner jernatomer.
Ved professor Niels Bohr’s fødselsdag udtalte forskel
lige udenlandske forskere sig; de var enige om, at gen
nem de sidste 50 år har Niels Bohr lagt grundlaget fol
den atomalder, vi nu er ved at træde ind i, og han har
inspireret en hel generation af fysikere, som har skabt
den atomfysiske udvikling.
Resultatet er nu, at man bl. a. teknisk kan udnytte et
stof, uran, som en energikilde, der skal erstatte jordens
forråd af kul og olie, som med de stadigt stigende krav
om industriel energi kun vil være af kort varighed. For
Danmark, der ikke er i besiddelse af naturlige kraftkil
der, er udnyttelsen af atomenergien af meget stor betyd
ning.
Det eneste, vi kan håbe og tro på, er, at atomenergien
kun må udnyttes til fredelige formål — og dog kan det
næsten svimle for mig ved tanken om, at »mine gryder«
måske skal koge ved atomenergien.

Kirsten Thorsen.

To sommer-rejser til Norge.
Sommeren 1955.
Norgesturen i sommer gik til Telemarken og Setesdalen.
Vi boede nogle dage på Vestmar folkehøjskole og havde ture
derfra til fods, i båd og med tog. Det var de sidste dage af
højskolens sommerkursus, og vi var med til afslutningsfesten
og så der resultatet af sommerens arbejde udstillet. På en
tur til Jomfruland fyr fra Kragerø tog nogle af de unge jenter
med.
Fra Vestmar gik rejsen pr. bus gennem Telemark til Haukeliseter og Dyreskaret. Det sidste er det højeste punkt på
vejen over til Vestlandet, ca. 1200 m over havet. Her lå sneen
endnu ved St. Hans i højde med rutebilens tag på begge sider
af vejen, og det var let at arrangere en lille rask sneboldkamp.
Dagen efter kørte vi ned gennem Setesdalen, den tidligere så
indestængte dal med de mægtige skrånende fjeldsider.
Sommeren 1956
går rejsen via Frederikshavn—Oslo til Gudbrandsdalens folke
højskole i Hundorp, der har sengetøj til alle, så det ikke be
høver at blive medbragt. Her bor vi, og herfra tages fodture
til fjelds og længere busture rundt fjeldpartiet Rondane (helt
op til Hjerkin i Dovre) og til Karoline og Bjørnstjerne Bjørn
sons hjem Aulestad i Gausdal og de Sandvigske samlinger i
Lillehammer.
Højskolen ligger på det sted, hvor kong Olav den Hellige
i sin tid mødte Dale-Gudbrand. Det er godt 250 km nord for
Oslo.
Det er den 9. tur, jeg har planlagt for tidligere Egå-elever.
Den går længere mod nord end nogen af de tidligere, og ved
een ting til adskiller den sig fra de foregående ture. Jeg har
aldrig før taget Egå-elever med til Oslo. Denne gang passerer
vi Oslo både på udturen og hjemvejen og får hver gang nogle
timers ophold, så vi får tid til at se nogle af de mest kendte
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steder i byen: Vor Frelsers Gravlund med Bjørnsons og Hen
rik Ibsens grave, Frognerparken med Gustav Vigelands ver
densberømte skulpturer og rådhuset, og vi tager en tur ud til
Bygdø og ser Kontiki-flåden og Fridtjof Nansens skib »Fram«.
Timerne vil blive udnyttet.
Prisen bliver den samme som for rejsen i fjor: 265 kr. fra
Frederikshavn og tilbage til Frederikshavn igen. Den omfat
ter sejlturen til og fra Norge, kost og logi og tog- og busrejser
i Norge samt entré til det, vi skal se.
Interesserede kan efter nytår få sendt detaljerede planer.
Indmeldelse i god tid anbefales.
Frederiksgade 34, Århus.
Jens Marinus Jensen.

Campeggio.
ilen nærmer sig Spoleto, midt på den italienske halvø.
Dagene er korte, så mørket har tidligt skjult alle om
givelserne. I byen fandt vi hurtigt en afviser til lejren,
der kun lå 8 km ude. Blot en halv snes minutters kørsel,
og vi kunne slå telt op, lave mad og sove. Hurtigt kørte
vi gennem sydens mørke stilhed; men efterhånden be
gyndte vejen at gå opad, og lidt efter sneglede bilen sig
i 1. gear gennem det ene hårnålesving efter det andet. Vi
fortsatte opad og opad og atter opad med en kold og
fugtig bjergvæg, der ubarmhjertigt kastede lyset fra
bilens skarpe lyskegler tilbage, på den ene side og den
dybe, sorte afgrund med byens Sankt Hans-ormelignende
lys, der efterhånden blev uhyggeligt små, på den anden.
Ikke en eneste bil mødte vi. Vi kom op i skyerne, der var
så tætte, at det nu var umuligt at se mere end få meter
frem. Med en hastighed som skridtgang fortsatte vi gen
nem dybt mørke, klam tåge og pludseligt opdukkende hår
nålesving. Endelig, efter at have kørt sådan en time, så vi
det efterlængtede skilt: Campeggio. Det viste, os ned ad en
ensporet grusvej, der ikke var afmærket mod afgrunden.
En i bilen troede, vi var blevet lokket i baghold af røvere!
------- Endelig så vi lys. Det viste sig heldigvis at stamme
fra en bil på den søgte lejrplads. Konen i den parkerede
bil bad os om at slå telt op ved siden af deres, så vi i
fællesskab kunne forsvare os, hvis røverne, som hun også
var blevet bange for, skulle vise sig i løbet af natten.
Senere kom endnu et par biler, der også parkerede i nær
heden. Med angst og bæven faldt vi i søvn.------------ Om
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morgenen vågnede vi alle uskadte og kravlede ud på en
vidunderlig naturskøn plads beliggende på en top i et
bjergrigt terræn med udsigt over Spoleto 1 km nede i den
af morgensolen forgyldte dal.
Dette er blot et af uendelig mange eksempler på, hvor
ledes den ny rejseform, camping, knytter uforglemmelige
oplevelser til en rejse sydpå.
Som svampe af jorden er hundreder og atter hundre
der af campingpladser i de seneste år skudt op over det
ganske Europa. Teltturisten, der for ikke så mange år
siden blev betragtet som noget af et mindreværdig! væsen,
er i dag fuldt så agtet og anset som beboerne af de dyreste
luksushoteller, og flere og flere europæiske byer ofrer i
disse år store summer på, at »campisterne« skal kunne
bo under så hyggelige og komfortable forhold som muligt.
Blandt de første og mest energiske modstandere af
campingbevægelsen var hotel- og restaurationsbranchen,
der så sit erhverv truet; men ængstelsen viste sig at være
overflødig. Strømmen af turister er så stor, at hotellerne
trods den stadigt stigende flok af campister har nok at
bestille i sæsonen, og ned gennem Europa ser man da
også, at den ene kro og det ene gæstgiveri efter det andet
udvider sit antal af »sengepladser« ved at anlægge en
campingplads ved siden af. Men disse skal man først se
lidt kritisk på.
Allerede inden vi — far, mor, Åse og jeg, der i sep
tember var på tur til Italien i bil og telt — tog af sted,
forberedte vi os til at overnatte så godt, det kan lade sig
gøre. Vi henvendte os blot hos en motororganisation og
fik fortegnelser over campingpladser i de lande, turen
skulle gå igennem. I disse fortegnelser er alle godkendte
pladser anført og samtidig, hvad der findes på dem. Dog
står der ikke nævnt ting som generende myg, buldrende
log og nærliggende natklubber, som ofte kan være ubeha
gelige overraskelser. Men det forøger blot charmen ved
campinglivet.
Lejren ved Spoleto er et eksempel på en naturskønt
beliggende lejr. Andre er mere praktiske og ligger i umid-
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delbar nærhed af større byer, som f. eks. Firenze. Her
har kommunen gjort alt for at indfange og holde på telt
farernes strøm. Det var en af de mest komfortable plad
ser, vi fandt på hele turen, så jeg kan ikke lade være med
at nævne alt det, man kan være heldig at finde.
Campingpladsen ligger i en skyggefuld olivenlund med
udsigt over Firenzes smukke tårne. I lejren er der benzin
station, hvor man kan få tanken fyldt og vognen vasket;
der er en bank, hvor man kan få valuta vekslet, et infor
mationskontor, der giver alle oplysninger på verdensspro
gene, en kiosk, hvor aviser fra alle lande, også Danmark,
sælges, en forretning, hvor man kan købe kartofler, toma
ter, og hvad man ellers har brug for og en restaurant med
bar, hvor man kan bestille varm mad, hvis man ikke selv
har lyst til at lave middagen, hvad vi dog hurtigt fik
gjort på vort medbragte gasapparat. Toiletterne og bade
rummene — styrtebad — er moderne og hygiejniske; der
er stikkontakt for dem, der barberer sig med el.-shaver,
for damerne er der også vaskeri og strygerum, for slet
ikke at tale om en særlig afdeling til opvask af taller
kener og kogegrejer, så dette ikke som i visse andre lejre
må foregå under den vandhane, hvor man vasker sig.
Skulle man blive syg, melder man sig blot i »Første
hjælp «-kontoret, hvor samaritter er parat til at hjælpe
eller kan henvise til eller tilkalde læge. Endelig er der
naturligvis også postkasse, der tømmes regelmæssigt, og
manden, der sælger postkort, fører amerikanske cigaret
ter i alle tænkelige mærker. Hovedtrafikårerne i lejren
er asfalterede, og skulle der være noget, man vil kritisere,
er der i direktionskontoret en bog, hvori man kan be
svære sig og stille forslag om forbedringer og nye ind
retninger. Der kan vist ikke være tvivl om, at de for
bedringer inden for rimelighedens grænser, som foreslås,
vil være til stede næste år. — For nogle er den eneste
anke, der kan rettes mod lejren, at der i nærheden ligger
en restaurant med fortræffeligt jazzorkester, der fortsæt
ter ud på de små timer. Mig generede det dog ikke,
tværtimod.
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Andre campingpladser kan, uden at have ret meget
af Firenzes storslåede udvalg, have enkelte ting at byde
på som bordtennis, billard, fjernsyn, badestrand, udlej
ning af gasapparater, små hytter med to sovepladser,
bord, stole og el., som man kan leje, hvis regnen styr
ter ned. Flere steder kunne vi anbringe teltet og bilen
under en telefonpæl med neohlampe i toppen, som kunne
slukkes, når vi var færdige. Andre pladser havde meget
snedigt anbragt stikkontakter i træer!
Dette er, hvad man kan finde på de fleste pladser i
Italien og de aller-største i Tyskland. De virkelig store og
veludstyrede er sjældnere i Østrig og Schweitz.
På en centralt beliggende campingplads i Rom traf vi
en campist, der fortalte, at for ham og hans familie, og
det gælder sikkert mange andre, var det billigere at rejse
i ferien end at forblive hjemme. Kost og logi var betyde
ligt billigere, når denne rejsemåde benyttedes. Det eneste,
der kunne sluge mere end sædvanligt, var benzinen.
Der er ingen tvivl om, at med campingbevægelsen er
startet en ny fredelig folkevandring ad autostradaer og
veje, som ikke kan andet end medvirke til at udbygge
den mellemfolkelige forståelse.
Bliv ikke hjemme — det betaler sig ikke. Camping
lavinen ruller.
Bjørn Dybkjær.

Et skoleår er gået.
Igen et år udfolder sine vinger,
det flyver frem med morgenrødens glans;
igen vi spørger: hvad mon året bringer,
hvor falder sørgeflor, hvor brudekrans?

Skal krigsråb eller fredens hymne lyde?
Hvad mejsler det i verdens marmorblok?
Hvad vil det rejse, og hvad vil det bryde?
Far hen, hver frygt, Vorherre hjælper nok.
Han er i gode og i onde dage
det hjerte, vi os trygt tør hælde til.
Igennem mulmet vi til klarhed drage;
vort liv er ej tilfældighedens spil!
Vi har i år fejret H. C. Andersen i anledning af 150 års
dagen for hans fødsel. Han er kendt og læst og skattet af os alle
sammen, men mindeåret førte vel med sig, at vi endnu en gang
fik fornyet vor interesse for hans digtning. Og så er det måske
gået andre, som det gik mig, at man ind imellem alt det godt
kendte finder et og andet, som man aldrig har set før. Oven
stående tre vers, der er skrevet ved årsskiftet 1862, har jeg
fundet i en samling digte af H. C. Andersen. De udtrykker,
synes jeg, de tanker, vi gør os foran det nye år; vi ligesom
standser op og ser frem mod det ukendte, som vi ved kan
bringe både glæde og sorg. Vi kan nok ængstes, især i en uro
lig verden. Hvad vil det kommende år indskrive i historiens
bog, den store verdens historie og vort eget lille livs historie?
Hvilke tilskikkelser der end vil møde os — vi kan ikke tage
dem bedre end på den måde, som H. C. Andersen anviser os:
lægge alt i Vorherres hånd.
Når vi begynder et nyt skoleår, er det næsten som ved et
nytårsskifte: hvad vil det bringe os, lette eller vanskelige
arbejdsvilkår? Vil elevflokken møde med den rigtige interesse
og den rette indstilling til arbejdet? Vil vi blive forskånet for
sygdom og andet, som kan lægge hindringer i vejen for vort
arbejde? Vil vi lærere kunne indfri de forventninger, som
elever og forældre har næret til skolen?
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3. november.

Så går tiden. Det daglige arbejde optager os. Den første
uge er lang. Den sidste måned synes kort. Ved afslutningen
siger de fleste, at tiden gik alt for hurtigt, men det hjælper
jo ikke at græde over det. Der er tværtimod grund til at glæde
sig over alt det, som de få måneder kan give. Vi efterskolefolk
har undertiden den glæde at høre, at et efterskoleophold har
haft meget stor betydning for en og anden; det kan hænde,
at der bruges så stærke ord, at vi vægrer os ved at tro dem,
men det kan jo være, at det er som med den korte sommer i
det høje nord, hvor planterne udvikles og modnes på den for
holdsvise korte tid, fordi det er lyst næsten hele døgnet. Op
holdet på skolen er så rigt på oplevelser af forskellig art:
det planmæssige daglige arbejde, kammeratskabet i fritiden,
underholdninger, fester, udflugter o. s. v., o. s. v., at det ville
være mærkeligt, om det ikke kunne spores på de unge.
Når vi tænker tilbage på året, der gik, er det med taknem
melighed over, at vi igen har haft et dejligt arbejdsår med
gode elevhold og ingen særlige besværligheder. I alt fald ikke
sådanne, som har fundet vej til skolens dagbog, der jo i øvrigt
ikke beretter om det daglige arbejde, som er det solide grund
lag, hvoraf alt det andet vokser op. Den fortæller om det mere
ekstraordinære i årets løb, alt det, som jeg her med dens
hjælp skal forsøge at give et lille overblik over — til mest
fornøjelse for dem, der selv har været med i begivenhederne,
men dog vist også til glæde for alle dem, der engang har op
levet noget lignende herhenne.
Rammen omkring et ophold her er åbningsmødet og afslut-
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ningen, måske de to mest uforglemmelige dage for drengene
og pigerne, men vidt vidt forskellige! Den første dag skal man
se hinanden an, hvad det nu er for nogle størrelser, man skal
til at leve sammen med en tid; den sidste dag skal man tage
en mere eller mindre bevæget afsked og forstår næsten ikke,

Afsked —!

at man på så kort tid kunne få så mange nye gode kamme
rater. Men forældredagen hører også blandt de største op
levelser, ikke mindst når de er så vellykkede som både i vin
ter og i sommer; 6. februar var det, som om foråret var i
anmarch, solen skinnede, lærkerne sang, så der også på den

Også en forberedelse til forældrebesøget.
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De fire brødre og eventyrmor.

måde kom noget festligt over dagen, og ved sommerens for
ældremøde var det, at sommeren begyndte at stabilisere sig,
så vi trods dårlige udsigter om lørdagen kunne gennemføre
friluftsforestillingen i ønskevejr søndag aften. Det var »De
fire brødre« af Jobs. Møller, et eventyrspil, som pigerne kla
rede fint. For en gangs skyld kan jeg dog sige, at vi på vin
terskolen havde et virkelig værdifuldt og indholdsrigt skue
spil, der blev spillet både ved forældredagen og vintermødet,
og som slet ikke i udførelse stod tilbage for sommerens friluftsstykke. Det var Axel Kiellands »Hvis et folk vil leve«. Vi

Lillestein: »Er du en af de der svinepelse?«
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fik lyst til at give os i lag med det i anledning af, at vi nær
mede os 10 års dagen for befrielsen, men jeg var ærligt talt
bange for, at det ville være alt for krævende for vore meget
unge og uøvede skuespillere, der oven i købet ikke havde
noget særligt minde om de år, hvor de rædselsfulde begiven
heder fandt sted, som stykket fortalte om. Men mine betænke
ligheder blev gjort grundigt til skamme. Jeg tør sige, at det er
noget af det bedste, der er blevet spillet på vor scene. Det
blev en stor oplevelse såvel for de optrædende som for til
skuerne. Hos de ældste fremkaldtes minder om uhyggelige år,
hos de yngre vaktes en forståelse af, hvad vi skylder dem, der
satte friheden højere end deres eget liv. Hos os alle var det
en god forberedelse til at fejre 10 året for befrielsen med sin
det fyldt af taknemmelighed.
Da skuespillet ikke egnede sig til at spilles om aftenen ved
vintermødet lige før dansen, tog vi det om eftermiddagen,
hvor vi så kun havde eet foredrag; det holdtes af forstander
Hagelsø, Vojens, der talte ud fra Johanne Burchardts bog
»Vinden og kirsebærtræet«. Ved sommerens elevmøde var det
en af skolens tidligere elever, frimenighedspræst FredslundAndersen, Holstebro, der førte ordet. I øvrigt var det os en
stor glæde også at se mange 10 års jubilarer og en del 25 års
jubilarer ved elevmødet.
Vore åbent-hus aftener får stadig større tilslutning. Det
tager vi som et udtryk for, at de nærmest boende gamle elever
(men heldigvis også en del fjernere boende) gerne vil komme
her lidt tiere end til de få store møder. Vi har som sædvanlig
budt på forskelligt. En aften fik vi Århus højskoleforenings
unge til at gæste os med et stykke, som de skulle spille i År
hus: »Lykkelige Marianne«, ved luciafesten gav vi som fælles
læsning C. F. Bay-Hansens »Men det skete i de dage«, en aften
så vi den spændende »Kontiki«-film og derefter en Chaplinfilm fra 1917, som naturligvis fik latteren til at runge gennem
salen, og sidst på vinteren havde vi en dialektfaten med op
læsning og forskellig underholdning af lærerne. I maj havde
vi den store skuffelse, at man fra Århus folkemusikskole måtte
sende afbud til en åbent-hus aften, og desværre lykkedes det
heller ikke senere på sommeren at få den dejlige aften med
sangere derindefra, som vi ellers håber, at der er gået tradi
tion i. I stedet lod vi en aften vor egen korsangsleder optræde
med vort sangkor. Jeg må i den forbindelse fortælle om Vagn
Pedersen, at han i sommer afsluttede sin uddannelse som
musikpædagog — og det med et så fint resultat, at han kom
i avisen med billede sammen med en anden (det var Ellen
Winther, som vi jo er mange, der kender fra hendes besøg
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her på skolen), og de blev kaldt »De to ug-børn«! Fint klaret!
Samme dag, som V. P. blev færdig, havde vi stor fest på sko
len om aftenen, dog mere fordi det var Sankt Hans end på
grund af dette eksamensresultat. Den aften var der rekord
agtig deltagelse, men det var også en ualmindelig skøn som
meraften. Stille, lun, ja, ligefrem varm, i hvert fald i nærheden
af bålet.
Der er mange, der i årets løb tilbyder en skole som vor en
»gæsteoptræden«, så der må vælges og vrages. Vi har sagt ja
til bl. a. følgende, som viste os film, holdt foredrag eller på
anden måde gav os værdifuld oplysning eller underholdning:
Jydsk Andels Foderstofforretning, Dansk Vandrelaug, Ford
Motor Company, Afholdsbevægelsen, Dansk Brandværns-ko
mité, Aarhus Amts Skoleorkester, forstander Rask Nielsen, Jel
ling, kriminalassistent Andersen, Viby, og socialrådgiver frk.
Nielsen, København. Vi erfarer også stadig, at udlændige er
interesseret i den særprægede skoleform, som efterskolerne
er. Lige ved sommerskolens begyndelse var det pastor Johns
son og sekretær Westerberg fra Stockholm, der villle se sko-

Her midt i landet — og nær ved vandet.
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Ungdom i »Den gamle By«.

len, fordi man agtede at forsøge noget lignende i Sverige;
højskoler er der mange af dér, men man har ikke før haft
skoler som de danske efterskoler; jeg har erfaret, at det nu
er blevet til virkelighed med oprettelsen af sådanne skoler i
Sverige. Derimod har jeg ikke hørt, om UNESCO-stipendiaten
fra Ægypten, Saad El-Din Hussein Aly, kan omplante vor sko
leform til dette fjerne land; han lod i alt fald til at være inter
esseret i at gøre et forsøg.
Som bekendt for jer, til hvem dette er skrevet, ligger Egå
efterskole i nærheden af en stor by, hovedlandets hovedstad,
og tilmed i Østjyllands frodige og skønne natur. Det er let for

God udsigt mod Egå.
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Der er sivet noget ud her, mener Vestergård.

os at foretage gode udflugter, ind til Århus eller ud i omeg
nen, og selv for os, der har været nogle af stederne mange
gange før, er der altid noget nyt og interessant at se. På År
hus teater har vi set »Som man behager« og »En spurv i trane
dans«, der spilledes på »Jydsk Skolescene«. Naturligvis har
alle haft lejlighed til at komme med til »Den gamle By«, til
domkirken, rådhuset, Mindeparken, FDB’s fabrikker i Viby
m. m. Men vi må jo også imødekomme de særlige interesser,
så drengene fik lov til at se Midtkrafts store anlæg, DSB’s cen
tralværksteder og Jydsk Andels Foderstofforretning; pigerne

»Her på Kalø sad Gustav Vasa som fange . . .«.
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På de vilde vover.

har vandret mellem møbler i FDB’s møbelafdeling (for resten
også siddet i nogle af dem) og studeret fine ting i Håndarbej
dets Fremme. Et aftenbesøg i Århus i vinter gjaldt Spare- og
Laanekassen, der gav os et indtryk af pengenes betydning i
det store som i det små. Opsparingen har de unge ikke altid
så meget til overs for, som de burde have, og desværre har
de ikke altid forståelse af, at det er for deres egen skyld —
ikke for bankers og sparekassers — at de bør lære at spare.
Om sommeren bruger vi for det meste cyklerne på vore
udflugter. Ikke just af sparehensyn, men fordi det er en frisk
og herlig måde at komme rundt på, ikke blot til de nærmeste
steder, men også til de fjernere som Jelshøj og Moesgaard
strand, Hornslet og Rosenholm, ja, også heldagsturen til Mols.
En og anden synes nok, at det havde været behageligere med
et par rutebiler, navnlig lettere. Men hvor friskt og herligt at
rulle frem gennem landskabet på de to gummihjul, en vid
underlig opfindelse, og nu om dage er vejene så fine, at an
strengelserne er blevet mindre. Desuden er den længste af
vore ture lagt sådan til rette, at der er mange ophold og
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hvil undervejs — i sommer var der endda ekstra mange, fordi
vi blev budt indenfor både hos Ritas forældre i Egens og
Irmas forældre i Strands. En sådan indbydelse tog pigerne
med begejstring imod, begribeligvis. Vi siger endnu en gang
tak for opfordringen til at foretage en invasion de to steder.
Har jeg glemt noget? Ja, turen op til Vejlby landbrugsskole
grundlovsdag, hvor vi hørte foredrag om eftermiddagen af
højskoleforstander Brandt Pedersen, Vrå, og biskop Skat Hoff
meyer, Århus, og underholdning om aftenen af skuespillerinde
fru Ellen Reenberg Dich. Og så må jeg også nævne gymnastik
stævnet på Århus stadion 26. juni; det var en slags general
prøve på forældredagen og elevmødet herhjemme, pigerne var
vist en lille smule nervøse, men efter næste dags avis at dømme
skilte de sig alligevel nydeligt fra det.
Vi har vist aldrig før haft så lang en badesæson som i som
mer. Den 1. september var vandet endnu 22 grader varmt, så
det var noget helt andet end sidste sommer, hvor der ikke var
mange gode badedage. Heldigvis har vi fået forbedret vor
vandforsyning, der ellers i tørre somre har svigtet nu og da.
Vi fik nemlig lagt en ledning fra Egåbro vandværk op til
skolen i vinter, fordi Egå bys vandværk fandt det vanskeligt
at forsyne skolen med vand. Det må vist siges at være et stort
held for byen, at vi fik den nye forbindelse oprettet til vand
værket ved landevejen. Da byens eget værk brød sammen,
kunne der forholdsvis nemt ordnes en nødforsyning ned til
byen. Selv om det medførte en lille uregelmæssighed i sko
lens vandforsyning, var vi meget glade for, at vi på denne
måde kunne træde hjælpende til i en frygtelig vanskelig situa-

Ved den dejlige strand.
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Det er dem, der sørger for vort
velbefindende.

tion. Jeg mindes, hvordan vi en sommer, da byens vandværk
også var i stykker, måtte have en vandvogn til at bringe os
vand i 6 uger. Hvordan ville man mon have klaret byens for
syning et par måneder i sommer, hvis ikke vi havde fået den
nye ledning?
Bortset fra, at vi til vinter får en anden til at hjælpe med
gymnastikken, nemlig Lauge Grønkjær, i stedet for Ebbe
Vestergaard, der har fået andet arbejde, er der ingen foran
dringer i lærerkredsen. Da dette skrives, ligger Arne Vester
gaard hjemme med et brækket ben. Han havde uheld med en
traktor, et hjul greb fat i hans tøj, men heldigvis lykkedes
det ham at få motoren standset; ellers er det ikke sikkert, at
han var sluppet fra det med livet i behold. Vi glæder os med
ham over, at han slap så forholdsmæssigt billigt, og håber, at
han må komme over uheldet uden varigt mén.
I disse måneder er skolespørgsmålet sat til debat. Der er
i folketinget fremsat forslag til en ny lov, der bl. a. rummer
bestemmelse om et tvungent 8. skoleår; det vil sige, at hvis
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loven bliver gennemført, skal alle børn gå i skole, til de er
15 år.
Der er mange, som finder det nødvendigt at få indført
dette 8. skoleår af forskellige grunde, som jeg ikke her skal
komme nærmere ind på. Men mange er også imod det. Natur
ligvis må alle de unge, der vil fortsætte med at læse, gå i skole
mere end 7 år, også mere end 8. Men for dem, der forlader
skolen, når børneskolen er forbi, vil udbyttet af det 8. skole
år være tvivlsomt. Det glædede mig meget for nogen tid siden
at se en førstelærer (H. K. Sandholt, Sejet) skrive i et dag
blad: »Desværre ser det ud til, at de folk, som har beskæftiget
sig med det nye skolestrukturforslag, har overset den skole
form, som hedder efterskolerne.« Hans tanke er, at et år mere
i børneskolen ikke kan give så meget som et efterskoleophold.
Jeg tror afgjort, at han har ret. Ikke fordi efterskolelærere er
dygtigere end kommuneskolelærere, men simpelthen fordi
efterskolen er en skoleform, der byder langt rigere mulighe
der for både lærerne og eleverne. Jeg kunne fremføre mange
begrundelser herfor, men jeg vil hellere lade en af folkesko-

Kønt, men alligevel, det kan gå for langt!
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lens egne lærere gøre det. Ovennævnte førstelærer har ordet:
»Det viser sig også, at der under et efterskoleophold kan læres
meget, netop fordi interessen for mere omfattende skolekund
skaber er vågnet. — Endelig må ikke glemmes, at kammerat
skabet på en kostskole har langt rigere mulighed til at ud
folde sig og vise sine positive sider end på en almindelig
skole. Det er på mange måder gavnligt, at de unge for en tid
kommer bort fra de daglige omgivelser. Dansk, regning og
skrivning er det gavnligt at få genopfrisket og suppleret, men
man må heller ikke glemme det, som kan få større betydning,
og som er den bærende idé for efter- og højskoler. Der tæn
kes her på, at de unge gennem foredrag og anden tale kan
blive gjort til åndeligt levende mennesker. Kan de blive ført
hen til rigdommen i kristenlivet, historien, litteraturen og
kunsten, er det største nået, som kan times et menneske.« Og
han slutter: »Lad os få det 8. skoleår på frivillig basis og for
skån os for det obligatoriske. — Henvis de store børn til efter
skolerne, efter at de i mindst 1 eller 2 år har være ude i det
praktiske liv.«
Der er langtfra enighed om det nye lovforslag, så det er
ikke til at forudse, hvad resultatet vil blive. Men vi må inder
ligt håbe, at tanker som de her citerede må blive taget med
ind i overvejelserne. Hvis alle I tidligere efterskoleelever
skulle give jert besyv med, så ville I sikkert også sige, at et
efterskoleophold er mere værd end en udvidelse med et år
mere i børneskolen. Men skulle det alligevel blive til noget
med et tvungent 8. skoleår, så er det min faste overbevisning,
at efterskolen fortsat vil have sin store betydning. Kravet om
flere kundskaber, forståelsen af den personlige udviklings be
tydning i de tidlige ungdomsår, muligheden for at opleve et
rigt kammeratskabsliv vil stadig føre de unge til vore ung
doms- og efterskoler.
Tage Dybkjær.

Per Pedersen
å mærkeligt kan det gå. Jeg havde lige været ved at
afslutte arbejdet med Egåbogen og tænkte på, at jeg i
år ikke kendte noget dødsfald, som skulle omtales i den.
Samme dag fik jeg da den triste meddelelse, at Per Pe
dersen, som var her på skolen vinteren 1952—53, var
død den 11. oktober i år.
Da Per kom hertil, var han kun godt 14 år gammel,
en af de yngste på holdet, men vi forstod snart, at han
var en dygtig, flittig og målbevidst dreng. Derfor satte
alle vi lærere stor pris på ham, og det gælder også hans
kammerater, som han var et et godt eksempel for.
Der er en sjælden enstemmighed i udtalelserne om
ham: evnerig, pålidelig, fin opførsel. Vi forstår ikke, at
en sådan dreng skal rives bort midt i en blomstrende
ungdom. Meddelelsen om hans død vil vække sorg hos
alle, der har kendt ham. Vi ved, at den må være særlig
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tung at bære for dem, der stod ham nærmest. Jeg kan på
manges vegne udtale vor medfølelse med dem, der ram
mes hårdest. Vi bevarer mindet om ham som en løfterig
og eksemplarisk ung mand.
Jeg har bedt en af dem, der kendte Per bedst, om at
skrive et par ord om ham til Egåbogen. Denne minde
artikel bringes nedenstående.
Tage Dybkjær.

Den 11. oktober døde Per Pedersen kun 17 år gammel,
efter at han i et par måneder havde været angrebet af
en ondartet hjernebetændelse. — Per var sine forældres
eneste søn, og de havde med rette sat store forhåbninger
til ham, for Per var en af dem, der vidste, hvad han ville,
og som satte sine evner og kræfter ind på at dygtiggøre
sig til det mål, han havde sat sig. Efter at han havde
valgt at gå handelsvejen, kom Per ud blandt fremmede,
men hans glade smil, hans retlinede væsen og det åbne
og tillidsfulde sind, hvormed han mødte alle, skaffede
ham hurtigt mange kammerater og venner; de vil savne
ham, og mindet om Pers færd iblandt dem vil sikkert
altid stå for dem som et smukt eksempel. — Men mest
og stærkest føles sorgen og savnet naturligvis af Pers for
ældre, hans søster, svoger og af lille Ib, for de holdt af
Per, som han holdt af dem. I sit hjem følte Per sig tryg
og glad, og han forsømte aldrig nogen lejlighed til at
komme hjem og være sammen med sine kære. — Person
lig har jeg de bedste minder om Per fra hans skoletid;
han var en lille kæk og frisk dreng, som jeg altid kunne
stole på, og velbegavet, som han var, nåede han også at
blive en af de første i sin klasse. — Vi er mange, der vil
savne Per, fordi vi holdt af ham, sådan som han var,
og vi vil bevare mindet om han i taknemmelighed.

V. Alling skole.
Vilh. Christensen.

Til eleverne fra 1945-46 og 1946.
t par glimt fra dagbogen minder mig om, hvordan det
var her på skolen for 10 år siden. Under omtalen af
vinterfesten, der i øvrigt måtte udsættes på grund af sne
storm, har jeg skrevet: »Herligt at have en vinterfest
uden mørkelægning.« Og om udflugten til Mols somme
ren 1946 står der: »57 med cykler + 25 uden cykler tog
med båden til Knebel.«
Det var lige efter krigens afslutning. Mange gange i
vinterens løb glædede vi os over, at lyset måtte tændes
også udenfor og frit have lov til at strømme ud fra skole
stuer og værelser. Selv midt i den mørkeste vinteraften
er der noget festligt over skolen, når lyset stråler ud fra
de mange vinduer. Men sporene af krigsårene mærkedes
stadig. Næsten en trediedel af sommerskolens elever
havde ingen cykel eller en, som var for dårlig til at cykle
en længere tur på. Det er jo noget anderledes i dag, hvor
det ikke er ualmindeligt, at man har både almindelig
cykel og knallert. Da I var her på skolen, var krigens
hærgen i verden hørt op, men sporene var langtfra ud
slettede — heller ikke i sindene. Jeg tænker ikke blot
på sorgen og savnene i de mange hjem, men også på den
angst, der lå over verden, da vi havde set, hvad en en
kelt atombombe kunne afstedkomme af død og ødelæg
gelse. Den, der havde et sådant våben, kunne beherske
verden. Derfor kom der også et kapløb om at sikre sig
overmagten med dette farlige tilintetgørelsesvåben. Nu,
ti år senere, har vi begrundet håb om, at den vældige
atomkraft skal blive udnyttet på fredelig vis, fordi det er
menneskehedens selvmord, hvis den udnyttes som krigs
våben. Så klog er man da tilsyneladende blevet. For godt
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ti år siden faldt den første atombombe. I år har man haft
den første verdenskonference om fælles hjælp til at bruge
atomkraften i fredens tjeneste. For ti år siden stod vi ved
indledningen til »den kolde krig«, der afløste »den varme«.
I år har »de fire store« været samlet til møde, og det er
ikke helt hen i vejret at tale om en afspænding i verden.
Jo, vist er der sket meget i den store verden i de ti
år, siden I forlod skolen her for at tage fat på den op
gave, der lå og ventede på jer. Men jeg er blevet klar over
ved at læse jeres mange breve, at der også er sket meget
i jeres lille verden, betydningsfulde begivenheder i jeres
liv. Nogle skriver lidt derom, andre fortæller mere; jeg
er blot ked af, at jeg ikke må bruge så meget plads i
Egåbogen, at jeg kan berette alting videre; men her er
nu lidt af, hvad brevene har meddelt mig om de enkelte
af jer.
Henning Boge, Bendstrup, Hjortshøj, har haft pladser ved
landbrug både i Sverige og i Norge. Er nu chauffør på
Århus traktor lager.
Ragner Dueholm Christensen, Tvorup, Thisted, fortsatte først
med landbruget, kom senere på præliminærkursus og stu
denterkursus, nu studerer han jura i København. Han håber
at se nogle af jer ved elevmødet.
Jens Foged, Todbjerg, Hjortshøj, har været på Malling land
brugsskole og tjent forskellige steder, bl. a. i Holland sam
men med sin fætter Jørgen Mahler fra Vejlby.
Erich Funch, St. Myregård, Tejn, Bornholm, har været på
Rønshoved højskole og har i øvrigt i forskellige pladser set
det meste af Danmark, men mærkeligt nok ikke været her
siden 1946. Håber at komme til elevmødet.
Torkild Hansen, Hovedgård, nu: skolen, Gredstedbro; aflagde
svendeprøve i tømrerfaget 1948, kom på bygmesterskolen
og senere ingeniørskolen i Horsens, er nu ingeniør ved
Ribe amts vejvæsen, hvor han regner med at blive, hvis
regeringen da ikke bruger alle pengene i vejmillionerne til
andre formål. Torkild Hansen er gift med Ella Poulsen, der
er lærerinde; de har en lille dreng.
Arne Jensen, Brandstrupgård, Ry, har været på Vejle idræts
skole og Korinth landbrugsskole, er nu hjemme igen efter
at have aftjent sin værnepligt, bl. a. som korporal i Tysk
land.
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Peder Hvidkjær Jensen, nu: Harlevholni, Ormslev; har været
på Ladelund landbrugsskole, oplyser i øvrigt om sig selv,
at han er »på ingen måde straffet«.
Ove Hald Johansen, nu: Grønnegade 10 \ Hillerød, er slagter
svend, så han er blevet ved det fag, som han lærte hjemme.
Per Lysthauge, nu: Cascade Rt. 2, Montana, U.S.A.; var på
Asmildkloster landbrugsskole 1954; rejste i foråret 1955 til
U. S. A. som »exchange student« for 18 måneder, han er
cowboy på en »ranch« med et tilliggende på 10.000 acres
land og befinder sig godt derovre.
Helles Madsen, nu: Rosenvangsallé 38, Århus, er støberiarbej
der; han er gift og har en søn på 2 år.
Th. Kjeld Mathiasen, »Skovgård«, Tinning, Hinnerup; har væ
ret på Ollerup folkehøjskole og Vejlby landbrugsskole, har
haft plads i nærheden af Örebro i Sverige, hvor han kun
savnede den danske bøgeskov; er nu hjemme og håber selv
at få en gård.
Erode Engmark Mogensen, Smedegade 59, Horsens; hans mor
fortæller, at Frode er udvandret til Edmonton i Canada
(men hans hjemadresse kan stadig bruges); efter opholdet
her kom Frode i tømrerlære, tog sin svendeprøve og rejste
så til Canada i 1954, hvor han har en god stilling og er
meget tilfreds.
Villy Frank Møller, nu: »Rirkely«, Rettestrup, Lov; var på
Vestsjællands landbrugsskole, Høng, 1948—49 og blev dér
kontrolassistent, fik plads som kontrolassistent, men »det
driverliv« kunne han ikke med, blev så fodermester og har
haft flere pladser siden; regner i øvrigt så småt med at
have fundet den rette at dele livet sammen med og tænker
så småt på at købe ejendom; i alt fald kommer han til elev
mødet, hvis det er ham muligt.
Anders Nielsen, nu: Valby Langgade 178, Valby, har været på
Ollerup gymnastikhøjskole og Tune landboskole, blev gift
i sommer, læser til landbrugskandidat og venter at blive
færdig i foråret 1957.
Johannes Hedegård Nielsen, Hårby skole, Skanderborg, er for
tiden på »Toftegården«, Mjesing, Skanderborg; har været
på Rødding højskole og Malling landbrugsskole; ellers haft
forskellige pladser, bl. a. som elev på Statens forsøgsstation
i Tystofte.
Niels Vagn Nielsen, Skjød, Hadsten, har gået på handelsskole,
er nu rutebilejer, men har stadig samme adresse.
Peder Nørgaard, nu: »Højlund«, Sandby, Hinnerup, har været
på Malling landbrugsskole, købte i januar en gård på 54 td.
land og blev gift 10. april med Rirgit Elkjær fra Todbjerg.
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Kaj Pedersen, nu: »Mosevang«, Forvang st., var først hjemme
en tid, blev så elev på Niels Bukhs gård »Løgismose« (og
traf der Grethe, som har er gift med nu), blev elev på Ollerup gymnastikhøjskole, var senere underforvalter på avls
gården ved Statens redskabsprøver »Bygholm« og kom så
som forkarl til ungdomsskolen »Tårupgård«s landbrug, in
den han fik sit eget i 1952; har to små piger.
Knud Erik Pedersen, »Staragergård«, Galten, Hadsten, havde
først forskellige lærerige pladser og kom dernæst på kon
trolskolen Dronningborg; finder det meget interessant at
være kontrolassistent, men holder op med det til november,
fordi han i vinter vil have sprogkursus på Kalø landbo
skole; det er nemlig hans hensigt at tage på 1% års studie
ophold i U. S.A. fra april 1956.
Johan Laurits Schøler, Vitved, Skanderborg, er bleven uddan
net som smedesvend og er hjemme hos sine forældre i
Vitved.
Ejnar Schaumann Sørensen, Hadrup Nygård, Hundslund, har
været på Ladelund landbrugsskole; var først bestyrer og
nu efter faderens død forpagter på gården hjemme.
Kjeld Baastrup Sørensen, nu: Lisbjerg, Århus; har en vogn
mandsforretning i Lisbjerg og er gift med Elin Jensen, der
var her på skolen 1948; de har tre piger.
Svend Aage Sørensen, Elev, Lystrup, er for tiden på en gård
i Knebel; blev gift sidste år og regner nu med at købe ejen
dom engang.
Preben Sørensen, Dovergård, By, har været på Askov højskole
og Korinth landbrugsskole; landvæsenselev på forskellige
danske herregårde, et år i England, er lige kommet hjem
fra et 18 måneders studieophold i Amerika.
Tom Thomsen, nu: Klode Mølle brugsforening, Engesvang; var
først ved landbruget % år, kom så i handelslære og fik for
skellige pladser, før han fra 1. juli 1954 blev uddeler; sam
tidig blev han gift.
Edith (Andersen) Hansen, nu: Hår Overgård, Hinnerup; blev
gift for tre år siden, hendes mand har en gård i forpagt
ning; de har en lille dreng.
Esther (Andersen) Sørensen, nu: Sabro mk., Mundelstrup;
hun og hendes mand forpagtede først Esthers fars gård, da
han døde i 1951, men siden 1953 har de haft deres eget, et
husmandssted i Sabro; de har en pige og en dreng.
Inger Bakkestrøm, nu: Silkeborgvej 60, Århus; har gået på
frisørskolen og har nu selv en frisørsalon i Århus.
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Betty (Christensen) Olesen, nu: Lisbjerg, Århus, blev gift i
november 1951; hendes mand har maskinstation; de har en
pige på tre år.
Birgit (Gammelgård Hansen) Tholstrup Andersen, nu: »Stavnagergård«, Stevnstrup; var på Frederiksborg højskole 1950,
er gift og bor nær Randers, har en lille dreng.
Edith (Helbo) Mogensen, P. O. Box 845, Rangoon, Burma. Kom
på Randers handelshøjskole, fik efter eksamen først plads
som kontormedhjælper i Randers, senere som sekretær ved
åndssvageforsorgen i København; blev tre år senere barne
plejerske i Nice i Frankrig, så hun fik lejlighed til at lære
fransk. Hjemme på ferie i 1954 traf hun sin tilkommende,
som hun blev viet til i Rangoon 4. juni 1955; hendes mand
er ansat i 0. K. og leder en af afdelingerne i Rangoon. Edith
skriver: »Vi bor i et dejligt hus 8 km fra centrum, og her
ude bliver konen aldrig overanstrengt. Vi har 1 kok, 2
bagere, 1 gartner og 1 dørvogter, så det er begrænset, hvad
der er af arbejde for mig.« Klimaet med regntid og tørtid
er ikke særlig behageligt, men der er et rigt planteliv, ligeså
fugle- og dyrelivet; insekter er der i alle mulige variatio
ner. De er 20—25 danske i byen, men ca. 1000 hvide til
sammen, hvoraf amerikanerne tæller den største part.
Inger Doris (Holst) Jensen, Byleddet 7, Brabrand; gift med
en chauffør fra Vrinners, der nu er fast ansat på ruten
Årslev-Brabrand-Århus; de har en dreng på 7 år, en pige
på 5% og en dreng på 4 år.
Anna (Jensen) Gammelgaard Hansen, nu: »Elstrupgård«,
Tåstrup, Harlev J.; har været på Rønshoved højskole, blev
gift 1950 og har nu 3 dejlige drenge; gården er på 34 tdr. Id.
og ligger lige ved Randers-Skanderborg landevej.
Anna (Jensen) Larsen, før Søften, nu: Enevold Sørensensvej 44, Kolding; på Rødding højskole 1950, gift 1954 med
Jens Peter Larsen, der arbejder ved Kolding Oplands Høj
spændingsværk; i juni fik de en datter, »selvfølgelig jor
dens dejligste pige (når hun ikke skriger)«, skriver Anna.
Anna Marie Jensen, før »Fuglsang«, nu: »Lillemosegård«,
Skovby mk., Skovby Østj.; blev gift 1951, men har stadig
samme efternavn, da hendes mand hedder Kristian Jensen;
de har hans fødehjem og en dejlig pige, der snart er tre år.
Bagnhild Jensen, Foldby mk., Hinnerup; har været i en børne
have i Århus i 4% år og ellers haft plads i huset.
Dagny Marie (Johnsen) Ørnstrnp, nu: »Kildevang«, Torrild,
Odder; har haft forskellige pladser, blev 19. februar i år
gift; gården, som de indtil videre har forpagtet, er hendes
mands fødehjem.
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Anna Jørgensen, Virup skov, Hjortshøj, var på Vestbirk høj
skole 1950—51; har også været kokkepige dér og er nu
samme sted som væveelev.
Anne Lise (Kristensen) Brandstrup Andersen, Adslev Høj
gård, Hørning, er gift med en tidligere egåelev, Hakon
Brandstrup Andersen (1937—38); de har en gård på 23
tdr. Id.
Ruth (Kristoffersen) Knudsen, nu: Hårup, Hjortshøj; blev ud
lært som syerske på Århus Tilskærerakademi; gift 1951 med
en elektriker, der arbejder på Århus flydedok; de har to
drenge.
Kirsten Kruse, nu: Hoffmeyersvej 7 st. th., København F., har
været på Engelsholm højskole 1951 og bl. a. haft plads i
England; tog i juni 1955 eksamen fra Handelshøjskolen i
Århus; er kontorassistent ved Plumrose Ltd. i København
og vil fortsætte ad kontorvejen; i fritiden læser Kirsten til
engelsk korrespondent.
Margith (Laursen) Petersen, nu: Nørregade 50, Skanderborg;
telefonistinde indtil 1951; derefter sygeplejeelev på Kyst
hospitalet i Juelsminde ved Horsens og amtssygehuset i
Skanderborg; blev gift i december 1953.
Anna Marie (Madsen) Knudsen, nu: Spettrup mk., Hedensted;
var i sommeren 1950 på Uldum højskole; blev gift i april
1954 med Johannes Knudsen; samtidig købte og overtog de
hans hjem, en ejendom på 18 tdr. Id. ved hovedvej 10 midt
imellem Horsens og Vejle.
Bodil Kirk (Meger) Kristensen, nu: Terp, Lystrup; har været
på St. Restrup husmandsskole; er gift med en gartner, de
har købt en lille landejendom; Bodil har ellers været på
systue i 6 år.
Eva (Møller) Lajer, nu: Skjørring, Galten; var på Den jydske
Handelshøjskole i Århus, senere på kontor i Århus og Kø
benhavn; gift 1953 med Anker Lajer, hvis fødegård, »Kulkjær«, de overtog.
Inga Schon Møller, nu: Mjesing skole, Skanderborg; begyndte
1952 på Th. Langs forskoleseminarium i Silkeborg, blev fær
dig i år og er nu lærerinde i Mjesing.
Tove (Møller) Bærnthsen, nu: St. Blichersvej 3, Kølvrå, Karup
J.; kom i boghandlerlære og på Boghandlerfagskolen i Kø
benhavn; fik plads i hovedstaden og blev gift 1952; hendes
mand er kontorassistent i flyvevåbnet, de har en dreng på
2 år og bor i den nye by Kølvrå, som er dukket op på heden
i løbet af tre år.
Gerda (Bak Nielsen) Jørgensen, nu: Farre, Sporup; var på
Vallekilde højskole 1952, blev gift i foråret 1953 og har

69
siden boet på en lille ejendom nær hendes hjem, men håber
at få en større.
Inger (Aagaard Nielsen) Brandt Jensen, nu: »Enggård«,
Rørth, Odder; var på Grundtvigs Højskole, Frederiksborg,
1950; blev gift i juni 1954 med en tidligere egåelev, Carl
Brandt Jensen (1943—44); de købte en dejlig, men gammel
gård på 45 tdr. Id., som de håber ad åre at kunne moderni
sere en hel del.
Ketty (Sølvbjerg Nielsen) Almstrup, nu: Vestergårds vej 19 S
Viby J.; var først i lære som hjemmebagerske, hvad hun
måtte gå fra p. gr. af en eksem, blev så smørrebrødselev
på et hotel i Århus og er nu gift med en chauffør; har to
drenge på 5 og 2 år og en pige på 10 måneder.
Kirstine (Nielsen) Hegelund, nu: Sjelle mk., Skovby Østj.;
var på Vallekilde højskole 1953, har nu eget hjem at passe.
Magda (Nielsen) Axelsen, nu: Ålborggade 30, København 0.;
kom til hovedstaden, da hun var 18 år; lærte først som
syerske, blev senere gift med en mand, der havde to moder
løse børn, som Magda så blev mor for, og nu har hun også
selv en, som er to år.
Margit (Overgård) Mondrup, nu: »Arnen«, Allingåbro; kom i
lære i Egå brugsforening, hvor hun var i omtrent 5 år, ind
til hun tog på Frederiksborg højskole; var senere i et par
andre brugsforeninger og blev så gift i marts 1955; hendes
mand er inseminør, men de regner med engang at få et
landbrug; de har købt en lille bungalow, som de nu bor i.
Ingrid (Pedersen) Andersen, nu: Voldby skole, Voldby; har
været på Snoghøj gymnastikhøjskole og Odense husmands
skole; er gift — hendes mand er lærer — og har to piger.
Ellen Poulsen, Ødum, Århus; var på Danebod højskole 1952,
har før og efter haft forskellige pladser, men skal nu hjem,
fordi hendes mor nylig er død og hendes far er ikke rask;
Ellen er forlovet og regner med at blive gift inden jul.
Elin (Fogh Pasmussen) Melvang, nu: Askov, Vejen; har været
på Danebod højskole, fik i Askov plads i huset samtidig
med, at hun fulgte håndarbejds- og kunsthistorietimerne på
skolen, var senere i en broderiforretning; er nu gift med
en elektriker og har en pige på to måneder.
Elise (Riddermann) Knap, nu: Tirstrup Østj.; blev i 1951 gift
med installatør Mogens Knap, efter at de havde købt en
installationsforretning i Tirstrup; de har en dreng på 3 år
og er ved at bygge et nyt hus.
Anna (Riis) Bent Andersen, nu: »Skovlide«, Hørning; har
været på Frederiksborg og Askov højskole; var 1951 i
Norge, hvor hun havde plads hos forfatteren Krokann i
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Gausdal; blev gift 1952, de overtog hendes mands hjem;
har to drenge.
Huth (Schøler) Jensen, nu: Kirkevej 6, Skanderborg; tog
barneplejeuddannelse og kom til Norge i Dansk Røde Kors
astmahjælp; derefter på Testrup sygeplejehøjskole og Århus
kommunehospital; er nu sygeplejerske på Skanderborg
amts- og bysygehus og gift med rutebilejer Vagn Jensen.
Asta Sørensen, nu: Kystsanatoriet Kalø Vig, Skødstrup; har
været på Århusegnens Husholdningsskole og er nu køkken
assistent.
Bodil (Sørensen) Oxe Pedersen, nu: »Hjemly« fri- og efter
skole, Højrup, Fyn; var på Rønshoved højskole 1950—51
og 1951, blev gift 1952; hendes mand var ungdomssekretær
i Eckernførde og Rendsburg amter i Sydslesvig; de boede
i en lille bitte lejlighed i en træbarak, der dog var såre god
efter sydslesvigske forhold; skønt det var et interessant ar
bejde, foretrak de at komme hjem til Danmark igen; nu har
de altså en fri- og efterskole, 60—70 børn i friskolen, om
vinteren desuden efterskole for ca. 40 drenge og piger.
Ellen (Sørensen) Jensen, nu: »Lykkedal«, GI. Hinnerup,
Hinnerup; blev gift 1950 med en tidligere egåelev, Ejnar
Jensen (1939—40); de har en gård på 23 tdr. Id. og tre
børn, to piger og en dreng.
Karen Margrethe (Sørensen) Pedersen, nu: Louisevej 34 st.,
Åbyhøj; havde først forskellige pladser i huset og kom så i
lære som konfektureelev; blev gift 1951, og da hendes mand
er i hæren, har de måttet flytte lidt omkring: Padborg,
København og Århus; de har en dreng på 3 år.
Ketty Loftager Sørensen, p. t. Væth, Langå; har været på
Ryslinge højskole og er for tiden husbestyrerinde.
Margit (Sørensen) Hongård Sørensen, nu: Gram mk.. Stilling;
har været på Vallekilde højskole, blev gift 1951 med en tid
ligere egåelev Henning Hougård Sørensen (1946—47); de
har en pige på 4 år og en dreng på 2 år og er for tiden
på en gård i Gram.
Sigrid (Sørensen) Pedersen, nu: Viby mk., Viby J.; har været
på Askov højskole, blev gift 1954 og har en lille dreng;
hendes mand hedder Peter Dam Pedersen; de har en ejen
dom, og Sigrid skriver, at kammerater fra Egå altid skal
være velkommen til at besøge dem.
Hver enkelt af jer skal have tak for jeres hilsen. I
forstår sikkert, hvor interessant det er for os her på
skolen at få lidt at vide om jeres oplevelser i de sidste
10 år og om jeres nuværende virke. En spredt og broget
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flok er det blevet, så det er umuligt, at vi alle kan samles
her igen. Men mange har skrevet, at de vil gøre, hvad
de kan, for at komme til elevmødet i sommer; det er så
mange, at jeg holdt op med at referere det fra ethvert
brev, der havde nogle ord derom. Men I må såvidt muligt
gøre alvor af at komme. Er det morsomt at læse nyt om
hinanden, så er det endnu morsommere at se, om vi kan
kende hinanden. En af drengene tvivler i hvert fald på,
at vi kan kende ham, for han »har fået briller og bliver
sjældent klippet,« siger han, men så ved vi da, at det er
»Thybo«, hvis vi ser en sådan fremtoning.
I sommer kunne vi glæde os over stor tilslutning til
jubilæumssammenkomsten. Vi håber på ny rekord, når
I møder op søndag den 8. juli.
Med hilsen til jer alle fra os alle her på skolen.

Tage Dijbkjær.

Generalforsamling 10. juli 1955.
Som sædvanlig afholdt elevforeningen generalforsamling i
forbindelse med elevmødet — vi har flyttet lidt med tids
punktet for at få den mest repræsentantive forsamling, og
det var et nyt forsøg i år med at afholde den lige efter efter
middagens foredrag.
En meget kort beretning og regnskabet godkendtes en
stemmigt. Jes Thomsen indledte sin regnskabsaflæggelse med
at oplyse, at det denne gang var 25. gang, han havde fornøjel
sen at aflægge elevforeningens regnskab — dog ikke i træk.
Den første gang balancerede regnskabet med 280 kr., medens
balancesummen nu var 12.350 kr., og vi benytter lejligheden
til her at sige Jes Thomsen tak for trofast arbejde for elev
foreningen gennem årene, enten det har været som formand
eller som sekretær.
Bestyrelsesvalget resulterede i, at Anne-Marie Balle, Helge
næs, Ingeborg Bent Pedersen, Lisbjerg, og Jørgen Brandstrup,
Egå, nyvalgtes, medens formanden genvalgtes. Under Even
tuelt fik bestyrelsen mandat til en mindre kontingentfor
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højelse, når denne blev sat hen til et byggefond til anvendelse
den dag, nybyggeriet ved efterskolen skal i gang. — Og så gik
vi til gymnastikopvisning.
Nu har vi så sat medlemsbidraget op med 50 øre, og det
samlede beløb, det giver, bliver hensat til et byggefond til an
vendelse den dag, byggeriet bliver en realitet. Det er mange
penge, der skal bruges til den tid, og en sjettedel af det sam
lede beløb skal skaffes ad privat vej, så i første omgang lader
vi disse halvtredsører blive gamle elevers beskedne bidrag til
skolens udbygning.
Frede Bak.

Bryllup på »Bynksminde«.

Forskelligt.
Vintermøde afholdes søndag den 26. 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 den dag ikke købes på skolen, men
der kan fås te til medbragt aftensmad.
Elevmøde lørdag—søndag den 7.—-8. juli. Program sendes
til alle medlemmer af elevforeningen, men også alle andre
tidligere elever er velkomne. Man skal dog i alle tilfælde ind
melde sig til mødet ca. 8 dage før.
Vallekildemøde søndag den 2. september; bekendtgøres i
de lokale dagblade onsdagen før.
Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i det lokale annonceblad
»Landbobladet«. Interesserede, der ikke ser dette, bedes søge
oplysninger hos kammerater eller på skolen.

Egånåle (af sølv) kan købes på skolen eller fås tilsendt,
hvis betalingen forud indsendes (3 kr. + porto, i alt 3,30 kr.).
Brug indbetalingskort til girokonto nr. 39268, Egå efterskole,
Hjortshøj; eller send frimærker som betaling, men husk: penge
må ikke sendes i almindeligt brev.
Bidrag til Egåbogen bedes sendt til et medlem af elevfor
eningens bestyrelse 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. Elevfor
eningen taber penge derved, og bogen savnes af den, der
venter den. Husk derfor at meddele eventuelle nødvendige
ændringer.
*

Et sølvarmbånd, værdi ca. 20 kr., er fundet på skolen i
sommer. Ejerinden efterlyses hermed.

Den selvejende institution Egå efter
skoles bestyrelse.
Gårdejer Tage Bornholt, Egå Hjortshøj (formand).
Gårdejer Frede Bak, Rodskov, Løgten.
Forstander Tage Dybkjær, Egå efterskole, Hjortshøj.
Gårdejer Jens Bornholt Hansen, Egå, Risskov.
Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus.
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.
Skoleinspektør Peter Dethlefsen, Ny Munkegades skole, Århus.

Elevforeningens bestyrelse.
Gårdejer Frede Bak (1936—37), Rodskov, Løgten (formand).
stud. art. Jørgen Brandstrup Andersen (1947—48), Egå,
Hjortshøj.
Husassistent Anne-Marie Balle (1954), Helgenæs.
Fru Erna Skou Lybæk (1944), Ormslevvej 104, Viby J.
Husassistent Ingeborg Bent Pedersen (1953), Lisbjerg, Århus.
Bestyrer Anders Kjeldsen Rasmussen (1934—35), Egå,
Hjortshøj.
Landmand Ove Rasmussen (1950—51), Bendstrup, Hjortshøj.
For elevholdet 1954—55: Vagn Therkildsen, Elsted, Lystrup.
For elevholdet 1955: Birgit Kaae Pedersen, Herskind, Skovby
Østj.

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

Elevforeningens Regnskab.
Indtægt:
Kassebeholdning 10. Juli 1954 ................................. 4256,98
1444 Medlemsbidrag....................................................... 3754,40
10 frivillige Bidrag ........................................................
32,00
Porto refunderet.............................................................. 1289,70
Solgt Egaanaale.................................................................
514,25
Billetsalg ved Elevmødet ............................................ 1856,57
Amerikansk Lotteri ved Elevmødet.......................
141,18
Billetsalg ved Vinterfesten.........................................
419,50
Indvundne Renter ..........................................................
89,68
Balance .. 12354,26

Udgift:
Elevmødet 1954:
Adgangstegn ...............................
19,70 Kr.
Musik ................................................... 230,00
Bespisning.......................................... 1031,00
Foredrag ............................................
50,00
Andel i Skuespil ............................
62,00
Underholdning................................ 100,00
Holger Sørensen ............................
50,00
Husholdningsdemonstration . . .
78,87
Indbydelseskort.............................. 222,30

-

Egaabogen:
Trykning ogKlicheer ................... 3215,00 Kr.
Konvolutter....................................... 162,00 Frimærker.......................................... 1378,00 Blanketter ..........................................
79,90 Fragt af Bøgerne...........................
6,00 -

Elevunderstøttelser...........................
Udsendelse til 10 Aars Jubilarer
Porto, Telefon, Udbetalingskort .
Kartotekskort.......................................
Fanen repareret.................................
Købt Egaanaale..................................

Kr.
Kr.

1843,87 Kr.

4840,90 Kr.
455,00 32,68 23,66 23,65 20,50 501,50 -

Vinterfesten:
Adgangstegn ...............................
13,05 Musik................................................... 230,00 Kaffe..................................................... 153,60 Andel iSkuespil...............................
16,84 ----------- ----413,49
Ialt . . 8155,25
Kassebeholdning 9. Juli 1955 ........................... . . . 4199,01
Balance . . 12354,26

Kr.
Kr.
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Foreningens Formue 9. Juli 1955:
Landbosparekassen............................................... 2154,35Kr.
Girokontoen .................................................................... 1681,78 Kontant..........................................................................
362,88 Ialt .. 4199,01 Kr.
Bynksminde, den 9. Juli 1955.
Jes Thomsen.
Regnskabet er fundet i Orden.
Egaa, den 10. Juli 1955.
Ellen Larsen.
Arne Vestergaard.

Egaafondets Regnskab 1954-55.
Indtægt:
Kassebeholdning 10. Juli 1954 ...................................
Renter i Landbosparekassen.......................................
Renter af Obligationerne...............................................
Ialt til Balance . .

475,22
14,30
130,00
619,52

Udgift:
Kassebeholdning 9. Juli 1955 .....................................
Balance . .

619,52 Kr.
619,52 Kr.

Kr.
Kr.

Formuen 9. Juli 1955:
Landbosparekassen............................................ 546,52 Kr.
Kontant...........................................................................
73,00 Ialt . .
619,52 Kr.
+ Obligation 4 %................................................... 1000,00
og Obligation 4% %............................................... 2000,00 Ialt . . 3619,52 Kr.
Bynksminde, den 9. Juli 1955.
Jes Thomsen.
Regnskabet er fundet i Orden.
Egaa, den 10. Juli 1955.
Ellen Larsen.
Arne Vestergaard.

Elevfortegnelse.
Vinteren 1954—55.

Jørn Søndergaard Andersen, Skovby Østj.
Aksel Andreasen, Såby, Østbirk.
Erik Lund Arve, Mejlby, Hjortshøj.
Arne Bendixen, Sølille, Rønde.
Frank Bengtsson, Brundby, Samsø.
Vagn Bisgaard, Saksild, Odder.
Svend Arne Bonderup, Beder.
Jens Boye, Randlevvej 59, Odder.
Tage Buur, Brundby mk., Samsø.
Aage Christensen, Haldgården, Skibby, Ormslev.
Børge Christensen, Pillemark mk., Samsø.
Elmer Christensen, Sandvig, Mern.
Jørgen Christensen, Hlerup Søgård, Alken.
Folke Dalsgaard, Hans Brogesgade 37, Århus.
Herman Dieter Delfs, Dollerødmark, Sydslesvig.
Leif Givskov, Voerladegård, Skanderborg.
Christen Hedemand Hansen, Værum, Randers.
Ejner Kjær Hansen, Fulden Overgård, Beder.
Hans Hansen, Blåkær, Knebel.
Jørgen Hansen, Rostved, Rønde.
Jørgen Hansen, Lystrup, Hårlev.
Peter Hansen, Hårlev præstemark, Hårlev.
Poul Loft Hansen, Oslogade 182, Århus.
Carl Hillersborg, Værum, Randers.
Svend Hougaard, Mesballe, Ryomgård.
Poul Hviid, Viby mk., Viby J.
Thomas Jakobsen, Farre mk., Sporup.
Anker Jensen, Ørting.
Arne Jensen, Bøgelund, Gedved, Horsens.
Arne Jensen, Sandby, Hinnerup.
Bent Klejs Jensen, Tranebjerg, Samsø.
Bjarne Junge Jensen, Korsholm, Hinnerup.
Ejvind Møller Jensen, Skovby Østj.
Ernst Kjeldsen Jensen, Haldum, Hinnerup.
Gert Vedel Jensen, Østergade, Hadsten.
Jens Jørgen Jensen, Brundby mk., Samsø.
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Jens Overbjerg Jensen, Brundby, Samsø.
Jens Rask Jensen, Høver Søndergård, Galten.
Ole Øster Jensen, Kolby, Samsø.
Peter Erik Jensen, Vitved Østergård, Skanderborg.
Kurt Johansen, Tåstrup, Harlev.
Jens Christian Josiassen, Rostved, Rønde.
Hans Øster Jørgensen, Hårmark, Pillemark, Samsø.
Svend Aage Kjær, Farre, Sporup.
Eigil Kristensen, Haldum, Hinnerup.
Jørgen Langkjær, Lille Dannegård, Svinninge.
Jørn Larsen, Bøgestrømsgård, Sandvig, Mern.
Svend Høj Laursen, Fårup, Voldum, Randers.
Erling Lauritsen, Damgård, Jaungyde, Skanderborg.
Leif Laursen, Solbjerg, Århus.
Anders Møller, Gjerrild.
Henning Møller, Gjerrild.
Bent Kolding Nielsen, Pillemark, Samsø.
Børge Nielsen, Vestervang, Ugelbølle, Mørke.
Finn Bering Nielsen, Malling.
Gert Helbo Nielsen, Kasted, Århus.
John Østergaard Nielsen, Egåbro, Risskov.
Jørgen Birkedal Nielsen, Bøgevang 10, Vejle.
Knud Aage Schacht Nielsen, Hår, Hinnerup.
Kurt Nielsen, Karenslyst, Ørting.
Poul Juul Nørregaard, Brendstrup, Århus.
Laurids Kjældmann Olsen, Nr. Vissing mk., Skanderborg.
Børge Pedersen, Tulstrup mk., Ry.
Ernst Pedersen, Øerhage Stenleje, Ebeltoft.
Ivan Holm Pedersen, Haldum, Hinnerup.
Jens Anker Pedersen, Trige, Århus.
Svend Riis Pedersen, Beder.
Erik Rasmussen, Åst, Vandel.
Poul Erik Rasmussen, Thorvaldsensgade 29, Århus.
Bent Sandvad, Linesminde, Tirstrup Østj.
Frede Schmidt, Døstrup S.
Tage Simonsen, Havhusene, Løgten.
Jørgen Peter Skov, Tåstrup, Harlev.
Jørgen Steiniche, Elsted, Lystrup.
Erik Winther Svejstrup, Assensgade 18, Århus.
Niels Søgaard, Fregerslev, Hørning.
Kjeld Sørensen, Voerladegård, Skanderborg.
Knud Sørensen, Enggård, Gjerrild.
Vagn Therkildsen, Elsted, Lystrup.
Karl Jørgen Thomsen, Tiist, Mundelstrup.
Jørgen Winther, Yding, Østbirk.
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Sommeren 1955.
Aase Aborg, Søby, Hornslet.
Agnes Algreen-Petersen, Sørisgård, Slangerup.
Birgit Andersen, Tousvej 116, Åbyhøj.
Birgit Hougaard Andersen, Attrup, Trustrup.
Kirsten Andersen, Albøge, Trustrup.
Ingrid Bomholt, Skødstrup.
Birte Bøjstrup, Edelstrup, Balle.
Elly Bach Christensen, Trige, Århus.
Else Christensen, Værum, Randers.
Inger Christensen, Harlev prgd., Harlev J.
Gerda Dahlgaard, Falling.
Ingrid Fisker, Dørup, Skanderborg.
Kirsten Forsmann, Spørring, Århus.
Ida Gregersen, Herskind n. Skole, Skovby Østj.
Emmy Hansen, Harlev J.
Linda Henriksen, Lisbjergbro, Århus.
Karen Fevejle Jacobsen, Karlsminde, Tvingstrup.
Gerda Jakobsen, Rude, Odder.
Inge Jakobsen, Fløjstrup, Uggelhuse.
Birthe Jensen, Højvang, Hinnerup.
Inger Jensen, Stjær, Harlev.
Jonna Østergaard Jensen, Værumsgade 5’, Århus.
Jytte Jensen, Estrup, Hornslet.
Ketty Jensen, Fuglslev mk., Tirstrup Østj.
Kirtha Jensen, Kokjær, Lillering.
Margit Kjærsgaard Jensen, Bjertrup, Hørning.
Signe Jensen, Mårslet.
Vera Jensen, Godthåb, Trige, Århus.
Rita Johnsen, Kolågård, Egens, Rønde.
Brita Jørgensen, Kaneborg, Tranebjerg, Samsø.
Elin Jørgensen, Balle mk., Balle.
Inge Jørgensen, Margrethelyst, Astrup, Ry omgård.
Kirsten Worre Jørgensen, Elev Højgård, Lystrup.
Tove Jørgensen, Skåde, Højbjerg.
Maria Kastberg, Formyre, Ørum Sdrl.
Ruth Keller, Trige, Århus.
Gertrud Kristensen, Thomasminde mk., Århus.
Kirsten Vestergaard Kristensen, Ollerup, Jelling.
Kirsten Krog, Langskov, Hadsten.
Margit Laursen, Thorsø mk., Voldby Djursl.
Lilly Lindberg, Toftgård, 0. Tørslev.
Inger Bro Lindekrans, Sondrup, Hundslund.
Jonna Lindskow, Sabro, Mundelstrup.
Grethe Fruelund Madsen, Værum, Randers.
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Jonna Madsen, Stabrand, Kolind.
Inger Mielec, Rugård strand, Hyllested.
Irma Mikkelsen, Strands, Knebel.
Maren Lisbeth Mikkelsen, Rude Overgård, Odder
Ruth Mortensen, Yderup, Mundelstrup.
Hanne Muld, Ellevang 82, Vejle.
Ellen Møller, Drammelstrup, Allingåbro.
Kaja Klith Møller, Mejerigården, 0. Tørslev.
Ruth Møller, Sabro, Mundelstrup.
Birgit Nielsen, Fuglslev, Hyllested.
Ellen Toftgaard Nielsen, Ramten.
Else Nielsen, Fannerup, Kolind.
Inge Nielsen, Lime mk., Mørke.
Inge Toftgaard Nielsen, Røndegård, Rønde.
Ragnhild Korsgaard Nielsen, Skjoldelevgård, Hinnerup.
Vera Frost Nielsen, Fårkærgård, Korslund, Mørke.
Inger Margrethe Nørgaard, Rosmus, Balle.
Ulla Olesen, Højlund, Lønstrup.
Birgit Kaae Pedersen, Herskindgård, Skovby Østj.
Ellen Margrethe Hvid Pedersen, Foldby, Hinnerup.
Esther Bloch Pedersen, Høver, Galten.
Inger Pedersen, Norring, Hinnerup.
Ingrid Pedersen, Hjortshøj.
Karen Pedersen, Ajstrup, Malling.
Eva Poulsen, Ontrup.
Inger-Lise Rasmussen, Borridsø, Thorsø.
Birgit Rich, Outrup.
Sølvia Irene Schmücker, Skade, Højbjerg.
Margit Simonsen, Søften, Hinnerup.
Doris Sørensen, Skæring, Hjortshøj.
Eva Sørensen, Skjoldelev, Hinnerup.
Marie Sørensen, Kirketoft, Høver, Galten.
Ruth Sørensen, Lime, Mørke.
Ruth Sørensen, Elmelund, Sdr. Borup, Randers.
Karen Toft, Stjær, Harlev.
Ellen Ulrich, Nødager, Kolind.
Grethe Ulrich, Nødager, Kolind.

Af eleverne var 69 fra Århus amt, 53 fra Randers amt, 15
fra Skanderborg amt, 11 fra Holbæk amt, 4 fra Præstø amt,
4 fra Vejle amt, 2 fra Ribe amt, 1 fra Frederiksborg amt, 1 fra
Hjørring amt, 1 fra Slesvig amt, 1 fra Tønder amt, 1 fra Vi
borg amt.
Ved kursusets begyndelse var 30 fyldt 14 år, 79 var 15 år,
49 var 16 år, 4 var 17 år, og 1 var 18 år.
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