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En svensk salme
Oversat af K. L. Aastrup.

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, 
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord. 
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord, 
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo, 
her nyder jeg ro 
og kan dig med glæde påkalde.

Af henfarne slægter jeg arved den vang, 
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang 
og dyrked den siden med suk eller sang. 
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer: 
Den mark, som blev min, 
var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, 
frimodigt som fuglen i skove, 
og takke for regnen, som vander mit land, 
for solskin og varme i sommerens brand, 
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel, 
om du ej gav held? 
Det vokser jo, medens vi sove.

Så lær mig da, Herre, at dig til behag 
jeg bruger det pund, mig blev givet, 
at fylde med hæderligt virke min dag, 
at hjælpe og værne om den, som er svag, 
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst 
et navn, Herre Krist, 
som er i din livsbog indskrevet!
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Det plejer at være en julesalme, der indleder Egå- 
bogen, fordi den udsendes i julemåneden. I år er det 
nærmest en høstsalme, vi har valgt; eller rettere måske 
en salme om bondens arbejde og hans taknemmelighed 
mod Gud, der har givet ham det og velsigner hans virke.

Men salmen har bud til os alle og kan bruges på alle 
tider af året, så sandt som vi altid må have Gud med i 
vort arbejde, om det skal blive til noget; hvad magted 
vi vel, om han ej gav held? Og vor taknemmelighed må 
ikke blot være levende i os, når vi lige har bragt høsten 
i hus, eller når vi holder jul og tænker på Jesusbarnet, 
der kom til verden, på Kristus, der lod sig føde for at 
blive til frelse for os, nej, den skal altid være levende i os, 
så vi bruger de kræfter og evner, som Gud har givet os, 
sådan, at han kan se, at vi gør, hvad vi kan, for at tjene 
ham gennem vort virke, hele året rundt og hele vort liv 
igennem.

Vore bedste hilsener til jer alle med ønsket om en 
glædelig jul og et godt nytår.

Karin og Tage Dybkjær.



Den store overraskelse

Vor store grønlandsfarer Knud Rasmussen har i en af 
sine bøger på en såre skøn måde genfortalt, hvad en 
gammel grønlænder, Kuanja, kort før sin død berettede 

ham om sin første jul, der — netop fordi det var den 
første — også blev den største.

Som halvvoksen dreng var han af sine fæller fra øst
kysten blevet efterladt, hårdt medtaget af sygdom, på en 
boplads på vestkysten, hvortil de var taget for at provi
antere. Han plejes her kærligt af en jordemor — »Bedste
mor« bliver hans kælenavn til hende — og må undre sig 
over al den godhed, som han, den forældreløse fremmede, 
udøbte møder. Men den store oplevelse bliver, da han 
trods »Bedstemors« protest stjæler sig med til julefesten, 
som han nok har hørt nærmede sig (han har selv i samme 
anledning fået nyt tøj), men som han ikke ved hvad er. 
I Grønland går unge grønlændere i julenatten fra hus til 
hus og synger julen ind og læser juleevangeliet. Da han 
hører de glade, klare stemmer udenfor, kan han ikke ud
holde at blive i stuen, han blander sig med skarerne og 
følger med rundt. Han forstår jo ikke meget af det, der 
synges og tales. Og dog — af alt det, han har gjort i sit 
liv, har intet betydet så meget for ham som den nat, da 
han stjal sig til at være med til dette.

»For det begreb jeg straks -— måske netop fordi jeg 
var en forældreløs — at her var plads også for mig. Her 
vragedes ingen fattige eller slægtsløse ensomme, her 
kunne alle komme.« Dobbelt stærkt måtte denne glædes
fest virke, fordi for ham og hans fæller var juletiden 
først og fremmest »mørkets midte«, fattigdommens, mis
fangstens, vinterangstens tid. »Når jeg nu så gerne ville,« 
siger han til Knud, »at du og andre blot en eneste gang 
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skulle mærke julen gennem min mund, så er det, fordi 
l næsten er blevet sådan vænnet til julen fra den tid, da 
I var ganske små, at den aldrig rigtig kan blive den 
pludselige og store oplevelse, som den blev for mig, der 
dog var så voksen, at jeg kunne tænke.«

Ja, vi må nok give Kuanja ret: vi er blevet vænnet til 
julen, den stadig tilbagevendende. Den kan blive noget 
selvfølgeligt for os, noget halvt forslidt. Og det kan igen 
delvis skyldes, at den er blevet spundet ind i et væv af 
juledikkedarer lige fra forretningernes alt for tidlige jule
udstillinger til utallige foreningers juleballer. Mange 
hjem har deres særlige juleskikke, og mange børn over
øses med julegaver. »Drukner« den rigtige jul ikke i 
alt dette?

Vi kan ikke nægte, at faren er der. Og det er for
ståeligt, at mennesker kan synes, julen trænger til at 
»skrælles«, som mangen gammel altertavle i disse årtier 
»skrælles« for åndløse århundreders billige overmaling, 
så de gamle mestres enkle forkyndelse får lov at komme 
til orde. Og det er forståeligt, at folk kan få lyst til at 
gøre med juledikkedarerne, som kejseren i H. C. Ander
sens »Nattergalen« ville gøre med den kunstige fugl, da 
det kom for en dag, at ikke den, men kun den lille, 
uanselige ægte nattergal kunne synge døden bort fra 
kejserens hjerte. Han ville slå den i tusinde stykker.

Alligevel er det måske slet ikke her, tampen brænder. 
»Gør ikke det,« sagde nattergalen til kejseren, »den har 
dog gjort det gode, den kunne. Behold den altid.« Ikke 
blot kan der i sig selv være noget både kønt og værdi
fuldt i juleskikke (»det skal være, som det var hjemme«). 
Men megen måske lidt barnlig eller tilsyneladende ud
vendig »juleudfoldelse« kan både være udsprunget af og 
tjene den sande juleglæde. Kuanja glædede sig over sit 
nye tøj og anede med rette en sammenhæng mellem 
dette nye tøj og julens glæde.

Det springende punkt er, om vi gør dette til den rigtige 
ægte jul. »Den bedste fugl har vi dog,« sagde hoffet, da 
den rigtige, ægte, uanselige nattergal, det utaknemmelige 



7

lille dyr, var fløjet sin vej. »Og så måtte kunstfuglen igen 
synge, og det var den fireogtredivte gang, de fik det 
samme stykke, og spillemesteren roste så overordentlig 
fuglen, ja forsikrede, den var bedre end den egentlige 
nattergal. Og det syntes de så allesammen.«

Ja, sådan kunne det jo også gå os, at vi nåede derhen, 
hvor vi var mere end tilfredse, når bare rammen var 
i orden.

Men de fattige fiskere, som havde hørt den rigtige 
nattergal, sagde: »Det klinger smukt nok, det ligner også, 
men der mangler noget!«

Ja, det må vi nok sige. Der mangler noget, hvor 
rammen, dikkedarerne, traditionen — eller hvad det nu 
er — bliver det hele, det egentlige.

Men der behøver ikke at mangle noget, selv hvor 
rammen er tarvelig, gaverne få og små, hvis også vi for
drister os til at stjæle os til at være med (for også vi 
er jo uværdige til at få del deri) i julenattens hellige 
glæde, som den kommer lil orde, hvor julebudet for
kyndes for al folket og hilses af al folkets glade takke- 
sange.

Når alt kommer til alt, sidder også vi i »mørkets 
midte« uden det, kan hverken kende os selv eller Gud 
i hans godhed og nåde. Når alt kommer til alt, kender vi 
til det samme som kejseren, at døden sidder på vore 
hjerter, ja, i vore hjerter, og har taget sceptret i sin hånd. 
Og intet, intet andet kan synge den fra vore hjerter end 
glædesbudet om ham, som »fornedrede sig til os små, at 
vi må ham til broder få« — at vi med ham må kaldes 
og være Guds kære børn, hvor meget vi end samtidig 
kun alt for tydeligt er »Adams børn« og dødens børn.

Ret beset: det skulle ikke være umuligt, at julen også 
for os blev den store overraskelse.

Kjeld Lawaetz.



Ved Paul la Cours død

En stor digter er død. — Meddelelsen derom kom i sep
tember måned, da jeg så småt begyndte at lægge 

planer om årets Egåbog. Jeg burde skrive noget om Paul 
la Cour, tænkte jeg, og fortælle om hans betydning, 
ham, som vi kan nævne sammen med Kaj Munk og 
Martin A. Hansen, når vi vil nævne tre store inden for 
vor nyeste litteratur på dramaets, prosaens og lyrikkens 
område, alle tre døde tidligt, smertelige tab for det dan
ske folk.

Men jeg veg tilbage over for opgaven at give en skil
dring af Paul la Cour. Det magter jeg slet ikke. Jeg er 
desværre ikke sagkyndig nok til at vurdere hans mange 
digtsamlinger eller tolke indholdet af den betydeligste 
af hans bøger, »Fragmenter af en Dagbog«.

Når jeg alligevel skriver lidt om Paul la Cour, er det, 
fordi jeg engang har mødt ham. Det var kun ganske 
flygtigt, og dog vil jeg aldrig glemme den oplevelse, som 
det var at lære denne store, men ydmyge digter at kende 
på anden måde end gennem hans skrevne ord.

Det er nu godt to år siden. Efterskolerne skulle have 
årsmøde på Sdr. Nærå fri- og efterskole. Det blev fore
slået, at vi skulle se at få Paul la Cour til at tale for os en 
aften og læse op. Jeg skrev til ham, og stor var min glæde, 
da han svarede ja. Han kaldte emnet for sit foredrag 
»Hjemkomst til mennesket« og forklarede i sit brev: »Det 
er, på baggrund af vor kultursituation, en undersøgelse af 
grundlaget for vor vestlige kultur belyst ud fra nogle af 
dens største tekster.«

Med mit kendskab til Paul la Cours omfattende viden, 
hans utroligt dybtgående tænkning og hans grundige og 
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samvittighedsfulde behandling af de emner, som han tog 
op, forudså jeg, at det ville blive en stor aften.

Jeg glædede mig overvældende på forhånd.
Så kom der afbud.
Begrundelsen var, at han arbejdede på en ny bog 

og derfor havde aflyst alle pligter i den nærmeste frem
tid. »Arbejdet med en ny bog har grebet mig så meget og 
lægger i så høj grad beslag på min arbejdskraft, at jeg 
slet ikke tør forudse at måtte forlade den. Jeg har derfor 
aflyst alle pligter,« skrev han, og da der endnu var to 
måneder til mødet, håbede han, at vi uden vanskelighed 
kunne finde en egnet stedfortræder.

Hvad skulle jeg nu gøre?
Kunne jeg forsvare at trænge ind i en digters værk

sted og rive ham ud af arbejdet, når han havde skrevet 
sådan?

Jeg vovede det. Jeg skrev til ham så pænt, som jeg 
kunne, om den store skuffelse, det ville blive for os alle, 
om han ikke kom. Jeg foreslog ham at holde det foredrag 
for os, som jeg vidste, at han skulle holde noget før inde 
i Århus; så ville der ikke blive så meget arbejde med for
beredelsen. O.s.v. o.s.v.

Det lykkedes. Han lovede at komme alligevel. Bagefter 
havde jeg samvittighedsnag over, at jeg havde plaget ham 
så meget, men glæden over, at det havde givet resultat, 
var langt større.

Så kom aftenen. Det blev et møde i mere end alminde
lig forstand.

I en kort velkomst søgte jeg at præsentere digteren 
Paul la Cour for forsamlingen, idet jeg nævnte to ord som 
karakteristiske for ham: vækst og kontakt. Han har skre
vet om liv og vækst. En af hans digtsamlinger hedder 
»Mellem Bark og Ved«. Det er dér, væksten foregår. I 
hans »Fragmenter af en Dagbog« siger han mod slutnin
gen, at det gamle ord, der er anført som bevis for, at men
nesket er til, dur ikke. Det lød: Jeg tænker, altså er jeg. 
Nej, mennesket kan ikke løsrives fra andre. Det bør 
hedde: Jeg er ikke ene, altså er jeg. Denne kontakt med 
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andre optog Paul la Cour så stærkt, at han gik ind i ar
bejdet for fredsbestræbelser gennem mellemfolkelig for
ståelse.

Vi skal søge forbindelse med hinanden, ikke skille os 
fra hinanden og leve i angst for hinanden. Det er også 
betegnende for Paul la Cour, at han har skrevet en af
handling, som hedder »Gør dig ikke skyldig i frygt«.

Med tanke på, at vi havde en stor digter imellem os, 
foreslog jeg, at vi skulle synge »Derfor kan vort øje glæ
des«. Hvornår ville vi få bedre lejlighed til at synge:

»Derfor rør tes vi og vaktes 
ved en digters favre ord; 
thi de druer, som os raktes, 
var fra livets rige bord.«

Til indledning havde jeg også sagt, at ligesom en dig
ter ikke kan skrive, uden at der er læsere, som vil læse 
hans bøger, sådan kan foredragsholderen ikke tale, uden 
at der er nogle, der vil lytte. Jeg forsikrede, at vi glædede 
os til at lytte til hans ord.

Paul la Cours foredrag var enestående.
Gennemarbejdet, poetisk, tankemættet — og fremført 

i et dejligt sprog på la Cours stilfærdige måde.
Jeg kan ikke lade være med at gengive et lille afsnit 

af det (efter »Vindrosen« 1954 side 202 ff., hvor foredra
get senere blev offentliggjort):

»At læse en bog er egentlig en mærkelig sammensat 
handling. Den rigtige læser læser altid to bøger på een 
gang, den ene den med tryksværte på, den anden ham 
selv og hans eget liv. Hvis han ikke har den forestillings
kraft, den medlevende evne, som får ham til hele tiden 
ubevidst at sammenholde de to bøgers tekster og lade 
dem lyse på hinanden; hvis han ikke så at sige læser med 
sit eget liv, har bogen kun et handlingsforløb at meddele 
ham. Måske kan han også til en vis grad opfatte og glæde 
sig over det udsøgte i den, det artistiske, men for det, 
der kunne vække og oplyse personlighedslivets fineste be
hov, er han døv.
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Den, som vil hæve en skat, må helst have en spade ved 
hånden, og den, som vasker guld af flodsand, må have et 
sold. Også læsning kræver redskaber. Med hvilke skal 
man forsyne sig for med rigt udbytte at kunne læse lit
teratur?

En god sund menneskeforstand er et ypperligt red
skab, men er på den anden side dog ikke tilstrækkeligt. 
Når videnskaben ofte med store resultater gransker litte
ratur og malerkunst, når der higes og søges og graves, 
udgives sprænglærde bind om kunstforståelse og littera
turforståelse, arrangeres omvisninger, lysbilledforedrag, 
diskussioner, radioudsendelser, og når hele kunstforstå
elsens højere algebra piber os om ørerne, er det uden tvivl 
fra mange synspunkter set værdifuldt; men samtidig er 
det rigtignok et spørgsmål, om al denne aktivitet ikke er 
tegn på en ebbe i vor forestillingskraft. Man interesserer 
sig åndeløst for billeder og bøger; det sidste man bør gøre, 
for de er skabt til at leve med og man kan ikke nøjes med 
at interessere sig for den man deler sit liv med. Man bry
der sin hjerne med at forstå dem til bunds, og så er det 
dog slet ikke alt dette, det først kommer an på. Man over
vældes af sin egen stigende voksenhed, skønt det egent
lige i kunst, den levende hemmelighed i den, gåden om 
man vil, først er helt tilgængelig for vore rester af barnlig 
forestillingskraft. Man er blevet tilbøjelig til kun at læse 
med den ene bog i hånden, den med tryksværte på. Vor 
egen bog, vort eget livs tale kan man dårligt længer tyde, 
fordi alt er blevet psykologi, og vi er allesammen såre ind
viklede for os selv.« »Det første redskab må være kam
pen mod ens egen voksenhed. Det tør ikke glemmes, at 
kun barnet i vore dage kan lytte kunstnerisk, fordi det 
alene ikke har sat sin vidunderlige forestillingskraft over
styr.«

Da Paul la Cour havde talt om barnets store evne til 
indlevning og modtagelse gennem et åbent sind, valgte jeg 
bagefter at lade os synge »Mod barnets lykke stræbes«.

Vi havde alle lyttet betaget. Det gjorde vi også, da Paul 
la Cour senere læste nogle af sine digte. Det første, han 
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læste, var om hans egen far. la Cour var kun 15 år, da 
faderen døde i 1917, det tredie af krigsårene 1914—18, så 
det er ikke mærkeligt, at krigens uhygge ellers prægede 
mindet om hans far. Det skønne digt skal gengives her:Jeg kan huske en solhed dag min unge fader gå i hvid- og solstribet tøj, med tobaksfarvet stråhat på.Jeg må holde det billede fast: et hvid- og solstribet ben og min hånd, der greb om hans hånd som en fuglefod om en gren.Jeg ved ikke tid eller sted. Vi gik på en sollun vej, og fader fløjtede under sin hat lykkeligt hen for sig.Pludselig slap han min hånd og løb i græsset ind, smed sin hat og slog en koldbøtte hurtig som en vind.Siden kom krig og nød.Jeg så ikke mere hans smil. Telegrammerne sad i hans hjerte plantet som pil ved pil.Jeg husker ham kun i nød.Men fjernt bagved årenes hast spøger et smil af min unge far. Jeg må holde det solsmil fast.Et smil — imod år af ve.Det er nok, det er evigt nok.Vi er unge først. Så biir vi trætte.Andet skal ikke ske.Jeg må holde det billede fast: et hvid- og sortstribet ben og min hånd, der greb om hans hånd som en fuglefod om en gren.
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Da jeg dagen efter kørte Paul la Cour ind til Odense, 
forstod jeg, at ikke blot havde vi haft en uforglemmelig 
aften, men det lod til, at den også havde gjort et vist 
indtryk på ham. Men alligevel steg min forundring, da 
jeg nogle dage efter modtog et takkebrev fra digteren. 
Han takkede for de varme, forstående og kyndige ord, 
hvormed han var bleven introduceret, og som han altså 
må have kunnet godkende. Dernæst takkede han for den 
megen hjertelighed og interesse, han mødte den aften. 
»Jeg følte det som noget aldeles ufortjent, en gave jeg slet 
ikke var forberedt på at modtage. På den måde blev det 
mig, der kom til at tage beriget hjem, med en fornem
melse af at have stået overfor en af de mest lydhøre for
samlinger, jeg mindes at have mødt... Jeg er Dem virke
lig taknemmelig, fordi De ikke gav op, men nødte mig til 
at komme. Jeg ville meget nødigt være gået glip af ti
merne i Sdr. Nærå.«

Jeg har læst en del nekrologer ved Paul la Cours død. 
Nu kan jeg se, at hans brev er overmåde karakteristisk 
for ham. Ydmyghed prægede ham i hans færd som i hans 
digtning. Han tænker ikke på, at han gav os noget, men 
takker for det, vi gav ham. Og det var dog ikke andet end 
almindelig opmærksomhed og lydhørhed. Men jeg tror 
også, at han tydeligt mærkede, at der straks var kontakt 
mellem ham og hans tilhørere, og som altid fyldtes han 
med glæde, når han mærkede en levende kontakt med 
andre mennesker. Det var tydeligt, at både han og vi 
havde haft en lykkelig oplevelse, da vi mødtes med hin
anden.

Nu er han borte. Når vi nu skal møde digteren og tæn
keren Paul la Cour, bliver det i hans bøger.

Men vi, som har mødt ham engang på vor vej, bevarer 
mindet om ham som et stilfærdigt, ydmygt, dybttæn- 
kende, samvittighedsfuldt menneske, der selv var tak
nemmelig over små opmuntrende oplevelser, og som lærte 
os at være taknemmelige over mødet med andre, ikke 
mindst når det var et menneske som digteren Paul la 
Cour. Tage Dgbkjær.



Jubilæumsbetragtninger

Et jubilæum — af hvad art det end monne være — ta
ges ofte som anledning til at standse op et øjeblik 

for at se tilbage over de år, der er gået. Derved vil man jo 
let komme til at fundere over, hvorvidt den jubilerende 
— hvad enten det nu er en virksomhed eller en enkelt per
sons arbejde, der er tale om — har nået de mål, der var 
i sigte, da det hele begyndte. I nogle tilfælde er det da 
også muligt ganske nøje at præcisere, hvad der er nået, 
hvilken betydning virket har haft, — i andre tilfælde kan 
det være mere vanskeligt at afgøre. Ved det jubilæum, 
der er årsag til disse betragtninger, vil det være aldeles 
umuligt at fastslå betydningen af det arbejde, der er 
gjort. Jubilaren er Egå friskole, som vil være mere eller 
mindre kendt af alle efterskolens elever.

Egå friskole begyndte sit arbejde i 1881. Tanken om 
en friskole havde nok en tid været til stede hos de for
ældre, som sluttede sig til den. Det ser imidlertid ud, som 
om den direkte årsag blev et lærerskifte i kommunesko
len, hvor en nyudnævnelse stod i skarp modstrid med de 
ønsker, man hos en stor del af skoledistriktets beboere 
nærede desangående. I friskolens protokol kan man der
om læse følgende: »Da førstelærerembedet i Egå i efter
året 1880 efter lærer Pihlkjærs død var ledigt, arbejdede 
en del af skoledistriktets beboere for at få lærer Abel 
Poulsen Krogsgård i Pihlkjærs sted, men da det (trods 
det, at man først ved ombæren af liste for Poulsen og 
dernæst ved henvendelse til provst Bülow og tilsidst ved 
sognerådets indstilling af lærer kun fik Poulsen på listen 
som nr. 2, hvorfor provsten og de to andre i skolerådet 
kaldte nr. 1, andenlærer Nielsen, Egå) slog fejl, så havde 
denne afgørelse det gode ved sig, at tanken om oprettelse 
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af en friskole, som tidligere havde været drøftet, nu mod
nedes. På et møde, der i december måned 1880 holdtes 
hos gårdejer P. Bruus, Dagland, blev sagen yderligere 
drøftet, og man enedes om at tegne sig for bestemte årlige 
bidrag til løn for den, der skulle lede undervisningen i 
friskolen.« — En sådan skole, hvor forældrene selv over
tager ansvaret for deres børns undervisning, ansætter og 
lønner læreren eller lærerinden, var på den tid ikke noget 
ukendt. Noget lignende var sket mange andre steder — 
friskolen som skoleform kunne for få år siden fejre 100 
års jubilæum — alligevel må det forstås, at en sådan be
slutning var noget aldeles afgørende for den enkelte — 
dette, at man brød med, hvad der var almindelig sæd og 
skik, satte sig udenfor sognefællesskabet, var noget, der 
krævede alvorlig overvejelse.

Det var i begyndelsen ikke muligt at skaffe penge
midler, så en skolebygning kunne rejses. Derfor foregik 
undervisningen de første år i storstuen hos en af de gård- 
mænd, Niels Rasmussen Sørensen, der sluttede sig til fri
skolekredsen, og det var hans søster, der ledede under
visningen. Først i 1883 turde man binde an med at bygge 
skole, og den bygning, der da blev rejst, danner endnu 
rammen om friskolens arbejde. Her skal iøvrigt ikke gi
ves nogen nærmere historisk udredning af de forløbne 
femoghalvfjerds år — det ville alligevel kun blive en gen
givelse af protokollens nøgterne meddelelser om lærer
skifte, reparationer og istandsættelser, som ikke kan på
regne interesse.

Men hvad kunne det nu være, der bevirkede, at en 
sådan friskole — og mange med den — kunne rejses? 
Der er jo en nøje sammenhæng mellem friskoletanken og 
de åndelige vækkelser, der i sidste århundrede gik över
landet, og svaret ligger først og fremmest i det, der er det 
særlige for den grundtvigske friskole, at det er forældre- 
nes skole. Det er det på den måde, som allerede er anført, 
at forældrene selv antager og lønner den lærer, om hvem 
de mener, at han vil opdrage og undervise deres børn på 
en måde, som er i overensstemmelse med, hvad for
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ældrene anser for ret og rigtigt. Det var ønsket om, at 
børnene i deres skole skulle møde en påvirkning, som den 
hjemmet øvede, og at de skulle undervises i den samme 
ånd, som var rådende i hjemmet, der gav den egentlige 
baggrund for oprettelsen af friskolerne. Derfor var det 
også en helt naturlig ting, som det skete her i Egå, at 
man kunne samle børnene i storstuen — skolen skulle 
være noget hjemligt — og så kunne den vel ikke få bedre 
rammer end selve hjemmet. Jeg tænker mig, at det har 
været her som andre steder, hvor en lignende begyndelse 
er gjort, at folkene i gården — og andre forældre også — 
en gang imellem har kigget ind i stuen til børnene og læ
rerinden, ja, måske endog givet sig tid til at sidde lidt, 
og de har derved haft virkelig mulighed for at leve med 
i skolens daglige arbejde. Man kan egentlig ikke forestille 
sig nogen mere ideel skoleform. Og givet er det, at sko
len, som jo må blive en meget betydelig faktor i barnets 
liv, ikke nogen sinde har haft bedre mulighed for at øve 
den rette indflydelse end i disse første år, hvor hjem og 
skole kom hinanden så nær.

Egå friskole har aldrig haft noget stort elevtal. Ejen
dommeligt for den har det været, at den i de senere år 
har haft en del af sine elever inde fra Århus — ejendom
meligt i en tid, hvor strømmen ellers går den modsatte 
vej. Om den fortsat vil kunne eksistere, er i øjeblikket et 
åbent spørgsmål. Det gælder nu ikke alene Egå friskole, 
men den danske friskole overhovedet, også hvor dalende 
elevtal ikke giver anledning til ængstelse. Det er for fri
skolens folk i øjeblikket særdeles vanskeligt at balancere 
mellem en fastholden af det, der bør være friskolens for
nemste opgave, og en tilbøjelighed til knæfald for vor tids 
afgud: jagten på kundskaber. Og for så ikke at blive mis
forstået og derved bringe friskolen i miskredit bør det 
måske tilføjes, at friskolen aldrig har villet formene sine 
elever de kundskaber, som det er naturligt og rimeligt, at 
børn tilegner sig. Men samtidig skal der være tid til sam
men med børnene at samles om alt det, der betinger den 
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voksnes erkendelse af det, der hjælper til at leve et ri
gere menneskeliv.

I 75-året for Egå friskoles oprettelse drøftes den dan
ske folkeskoles fremtidige form ivrigt. Diverse skolelovs
forslag har set dagens lys, og der trækkes tov om delt og 
udelt skole — tvungent eller frivilligt 8. skoleår o. m. a.

Forstemmende virker det, at de, som først og frem
mest burde være interesserede i dette spørgsmål — for
ældrene — endnu kun i ringe grad har ladet deres røst 
høre i debatten. Udfra det synspunkt, at livet i skolen 
først udfolder sig ret, når forældrene er levende med deri, 
er der grund til at være taknemlig for de år, Egå friskole 
har kunnet bestå.

Else Marie Jensen-Sønderup.



AnsvarStrør vi frøkorn, hvor fremad vi går, vil det blomstre en dag i vort spor.
Disse linier af Kristian Østergaards digt kan kalde 

tanker frem om menneskers ansvar. Vi kan sammen
ligne ord og handlinger med frø, der såes, spirer, vokser 

og bærer god eller dårlig frugt. Det er bestemmende for 
et menneskes liv, hvilke frø der får de bedste vækstbe
tingelser.

Skolerne vil møde frem med renset og kontrolleret frø, 
som de vil så; men det er vækstbetingelserne, der vil 
spille en rolle. Der får børn og unge retningslinier for 
deres liv og hjælp til at kunne klare sig senere hen. Det 
er da også det egentlige mål. Det kan bare ikke gives i en 
udenadlært remse, selv om der måske nok kunne findes 
bøger, hvori der er leveregler nok til et helt liv. Det er 
ikke nok at vide en hel masse rigtigt, ordene må føles som 
en levende virkelighed, ellers vil mange kloge og gode 
ord være til ingen nytte. Den meste og sikkert stærkeste 
påvirkning kommer nok heller ikke igennem bøger, men 
gennem en direkte oplevelse ved at være sammen med 
andre mennesker. Derfor har alle mulighed for at øve en 
indflydelse på de mennesker, de kommer i berøring med.

Noget vi har oplevet på et vist tidspunkt, kan dukke 
frem og præge vort liv i bestemte situationer. Et tilsyne
ladende glemt ord kan pludselig indfinde sig og få ny be
tydning. Frøet har ligget der; men det har manglet vækst
betingelser. Meget kan være som tomme fraser, indtil det 
viser sig, at det er umuligt at komme udenom. Forældrene 
tager ansvaret for børnenes handlinger, og deres ord har 
ikke så stor vægt, før de kommer ud blandt fremmede og 
skal være voksne; da får de fuldt ansvar for deres ord og 
handlinger. Det er dem selv, der skal finde ud af, hvad de 
skal gøre, og hvad de ikke skal gøre. Måske er der nogen, 
der hjælper dem, måske er der ikke, og da er det godt at 
have en indre tilskyndelse til selv at tage en bestemmelse 
og et grundlag for at foretage en vurdering af det, de kan 
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blive udsat for. Det er ikke altid nok at gøre det, der bli
ver forlangt, ofte må noget gøres, uden at det bliver for
langt, når det er nødvendigt, at det bliver gjort. Det er 
heller ikke nok at lade være med at gøre det, der er for
budt, for der er en del, der kræver et valg, og der er 
mange uskrevne love, der ventes overholdt. Det er vigtigt 
at kunne sige ja til det rigtige og nej til det forkerte og 
ikke alene sige det, men også vise i gerning, at der er bag
grund for ordene. Vi må have mod og vilje til at gøre det, 
vi godt ved, er det rigtige. Det er trods alt os selv, der har 
ansvaret for, hvordan vi lever vort liv, og der er ingen, 
der kan tage det ansvar fra os.

Eksemplets magt er større end ordenes. Det er svært 
at være, som vi skal; men det er lettere at synes, at andre 
kan være det. Allerede det, at vi tænker, at andres hand
linger giver os berettigelse til at gøre det samme, viser, 
at handlinger har betydning for andre. Den dårligste und
skyldning er den, at det gør alle andre, eller at det er der 
mange andre, der gør. De, der handler ud fra det, har 
størst chance for at lide skibbrud, for det er lettere at 
blive skubbet nedad end at blive hjulpet opad.

Det er kun lidt af det, der siges og gøres, der ingen 
virkning har et eller andet sted før eller senere. Måske er 
det ikke den virkning, vi tænker os, og måske er det hel
ler ikke på det sted, vi tænker os. Derfor er det ikke lige
gyldigt, om vi siger eller gør dette eller hint. De, der føler 
sig forpligtet over for noget uden for sig selv, vil stå sik
rere og være bundet af deres egne ord, og de vil ikke først 
og fremmest tænke på deres egen fordel, hvis der skal 
tages en bestemmelse.

Det vi mindes, når vi tænker på dem, vi har været 
sammen med, knytter sig til bestemte ord eller handlin
ger. Lad os derfor med glæde og tak samle en perlesnor 
af gode og rige minder om de mennesker, vi i vort liv har 
haft forbindelse med, så den kan være os til hjælp og 
støtte i fremtiden.

Hermed sendes de bedste hilsener med ønsket om en 
glædelig jul og et godt nytår. Ellen Larsen.



Naturen og kunsten
Alt, som ejer livets lue — alt er kunstens lærebog, siger 

ZA.Chr. Richardt til sidst i sangen: »Derfor kan vort 
øje glædes;« den sang, som I piger de sidste somre har 
holdt så meget af at synge.

Hvorfor har I nu netop holdt så meget af den? Er det 
melodien eller teksten? Først er det sikkert melodien, I 
har lagt mærke til, den er ret iørefaldende. Det er Carl 
Nielsen, der har skrevet melodien. Hans navn træffer vi 
mange steder i højskolesangbogen, og han har skrevet 
mange orkesterværker, der spilles meget både herhjemme 
og i udlandet. Dejlige, blide toner, man kommer til at 
holde af.

I teksten fortæller Chr. Richardt om kunsten, og om 
hvor kunstneren henter sine motiver, at kunsten er og 
må være et udtryk for det skønne i livet og naturen. For 
hvor er der meget skønt til, og kunstneren meddeler os 
det og gør os opmærksom på det, åbner vore øjne for det.Derfor kan vort øje glædes ved et billeds farvepragt; ti det lys, hvori det klædes, er naturens egen dragt;

Chr. Richardt fortæller om malerkunsten; malerne gi
ver os deres opfattelse af livet og naturen, de giver ud
tryk for det på lærredet.

I andet vers er det billedhuggerkunsten, der omtales; og den sten, hvis skønhed strålte formet af en mesters hånd, den blev skøn, fordi han målte med vor skabers målebånd.
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Derefter digtningen.Derfor rørtes vi og vaktes ved en digters favre ord; ti de druer, som os raktes, var fra livets rige bord;
og musikken, derfor vugged os i drømme tonedybets havfrusang, ti af hjertets kildestrømme svulmed jo dets bølgegang.

Til sidst siger Chr. Richardt så: Alt, som ejer livets 
lue — alt er kunstens lærebog. Livet og naturen inspire
rer kunstnerne til at udtrykke sig, har en bestemt mening 
med det, de fremstiller, enten det er i ord, toner, billed- 
tale eller skulptur. Kunstneren giver noget fra sig, hans 
personlige opfattelse af en ting kommer til syne.

Kunstverdenen er indholdsrig og berigende for os. 
Der skal tid, øvelse og evner til at kunne vurdere et kunst
værk rigtigt, til at finde ud af kunstnerens idé med ar
bejdet; eller skal man absolut følge kunstnerens tanke
gang — skal man absolut finde ud af, hvad der har været 
kunstnerens mening?

Kunsten i sig selv er en del af livet, har en selvstæn
dig eksistens, den skal ikke erstatte livet og kunsten; nej, 
kunsten er et udtryk for det kønne i livet og naturen.

Kirsten Thorsen.



Til en ukendt Gud

Der rettes ofte angreb på de unges læsevaner. Man be
brejder dem, at de læser for megen dårlig litteratur. 

Man ser også tit, at ældre, fornuftige mennesker begiver 
sig på rejse bevæbnet med Anders And og lignende, fol
de har fået den opfattelse, at det gælder om at få tiden 
slået ihjel, og så gør man det ved at blade i Anders And 
og andre ugeblade, for så har man da noget farvestrå
lende for øjet, og det kræver intet af læseren selv. Den 
gode litteratur derimod stiller bestemte krav til læseren, 
uden disse krav intet udbytte. Jeg vil i det følgende for
tælle noget om John Steinbecks bog »Til en ukendt Gud«. 
Jeg må straks sige, at jeg tror ikke, den er for de helt 
unge, da den kræver en kritisk vurdering. Det er en af 
de første bøger fra Steinbecks hånd og en af de første, 
man bør læse, fordi den ligesom kaster lys over hans 
senere forfatterskab.

Det er med stor psykologisk indsigt og voldsom styr
ke, han skildrer det primitive sind hos en bonde, der 
elsker sin jord med en sådan inderlighed, ja lidenskab, 
at han må skabe sin egen naturreligion, hvori avlekraften, 
frugtbarheden er hovedsagen.

Joseph Wayne, som er kommet fra New Englands
staterne, hvor hans far var en slags gammeltestamentlig 
patriark, og sammen med sine brødre og deres familie er 
draget til Californien, slår sig ned i en rig og frugtbar dal 
mellem to høje bjergkæder og starter en kæmperanch 
med hundreder af køer, heste og får. Græsset og kornet 
myldrer op af jorden, der er ingen grænser for den yppige 
frugtbarhed, det gror og spirer omkring ham. Nok går 
der rygter om, at der kan komme tørre år, men det tror 
Joseph ikke på.
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For at holde sig på god fod med naturens kræfter 
ofrer han i al hemmelighed til den ældgamle eg, der 
overskygger hans gård, og i hvis mægtige stamme han 
tror, hans afdøde faders sjæl har taget bolig. Han taler 
til egen som til sin fader, han betror den sine hemmelig
heder, og han spørger den til råds. Hans bibelfaste broder 
Burton forarges højlig over Josephs ugudelighed og dra
ger krænket bort; men i Josephs sind er der en bræn
dende trang til at forstå tilværelsens elementære love, 
livet og døden, årstiderne, markens grøde. Han vil være 
ét med naturen og føle, at jorden er altings moder, og 
da han ikke finder forklaring på naturens gang og my
sterier i kirkens lære, retter han sine bønner og bringer 
sine ofre til en ukendt gud, hvis symbol han finder i en 
høj, mosklædt klippe midt inde i den store fyrreskov, 
hvor en evigt rislende kilde springer ud ved klippens fod.

Her fejrer Joseph sine andagtsstunder, her søger han 
tilflugt, da den ødelæggende tørke kommer og driver alle 
andre bort fra dalen. Herfra kan han holde udkik med 
sin af tørken udpinte jord, hvis lidelser han deler, indtil 
regnen kommer igen.

Skildringen af denne hedning, denne sandhedssøger 
i primitiv bondeskikkelse, er noget af det fineste, jeg har 
læst.

Menneskeskikkelserne er rige. Josephs kærligheds
lykke med Elisabeth, der så at sige bliver bragt som offer 
for den ukendte gud, barnets fødsel, den moderlige 
Rama, som er gift med Josephs broder Thomas, den 
upålidelige Benjamin, der elsker spiritus og kvinder og 
falder på sine gerninger, den trofaste meksikaner Juanito 
og alle andre på ranchen.

Og så de prægtige naturskildringer i den gode dal 
med floden i midten, de fjerne skove og tinder, de brø
lende uvejr, regnens komme efter lang, pinende tørke. 
Det er altsammen så livsnært, så fortroligt, som stod 
læseren selv midt i det hele. En præst forsøger at om
vende Joseph, men det mislykkes. Joseph er ét med sin 
jord, ét med sit arbejde.
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Det er herligt at læse om ham; men I, der er unge, 
begynd med noget lettere, der findes mange gode bøger. 
Væn jer til at læse, gå så i gang med de store, krævende 
opgaver, og jeg tror så meget på jer, at jeg véd, når I er 
kommet godt i gang, så skal I nok lade det dårlige ligge.

Arne Vestergård Madsen.

Alle Egåbogens læsere ønskes en glædelig jul og et 
godt nytår.

Karen og Arne Vestergård Madsen.



En julehilseno
Aret går på hæld. Dagene kan snart ikke blive kortere.

Vi synger med glæde vore adventssalmer og med 
dobbelt glæde, hvis man selv har været med til at lave 
kransen og sætte lysene i. Nu er det vel ikke almindeligt, 
man synger til daglig rundt i hjemmene, men alle, der 
har været på skole, har sikkert følt sindets berigelse ved 
at være med til morgenandagten dengang. Det er ikke 
alle, der kan synge, dog kan man godt glæde sig alligevel 
ved at se ind i lysene, efterhånden som de tændes søndag 
efter søndag, og på denne måde forberede sig til julen. 
Det er altid godt at være forberedt — også når det gælder 
at gå ind til en højtid som julen. For mange mennesker 
er disse højtidsdage desværre ikke til megen glæde, de 
keder sig forfærdeligt og har ofte kun den tanke — blot 
det dog snart kunne blive hverdag igen. De tåler ikke den 
stilhed, der opstår omkring dem, når hverdagens ma
skineri med al dens larm går i stå — for dem skal der 
altid ske noget, om ikke andet så må radioen i hvert fald 
larme, og det kan den også, her er der næsten altid noget 
for enhver smag. For disse mennesker kan man kun 
ønske, at de for deres egen skyld måtte opleve, at advents
tiden og julehøjtiden ikke blot er noget for børn og ældre 
mennesker, men at det i høj grad er noget, der gælder 
os alle.»Julen er kommen med solhverv for hjerterne bange, jul med Guds-barnet i svøb, under englenes sange, kommer fra Gud, bringer os glædskabens bud, æren er Guds i det bøje!«

Grundtvig.
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Kære Egå efterskole og gamle elever.
Så blev det vores tur at sige farvel. Den 1. oktober 

i år havde vi været i Egå i fem år, og vi syntes derfor, 
at nu var det passende at bryde op. Vi er nu gået ind til 
det arbejde, som vi hele tiden har regnet med skulle være 
vor fremtidige gerning, og vi befinder os vældig godt. 
Befolkningen her er meget interesseret i ungdomsarbejde, 
og gymnastikken har stor tilslutning. Forleden aften var 
der opvisning i forsamlingshuset af seks hold — fire 
børnehold — det ser man ikke ret mange steder i Jylland.

Nu, da tiden på Egå er forbi, må vi sige jer »gamle 
elever« tak for alle gode stunder, vi har haft sammen. 
Det vil nok blive svært for os at tage hjemmefra og være 
sammen med jer til elevmøderne. Derfor vil vi også blive 
så meget mere glade for, om nogen af jer ved lejlighed 
lægger vejen om ad Tjæreby friskole (ved Skælskør).

De bedste jule- og nytårshilsener fra os alle her.

A. Kjær Torbensen.



Søndag

En god søndag begynder om lørdagen, siger et gammelt 
ord, og det er sandt. I vor tid begynder søndagen jo 

i bogstavelig forstand om lørdagen alle de steder, man 
holder weekend, men det er ikke det, der er tænkt på i 
det gamle ord. Dette at holde fri fra lørdag middag har 
ikke været kendt i så mange år her til lands, og mange 
mennesker arbejder også lørdag eftermiddag endnu.

Så vidt jeg ved, er det kun meget få steder ved land
bruget, man holder weekend.

— Men hvad er der så tænkt på med, at søndagen 
begynder om lørdagen?

Vi kender allesammen ord om søndag. »I seks dage 
skal du arbejde, på den syvende dag skal du hvile.« »Kom 
hviledagen i hu, at du holder den hellig.« »Søndag er Vor
herres dag.« Søndagen skal være noget særligt — ander
ledes end alle andre dage. Søndagen er en helligdag og 
en hviledag, og vi skal værne om søndagen, så den ikke 
ender med at blive noget helt andet end det, den skulle 
være.

En af de største fejl ved vor tid er forjagethed, man 
vil nå så meget, se så meget, opleve så meget og have så 
mange fornøjelser, at der ikke bliver tid til at samle sig 
om noget, man haster af sted til næste oplevelse. Dette 
rastløse jag er også over søndagene, det er, ligesom man 
er bange for ikke at få flere søndage, så man kunne 
gemme en af oplevelserne til senere — og de, der har 
allermest travlt i søndagstrafikken, får måske også ro 
over de følgende søndage — på hospitalet!

En god søndag begynder om lørdagen. Ja, alle der er 
beskæftiget ved husvæsenet, ved, at det er sandt, skal vi 
have en god søndag, må den forberedes om lørdagen.
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Man vil jo gerne have huset rent til søndag, og man vil 
gerne have bagt og forberedt søndagsmiddagen, så man 
kan have det nemt.

Kender I noget bedre end lørdag aften, når huset 
skinner rent og nypudset, der er hængt rene håndklæder 
op til søndag, og haven og gårdspladsen er nyrevet? Det 
er, som om alt dette ydre stemmer sindet til højtid.

Så må vi ikke ødelægge søndagen med at sove hele 
formiddagen, stå op til middag og være gnaven det halve 
af eftermiddagen.

Desværre har mange foreninger den vane at holde 
deres festligheder og danseaftener om lørdagen. Jeg ind
rømmer gerne, at det har mange praktiske fordele både 
for foreningens medlemmer og dens kasse, men det er 
galt, hvis alle eller de fleste lørdagaftener går med bal 
til langt ud på natten; det er ingen god måde at forberede 
søndagen på.

Stå tidligt op søndag morgen, så du kan få en lang 
dag og så få noget fornuftigt ud af søndagen. En sådan 
fridag skal være både hvile og afveksling fra det daglige 
arbejde, men ikke jag fra morgen til aften, så mandagen 
også er ødelagt, og man ikke er veloplagt til sit arbejde, 
men får lyst til at sige med Storm P.: »Der burde altid 
følge en fridag efter en ferie!«

En god times tid af den lange søndag kunne anvendes 
til kirkegang. Kirkeklokken kalder hver søndag — »kal
der på gammel og på ung —«, men der er så få unge, der 
vil høre det. Spørger man unge, hvorfor de ikke går i 
kirke, får man ofte svaret: »Det er der jo ingen andre 
unge, der gør, jeg vil da ikke være den eneste.« Det er 
netop sagen — ingen gør det, så vil jeg heller ikke. Det 
kommer der ikke flere af! Hvis du nu begynder, kom der 
måske et par stykker mere.

Så vil jeg ønske jer alle mange gode søndage frem
over.

Ingeborg Torbensen.



Norgesturen i år
Interview med et par deltagere.

Ved Arne Vestergård Madsen.

Alle gamle elever ved, at der på en skole er stor travl
hed før en festdag. Sådan var det også i sommer før 

forældrebesøget, og midt i travlheden rejste tre af pigerne 
med Jens Marinus Jensen til Norge. Vore flinke sommer
piger hjalp så til i køkkenet, så alt gik fint. Nu har to 
af norgesfarerne til gengæld fortalt os om den tur, de 
havde.

Birgit og Aase fortæller:
— Ja, vi havde glædet os overmåde meget til den tur, 

for vi havde jo aldrig været udenlands før.
— Jeg tror, vi skal tage og fortælle om turen sådan 

dag for dag. Hvor mange var I på den tur?
— Vi var 39 Egå-elever.
— Egå-elever, siger I, var der andre?
— Ja, ja. Da vi kom til Ålborg, blev flokken forøget 

med 6 Galtrup-elever fra Mors. Og du kan tro, de var 
flinke, de morsingboere.

— I skulle sejle fra Frederikshavn og til Oslo. Var I 
ikke bange for at blive søsyge?

— Ok nej. Det var fint vejr og rolig sø, så der var 
ingen fare, men alligevel sikrede de fleste af os sig dog 
med en tablet — i det mindste til at sove på. Vi klarede 
os også fint.

— Oplevede I ellers noget på sejlturen?
— Ja, indsejlingen gennem Oslofjord. Vi var helt 

stumme af forundring over, hvor kønt der var. Jeg tror 
ikke, siger Aase, at nogen af os drømte om, at det var 
så kønt, hvor var det pragtfuldt. Det var helt anderledes 
end det, vi plejer at se, her havde vi den skønne skærgård 
på begge sider.

— Så var I i Norge.
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— Kl. syv gik vi fra borde, og tolden slap vi let igen
nem. De mistænkte os ikke for at være smuglere. Vi gik 
så op gennem Oslo til Kaffistova, hvor vi drak morgen
kaffe.

— Kunne I lide det norske brød?
— Nej, vi sad med skræk i livet for, at vi skulle leve 

af det de næste otte dage. Det var slet ikke behageligt.
— Nu begyndte så den første tur om i byen, kan jeg 

tænke mig.
— Vi gik gennem det indre af Oslo, hvor vi så Natio

nalteatret, Børsen og det gamle universitet. Videre med 
sporvogn ad hovedgaden »Karl Johan« op til kongeslottet, 
som vi da lige skulle røre ved. Så tog vi ud til Vigelands
anlægget i Frognerparken. Her så vi noget af det smuk
keste i Oslo. Oslo er såmænd ikke så imponerende. Men 
her i anlægget var »Monoliten«, det er en støtte, som er 
udskåret med ene menneskefigurer, og det er lavet så 
snildt, at alle snit er skrå, så tøsne ikke kan lægge sig der 
og fryse fast og derved beskadige støtten. Arkitekten, som 
har anlagt parken, har bestemt, hvilke farver blomsterne 
i de følgende år skal have. Parken er smykket med mange 
smukke springvand, det største hedder »Fontenen«. Det 
er lavet af mange hundrede menneskefigurer i alle mulige 
stillinger og aldre. Herfra kunne vi se skibanen ved 
Holmenkollen, radiohuset og det nye universitet.

— Hvor skulle I hen fra Oslo?
— Vi skulle nordpå til Hundorp folkehøjskole. Vi 

kørte med tog gennem den storslåede natur. Pludselig 
kørte vi tæt op ad fjeldsiden, og lige efter kørte vi nede 
langs den brusende elv. Hen ved aftenstid kørte vi langs 
Norges største indsø, Mjøsen, og her var vi alle som lam
slåede. Vandet var blikstille, og de stejle fjeldsider, som 
var tæt bevokset med gran, og hvor der hist og her duk
kede en lille gård eller hytte frem, spejlede sig ganske 
tydeligt i vandet. Og se, hvilken farvepragt. De små træ
huse har forskellige farver, det ser så skønt ud midt 
mellem alt det grønne.
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På Hundorp station blev vi modtaget af højskolefor
stander Are Stauri. Han skulle nu være vor vært i de 
følgende fem dage. Vi kom til at bo på elevværelserne, 
hvorfra der var den skønneste udsigt ned over »Lågen«, 
som fossede forbi. På begge sider af denne rejste fjeldet 
sig. Denne udsigt glemmer vi aldrig, fastslår Birgit og 
Aase. Det kan ikke udtrykkes i ord, det må ses.

Egåelever foran Hundorp folkehøjskole.

I spisesalen bød Stauri os velkommen, og vi blev sat 
til et veldækket norsk bord, d. v. s. et bord, der står midt 
på gulvet og er fyldt med masser af god mad. Her tager 
man, hvad man behøver, og hvad man synes om, og sæt
ter sig så ved de omkringstående borde. Maden var god 
deroppe. Vi slap for det sure brød. I stedet fik vi godt 
franskbrød. Næste dag gik vi en tur i byen; på egen hånd 
gik vi til fjelds. Det var vidunderligt skønt, og så lå det 
badet i solskin.

Forstander Stauri fortalte os om Gudbrandsdalens 
historie, og at kristendommen var blevet indført i Norge 
netop på det sted, hvor skolen ligger, og han viste os 
mærkestenene, hvor tingstedet havde ligget, så vi befandt 
os på et meget historisk sted. Om eftermiddagen havde 
vi en fjeldvandring op til et gammelt høvdingesæde, som 
hed Stieg.
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— Hvordan er det at vandre i den tynde fjeldluft?
— Vi kunne nok mærke, at vi ikke var vant til det, 

for hele flokken var dødtræt, da vi kom ned, men dejligt 
var det alligevel. Om aftenen underholdt vi hinanden med 
lidt leg, som vor dygtige og rare rejseleder, J. M. Jensen, 
ledede. Han er et pragtfuldt menneske, han virker så 
ungdommelig; han er vældig god til at lede en sådan tur.

Onsdag var vi på en heldags bustur. Den skulle gå 
over Dovrefjeld. Vi kørte opad og traf også på nogle »hår
nålesving«, men det var ikke videre slemt. Det var en 
underlig fornemmelse at kunne se skyerne fra oven, og 
en sær kildren i maven fik vi, når vi pludselig havde den 
dybe afgrund ved siden af os; men vi følte os sikre nok, 
for vor chauffør kørte godt.

Undervejs blev vi overrasket af en snestorm, en sær 
ting var det, at det sneede den 27. juni. Det er heller ikke 
almindeligt, for Stauri havde aldrig oplevet det før. I 
Hjerkin gjorde vi et ophold på tre timer, og dem måtte 
vi udnytte, som vi ville. Vi var nu 400 km nord for Oslo. 
Fjeldene her var næsten nøgne, kun bevoksede med mos 
og enkelte buske.

Herfra var der en vældig udsigt, for vi var ca. 1300 m 
o. h. Her ligger den evige sne. Fra Hjerkin fortsatte vi til 
»Snöhätta«, et af Norges højeste punkter, men vi måtte 
nøjes med at se den på afstand.

Hjemturen gik over Dombås og Kungom, hvor vi så 
mindesmærker for de faldne fra krigene.

Næste dag var det regnvejr, så vores heldags fodtur 
i fjeldene gik »i vasken«. Om eftermiddagen tog Stauri 
os med op til kirken for at se dens klokkespil. Der findes 
kun tre mage til det på hele jorden. Det lød virkelig 
smukt, da det spillede »Dejlig er jorden«. Det gik auto
matisk; men på selve orgelet var der bygget nogle spe
cielle tangenter, så man kunne spille forskellige melodier 
på klokkespillet, og det fik vi også at høre. Stauri spil
lede for os. Det lød ejendommeligt, men kønt, da tonerne 
brusede ud fra kirketårnet.
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Fredag skulle turen gå til Bjørnsons hjem Aulestad 
og Lillehammer.

På Aulestad blev alt vist og forklaret for os. Det var 
mange smukke ting, Bjørnson og hans frue havde fået 
samlet i deres hjem, og det hele stod på samme plads, 
som da Bjørnson levede. Vi besøgte også Norges største 
og ældste højskole »Vonheim«.

I Lillehammer var vi på »Maihaugen« og så »De sand- 
vigske Samlinger«; det er noget i retning af »Den gamle 
By« i Århus. Det var meget interessant. Vi så bl. a. en 
gammel stavkirke og en gård, hvor der på et af lofterne 
hang noget 200 år gammelt kød, som stank langt væk, så 
der fik vi bare lige næsen ovenfor, så havde vi fået nok. 
Lillehammer er en lille hyggelig by.

— Var det ikke trættende at køre de lange busture?
— Nej, vi havde sangbogen med, og så sang vi, og vi 

havde vores gode humør.
Den sidste aften, vi havde på skolen, dansede vi. Jens 

Marinus Jensen, som på hele turen havde været en ual
mindelig hjælpsom og dygtig rejseleder, holdt en lille 
takketale til Stauri og frue og overrakte dem en billedbog 
fra Danmark til minde om vort ophold på skolen.

— Næste dag skulle I så rejse tilbage til Oslo. Kan I 
sige noget om nordmændene som mennesker?

— Ja, de er stoute og flinke, det er, ligesom de er så 
faste, så beslutsomme.

Det var trist at skulle tage afsked med Hundorp og 
skolens pragtfulde forstanderpar. Da vi kom tilbage til 
Oslo, sejlede vi til Bygdø og så »Kontikiflåden« og polar
skibet »Fram«, som begge var meget interessante at 
undersøge nærmere. Selv om flokken var dødtræt, blev 
vi næsten slæbt af sted hen til fæstningen »Akershus«, 
hvor der også var mindesmærker for de faldne i krigen. 
Turen gik videre til »Vor Frelsers Gravlund«, hvor vi så 
gravsteder over mange af Norges berømte mænd. Vi gik 
så på »Kaffistova« og spiste vores sidste norske måltid. 
Det var trist at tænke på, at vi skulle rejse fra dette 
skønne land og til sidst skilles fra alle de gode kamme



34

raler, vi havde fået på Luren. Det var næsten det værste. 
På hjemturen med »Frederikshavn« var der et par styk
ker, som var søsyge.

Det var nu dejligt igen at se det flade danske land
skab, selv om vi var blevet betaget af det pragtfulde nor
ske. Rejsen ned gennem Jylland foretog vi med »Nord
pilen«. En trist færd var det, for nu var det hele ved at 
være forbi. De første tog vi afsked med i Ålborg, det var 
disse pragtfulde morsingboere, som havde sat deres præg 
på turen. Og hos resten af flokken var humøret sunket 
et par grader. Særlig da vi skiltes i Århus, og det var 
ikke så mærkeligt, for et lignende kammeratskab og 
sammenhold havde vi aldrig oplevet før.



Næste sommers Norgesrejse
En jubilæumstur.

Sommeren 1948 blev der første gang gennemført en rejse til Norge for tidligere elever fra Egå efterskole, og hvert år siden har der i sommerferien været en tur til landet med fjælde og fjorde og fosser. Undertiden har det været en stor rundtur med rutebiler, og undertiden har vi slået os ned på en norsk højskole, hvorfra vi har taget fodture og bilture i egnen. Turen i 1957, som nu planlægges, bliver således den tiende i rækken, og det er altså en slags jubilæumsrejse.Jeg har været glad for disse ture. Som gæstelærer på skolen har jeg elevflokken siddende foran mig i mine fortælletimer, men det giver ikke anledning til at komme i nærmere kontakt med den. Den flok, der kommer med på Norges-rejsen, lærer jeg lidt bedre at kende, og det har jeg haft megen fornøjelse af. I sommeren 1956 var vi på Hundorp folkehøjskole i Gudbrandsdalen, og da fik hele flokken megen ros af forstander Are Stauri for fin opførsel og velopdragenhed. Jeg skal ikke gentage, hvad han sagde; men det var i hvert fald en ære både for eleverne og den skole, de kom fra.Nu sidder jeg og forbereder næste sommers tur. Som jubilæumstur skulle den jo gerne være ekstra fin, og det er der god grund til at tro, den bliver, for forstander Kr. Bakke har lige givet tilsagn om, at vi kan bo på Fana folkehøjskole ved Bergen. Det er en af de smukkeste højskoler ikke alene i Norge, men i hele Norden, og fra den er der mange muligheder for gode udflugter.Det er første gang, jeg tager en dansk ungdomsflok med til Fana og Bergen. Jeg har selv været der flere gange og altid været glad ved det, og nu har forstanderen og lærerne på Fana lovet mig at hjælpe til at vise de unge noget af det interessanteste, vi kan møde i Bergen og oplandet deromkring.Turen planlægges til 16.—23. juni, og det meddeles nu, for at alle interesserede kan sikre sig sommerferie i den uge. Prisen bliver 275 kr. fra Frederikshavn og tilbage til Frederikshavn igen. Nøjere plan vil blive udarbejdet og kan fås hos undertegnede (adr. Frederiksgade 34, Århus) straks efter nvtår.
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Bergensbanen.Rejsen med Bergensbanen fra Oslo tværs over Norge til Vestlandet er en oplevelse for sig. Det har været et vældigt ingeniørarbejde at få fuldført denne 492 km lange banestrækning, der går over højfjældet og føres gennem 176 tunneller. Toget kører langs slugter og afgrunde og ind gennem fjældet, og Finse station inde på Hardangervidden ligger over 1200 m over havet, og flere andre stationer ligger 8—900 m over havet. Herfra er udsigt til sneens riger. Vi kommer også forbi Voss, kendt fra sangen: På Vossevangen, der vil jeg bo.Landskabet skifter karakter fra øst til vest i Norge. På rejsen med Bergensbanen oplever man det på en egen måde og i den rigtige rækkefølge. Det bliver niere og mere storslået.Toget medfører spisevogn, så deltagerne får deres måltider, mens toget bringer os længere mod vest.
Fana folkehøjskole.I 1915 blev den gamle, smukke herregård Store Milde, 22 km syd for Bergen, hjemstedet for en folkehøjskole. Gårdens hovedbygning er forstanderbolig, og de øvrige bygninger er opført i stil med den. Det hele gør indtryk af at være en storbondegård eller måske rettere et høvdingesæde. Manden på gården hersker ikke som de gamle høvdinger over mængder af jord og trælle; men han har indflydelse viden om, og hans skole respekteres over hele Norges Vestland. Fana folkehøj-

Fana folkehøjskole.



31skole ligger i et sogn af samme navn, i tidligere tid en udpræget bondebygd, men nabokommunen Bergen, Norges næststørste by, på størrelse med Århus, vokser ud over sine egne grænser; i dag er Fana en bygd, der rummer 25.000 mennesker, og bonde og bymand mødes som jævnbyrdige borgere.Gamle højskoleelever i egnen arbejdede for højskolens oprettelse, og Martin Birkeland blev dens første forstander. Han grundlagde skolens anseelse og fik en stadig voksende elevflok. Det blev en af de folkehøjskoler i Norge, som var mest sikker på at få fuldt hus, og de kom ikke bare fra Hordeland, de kom efterhånden fra store dele af Norge; ja også fra de øvrige nordiske lande fandt adskillige elever vejen til Fana. Birkeland var en af folkehøjskolens fineste talere, og da han sluttede i 1949, fik han fortjenstmedaljen i guld.Efterfølgeren, Kr. Bakke, har fortsat i det gode spor. Han er en glimrende ungdomslærer. Da jeg første gang kom til Fana, blev jeg modtaget ved rutebilen af Bakke og en tidligere Egå-elev, der var elev på højskolen. Det viste sig, at han var kommet der på min anbefaling, og han fortrød det ikke.Jeg plejer altid, når jeg kommer til Fana, at gå en tur i køkkenet for at snakke lidt med pigerne. Det er aldrig slået fejl, at en tre-fire af dem er fra Danmark, og de vil gerne have en hilsen hjemmefra. Også blandt dem har jeg truffet tidligere Egå-elever, og de har altid været glad for pladsen, for Fana folkehøjskole er ikke blot en god skole, men også et godt hjem at være i.Fana har i vinter 113 elever. I forsommeren afholdes et praktisk jentekursus, og så vidt jeg ved, er de unge piger endnu på skolen i den tid, vi bliver gæster der, så vi får lejlighed til at træffe norsk ungdom under opholdet.
Udflugter fra Fana.Forstanderen og lærerne på Fana vil fortælle os om egnen og dens minder og tage med os på bilture. En af turene går til Fana kirke og til ruinerne af Lyseklosteret. Det blev bygget af cistercienserne, der som havebrugs- og landbrugskyndige hjalp oplandets bønder, ikke mindst inde i Hardanger, hvor de lærte dem frugtavl. Når æbletræerne blomstrer hvert år i Hardanger, så er det et minde om de hvide munke i Lyseklosteret. Den danske forfatter Jørgen Bukdahl har skrevet en sang og en bog om Lyseklosteret. Jeg blader i den sidste og finder følgende linjer:»Et kvarters vej oppe fra fjorden ligger ruinerne af Lyseklosteret. Grå dukker de op mod de grønne træer, buer, der 



38intet bærer mere, brudte søjler, nedfaldne kapitæler, rester af grundmur, en gammel brønd, grave.Her er det altså. Dette er Lyseklosteret. Eftermiddagens stilhed er fuld af tyngsel, kun sus i høje træer, ellers tavse århundreders levende stilhed. Der vokser blodrøde storkenæb om grå mure, og hjertegræs duver i solvinden over den græsklædte grundmur. Det er som at træde ind i de dødes rige, dette pust af afmagt og forkrænkelighed; menneskeværk og menneskeskæbner; til muld og minder er det blevet, smuldrende ruiner i frodig, ubarmhjertig natur, som master af et synkende skib, der ikke vil gå under, de peger endnu mod de evige stjerner; her er det altså, her var det ....Her er brudte søjler, riflede og skønt forarbejdede, som endnu bærer præg af den kærlige omhu og den sans for stof og form, der var kvalitetsfølelsen i cisterciensernes rene bygningskunst. Det samme gælder de ornamenter, der er tilbage, de er enkle, reliefagtige og bryder ikke den rene stil ....Det er ind under aften nu. Skumringen falder fra fjældene. Stilheden her er fuld af skæbne og historie, af liv, der er levet, længsler, der har brændt, drømme, der er drømt. Blodets søde røst, sjælen, der er syg for den evige hvile. I muld og glemsel er det gået. Men æbletræerne blomstrer endnu hver vår i Hardanger.Så forlader jeg Lyseklosteret. Farvel du stille plet mellem grønne træer . . . .«Ja, i Lyseklosterets ruiner møder vi et pust af svundne tider og verdener. På turen eller turene til Bergen møder vi både fortid og nutid. Det er Norges rigeste by, handelens og søfartens by, en af Nordeuropas ledende kulturbyer. Her fødtes Ludvig Holberg; skaberen af den moderne norske malerkunst, professor I. C. Dahl, havde sin vugge her; det var fra Bergen, Ole Bull drog ud i verden for at erobre den med sin violin. Her levede tonekunstneren Edv. Grieg, hvis musik i dag er kendt over det meste af verden. Der findes statuer af de fleste af de nævnte i byen og af Bjørnstjerne Bjørnson foran teatret, af politikeren Chr. Michelsen, der stod for styret i Norge, da unionen med Sverige blev opløst i 1905. Chr. Michelsens hjem, Gamlehaugen, er nationens ejendom nu og bolig for kongen, når han er i Bergen. Edv. Griegs hjem, Troldhaugen, er museum, og det må vi besøge på turen.Heller ikke må vi forsømme en tur med kabelbanen op til Fløjen, et udsigtspunkt højt over Bergen. Et besøg her er en oplevelse, hvad enten det er om dagen, når byen mellem de syv fjælde åbner sig i fugleperspektiv, eller det er i de sene nattetimer, når de tusind lys fra byen under én blinker om kap 



39med stjernerne på himmelhvælvet. I klart vejr ser man ud over hele Bergensdalen og ud mod øriget helt ud til de yderste nøgne, skær.Bergen har gamle kvarterer og nye bydele. Der er nok at se, og vi skal have fritimer, hvor vi også kan studere byen på egen hånd eller i smågrupper.Fantoft stavkirke uden for byen vil vi se på en af vore udflugter.Jeg skal ikke nævne alt; der skal også være overraskelser; men jeg tror, jeg har antydet så meget, at mine læsere vil forstå, at en rejse til Fana og Bergen er en god anvendelse af en sommerferie.Norge plejer ikke at skuffe. Naturen er så forskellig fra vort lands, at det for dem, der besøger Norge første gang, er en stor oplevelse at se noget, der i alle måder er så meget anderledes end det, vi er vant til. Derfor går Egå-turen hvert år til Norge. Det norske folk har haft så meget fælles med Danmark, og vi har hørt så meget om det, at det alligevel føles hjemligt at komme der.Jeg er glad for, at jubilæumsrejsens centrum bliver Fana. Der vil vi få den vejledning, som betyder et godt udbytte af rejsen.Velkommen til at være med!
Jens Marinus Jensen.



Et år i Sverige

Det var med blandede følelser og lidt mavekneb, undertegnede vinkede farvel til »slægt og venner«, mens »Nordpilen« dampede ud fra Århus H. om eftermiddagen den 1. november 1955.Jeg havde fået plads som husassistent hos overlægen ved Södertälje Lasarett. Byen ligger 36 km syd for Stockholm. (Lasarett siger man på svensk, men på dansk er det hospital eller sygehus, hvad man vil. Lige det, bare for at slippe evt. misforståelser. For som én spurgte mig, nu jeg kom hjem »— var det sådan nogle barakker-------?«)Kendte dr. Lindvalls gennem min bror og havde hilst på Lindvalls, engang de havde været på ferie her i Danmark.Fru Lindvall skulle være meget dygtig til madlavning, og da jeg ikke var videre velbevandret i den ædle kunst, var det jo udmærket. Desto mere havde jeg været stuepige et år før, så nu skulle det blive rart med lidt afveksling og komme til kasserollerne og ikke bare springe med en støveklud i hånden og blive øm i knæene af at bone!Ankom til Södertälje kl. 6 morgen den 2. nov. Blev glad overrasket, da dr. Lindvall stod og ventede på centralen.Bemærkede jo ellers, straks jeg kom på svensk jord, at ingen kunne forstå et ord af, hvad jeg sagde. Meget af det svenske begreb jeg nu heller ikke!Mindst to måneder gik der, inden jeg rigtigt kunne begynde at føre en samtale. Selvfølgelig kom det hurtigt med det daglige og alt det almindelige, og det bekendte fingersprog kan man jo altid bruge. Men det, at kunne diskutere med nogen, når man var flere stykker samlet og skulle prøve at forklare en ting, og så hele tiden stå der og bare mangle ord-------nej, det vil jeg aldrig komme ud for mere. Når man rejser ud alene, skal man kunne lidt af pågældende sprog, for ellers tror jeg, man ofte føler det, som står man foran en stor og uigennemtrængelig port.------- Men trods alt, porten lukkede sig alligevel op for mig. Efter et halvt år var der mange, som spurgte, om jeg ikke var fra Gotland. Sådan lød min accent, sagde de!Men intet er så galt, uden at det er godt for noget. I dette tilfælde kan man også sige så. Lidt fornyelse til hjernen må



41

Södertälje kanal.man jo have, og kunne jeg ikke tale og få nye indtryk af dem, jeg var imellem, så måtte jeg jo slå mig på læsningen. Lindvalls havde et stort og herligt bibliotek, så jeg skulle nok blive mættet, og der var sikkert stof til mange år i fortsætningen.Efter et par danske bøger begyndte jeg så på den svenske litteratur. Hvor jeg synes, det er dejligt at have lært det svenske sprog. Om ikke for andet, så kan jeg dog læse de svenske forfattere på originalsproget.Ja, jeg siger bare til jer alle. Lær svensk; bare for at kunne læse Selma Lagerlöf, og ikke bare læse, men også forstå det. Læs om »kavaljererna på Ekeby« i »Gösta Berlings saga«!Svensk, det dejlige, velklingende sprog, som er lige så dejligt som landet selv og dets folk.For at slippe for, at nogen nu siger den sædvanlige frase, at svenskerne er så stive og lidt kedelige, skal jeg forsøge at »forklare« dem lidt, sådan som jeg har opfattet folket.Et lands natur må uvilkårligt passe til folket, eller omvendt.Danskerne har jo ord for at være åbne og hjertelige og har ikke svært for at knytte kontakter. Prøv at tænke på vores åbne land med dets vide udsyn. Vi er fra et lille land. Lille, men dejligt jo da. Men tænk så på Sveriges storslåede natur. Med de uendelige skove, som altid lukker der langt borte i synsranden. Disse skove, som kan virke knugende på mange fremmede. I alt fald på mig, og jeg ved flere, som siger ligedan. Men så snart man har vænnet sig lidt til alt det fremmedartede, må man elske dette vidunderlige landskab med dets stærke lys. De stærke farver, som kan være så kraftige og på 



42samme tid svage, som kun naturens pastelfarver kan være det. Solnedgange så skønne, at man får en klump i halsen og bare ønsker, at tiden et lille, lille øjeblik ville stå stille.Lyder det helt tosset, når jeg siger, at der er et vist sammenhæng i svenskernes omtalte højtidelighed, men absolut ikke kedelighed i forhold til landets egen naturmelodi?Bare man bruger fantasien lidt, kan det ofte være lettere at forstå mangt og meget.Vinteren var skøn i Södertälje. Koldt var det! Men tænke sig, slippe for den evindelige tåge, vi har så tit her i Danmark. Altid var der en herlig, klar luft. Det blev tidligt mørkt, men når solen var fremme et par korte timer midt på dagen, nød vi den jo dobbelt.Kom også ud at stå på ski, hvad jeg ikke har gjort før. Lærte da så meget, at jeg fik herredømme over skiene, og for hvert lille fremskridt blev jeg glad som et barn. Glemmer aldrig den første gang jeg kom ned ad en stor bakke uden at sætte mig! Det var virkelig en stor oplevelse!Julen fejrede jeg også i Sverige. Det var en stor perle i kæden af oplevelser.Jeg havde det som barn af huset og længtes faktisk ikke hjem. Var indstillet på at være borte, og så gjorde det ikke så meget.Julen var en dejlig tid, og selv om sæd og skikke er forskellige fra et land til et andet, så er jo selve julens tema ens overalt.Når svenskerne begyndte at tale om julen, var det næsten altid maden, som de begyndte med. Jeg synes da, at man først tænker på selve julestemningen. Dette udefinerlige, som indebærer alt. Bekymringen for, om det nu bliver hvid jul, julegaverne man skal lave, og alle de mange, mange spørgsmål som melder sig, når vi runder 1. december. Selvfølgelig har vi danske også mange bekymringer med vores kære mad, men slet ikke så mange, som svenskerne havde med deres glögg, lutfisk og julskinka, synes jeg dog ikke, jeg har mødt herhjemme.Men trods alt var den svenske jul lige så stemningsfuld og højtidelig som den danske.2. og 3. juledag var jeg sammen med dr. Lindvalls og deres to børn oppe at besøge nogle venner til Lindvalls, som boede i en lille by, der ligger i nærheden af Uppsala, Sigtuna, som er Sveriges ældste by. Familien boede i Stockholm til hverdag, men havde så denne gård til ferien og alle højtiderne. Morsomt var det også at komme ud på landet i julen.Vinteren var lang i Södertälje. Men træt af sneen blev jeg dog ikke. Sne var der endnu midt i maj måned. Men da så 



43foråret kom, skal jeg love for, at der var fart på. Græsplænerne blev grønne på to dage, og sådan var det med alt. Foråret kom næsten som en nysen.Jeg var på ferie i Danmark i juni måned. Da jeg kom tilbage til Södertälje, begyndte jeg som sjukvårdsbiträde. På dansk er det nærmest sygeplejemedhjælper.Arbejdet på en kirurgisk afd. var jo vidt forskellig fra alt, hvad jeg før havde haft med at gøre. Havde bare tænkt at prøve det i en måned, men jo længere tid der gik, desto mere glad blev jeg for arbejdet. Begyndte kl. 7 om morgenen og sluttede kl. 20. Havde så 4 timer fri midt på dagen.Man møder så mange skæbner, triste, men også mange morsomme og glade. En sygeplejerskes job kan næsten aldrig nå at blive ensformigt og trist. Når bare man har med mennesker at gøre og ofte træffer på nogle med store problemer, da glemmer man sine egne, til de fleste tider, små sorger.Ja, et år i Sverige har budt mig så meget godt. Jeg har mødt en masse interessante mennesker og lært at holde af en natur, som er så forskellig fra den hjemlige.Jeg kan på det varmeste anbefale jer at tage til Sverige og lære folket og landet at kende. I vil ikke blive skuffede, tror jeg nok, jeg kan love. Men glem bare aldrig, at man ikke skal trække sit eget land med sig, når man rejser ud. Man skal aldrig være bange for at fortælle, hvis man bliver spurgt. Men man kommer jo ud for at lære nyt, og ikke for i første omgang prøve at lave det nye om, så det bliver som hjemme. Man bliver ikke velset. Det er jo også forståeligt nok. Rigtigt er det, at skik følge eller land fly! Rejs ud og gør selv erfaringen!
Anne-Marie Balle.



Et skoleår er gået

Enhver sag kan som bekendt ses fra to sider. Eller rettere fra endnu flere.Det gælder også det skoleår, som nu er gået. Fra min side set er der fra november til november føjet endnu et år til den tid, jeg har været i Egå. En ny flok har vinter og sommer fyldt skolen med liv og arbejde, nye ansigter og nye hændelser, men alligevel for os et år i det samme arbejde som i så mange år tilbage, at vore nuværende elever ikke engang var født, da vi begyndte her. For os altså et år til i vort arbejde med dansk ungdom, et arbejde, som vi priser os lykkelige over at stå i, ikke mindst når det er så gode elevhold, som vi har haft det sidste år.Set fra elevernes side tager året sig helt anderledes ud. Jeg tænker mig, at de få måneder, som I piger og drenge har tilbragt her, står for jer som noget helt nyt i jeres hidtidige korte livsbane. Selv om I havde prøvet at gå i skole før, så var dette her noget ganske andet. Der er endda nogle af jer, der vil påstå, at I lærte mere her end i den tid, I gik i børneskolen. Det smiler jeg lidt ad, fordi jeg ved, at det er overdrevet — på samme måde som der blev smilt ad mig, hvis jeg siger, at det sidste hold er det allerbedste, vi har haft. Vi er allesammen sådan indrettet, at vi bedst husker det sidste, vi har oplevet. Jeg skal dog villigt indrømme, at der ganske bevisligt må være noget særligt ved sådan et skoleophold, set fra elevernes side. Ellers ville der vel ikke blive så bevægede afskedsscener på afrejsens dag. Det er kun en overgang, siger jeg så, men når den er overstået, håber jeg jo alligevel, at der må blive noget varigt værdifuldt tilbage, et udbytte, som får de få måneder her til at stå som særlig betydningsfulde i jeres tidligste ungdomstid.Når de tidligere elever læser om det sidst forløbne skoleår, vil der dukke minder op fra den tid, da de selv var her, så det fra deres side set vil tage sig anderledes ud end for os andre. Og for de helt udenfor stående vil det være en interesseløs periode i Egå efterskoles historie, når de sammenligner den med deres egne oplevelser og problemer. Men det er da for resten heller ikke dem, det er skrevet for.



45Nej, det er som sædvanlig, når jeg skriver om årets gang, først og fremmest de to sidste hold elever, jeg sidder og tænker på. Vi skal i fællesskab vende tilbage til noget af det, vi har oplevet sammen, selv om det naturligvis er umuligt at kalde den tid tilbage, der er gået. Det meste af det — og det vigtigste — lader jeg ligge; det er alt det daglige arbejde, som måske nok kan synes ubetydeligt, når man tænker tilbage, men som dog alligevel lidt efter lidt er med til at bygge et resultat op, som ikke må glemmes, når vi nu fortæller om de ikke- dagligdags begivenheder.Det var igen et år med fuldt hus både vinter og sommer. Vi har i lange tider ikke kendt til svingende elevtal, for vi er i den lykkelige situation, at vi kan få dem, vi kan have, og så må vi desværre sige nej til dem, der kommer bagefter. Da vi har så konstant et elevtal, kan det ikke ses, at der for hvert år er flere og flere, som gerne vil herhen, men vi selv mærker det på to måder, dels ved, at indmeldelserne kommer tidligere og tidligere, dels ved, at flere og flere må henvende sig forgæves for at få plads her. Den planlagte udvidelse af skolen kan råde en lille smule bod på det sidste forhold.Der er en egen stemning over skolen på åbningsmødedagen og de første dage derefter. Hvordan vil det komme til at gå? Det hele er så nyt og fremmed og usikkert, maskineriet går noget trægt, som en motor, der endnu ikke rigtig er blevet varmet op. Men heldigvis varer det aldrig længe, før det går, som det skal. Når vi kender arbejdsplanen og har lært hinanden at kende, finder vi snart den daglige rytme. Ind imellem har vi så de forskellige møder, besøg, udflugter m. m. Egentlig synes

En 1. præmie, modellen øverst til højre.
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Vær nu lidt villig!jeg, at det er temmelig meget, vi har ladet jer tage del i, når det samles sammen i en oversigt som her. Hvad synes I selv? Hør bare her, når jeg stiller begivenhederne op efter hinanden i forkellige grupper.Først åbent-hus aftenerne og andre møder på skolen.Det var en morsom og interessant aften, Nationalmuseets provinsturné gav os med den historiske filmkavalkade helt tilbage fra 1899, bl. a. med film fra den første flyvning, som vi netop i år har fejret 50 års jubilæet for. Storm P.s berømte tegnefilm fra 1920 var festlig at se. Også den næste åbent-hus aften bød på film, men af en helt anden slags; det var Knud Dals Ind under Jul, hvor det især var børn, der optrådte, men den dygtige instruktør havde fået dem til at gøre det fint. Samme aften havde vi Lucia og sluttede med en vellykket kombination af amerikansk lotteri og gættekonkurrencer. Heldet tilsmilede både Knud Thybo Mikkelsen og elevforeningen, da han vandt gevinsten »billetten hjem«; han fik jo alt betalt, og elevforeningen slap billigt fra den dristigt udsatte gevinst. Tænk, om Thybo havde været københavner! I januar havde vi Tage Albertsen til at fortælle om vesteuropæisk humor; fine iagttagelser og gode eksempler blev fremdraget for os. Uden at vi havde tilsigtet det, blev det næsten som en fortsættelse af emnet, da vi ved vintermødet fik pastor Siegumfeldt fra Århus til at fortælle om Storm P. Samme eftermiddag hørte vi studentersangerne fra Århus, medens aftenen bød på et skuespil, »Gøngehøvdingen«, og derefter som sædvanlig en svingom. Ved vinterens sidste sammenkomst for tidligere elever vistes der en efter sigende pragtfuld serie farvelysbilleder. Det var dem, 



47jeg selv havde taget på den rejse til Italien, som Bjørn fortalte, om i sidste års Egåbog. — Programmerne for sommerens møder, som tidligere elever tog del i, var følgende: først en aften med Århus Folkemusikskole og forskellig underholdning, hvor vi især morede os over de tilbundnes jagt på oppustede papirsposer; ikke en eneste vil nægte, at det var ualmindelig morsomt at overvære. Men heller ingen vil kunne nægte, at vi oplevede en stor skuffelse ved den næste åbent-hus aften, sankthansaften. Ikke fordi vejret var dårligt. Det var det nemlig ikke, tværtimod, vi kunne ikke ønske det bedre her på stedet, så vi ville næsten ikke tro, at det kunne være rigtigt, når en københavnsk avis dagen efter fortalte, at aftenen druknede i regn. Her legede vi omkring midsommerstangen på boldpladsen og festede i gymnastiksalen, inden vi blev færdige til at gå til stranden. Jeg gik og glædede mig over, at vi havde gemt den store dynge roser, som vi i foråret havde ryddet på strandgrunden, til et stort bål. Det skulle blive det største, vi endnu havde haft ved stranden, og tilmed i det smukkeste sankthansvejr med måneskin over bugten og stille bølgeslag ved strandkanten. Sangbøgerne havde vi med. Fra et par hundrede unge struber skulle midsommersangen ved bålets skær lyde ud over vigens vande. Men alle mine glade forventninger sank sammen og blev som den aske, der lå på pletten, hvor vi skulle have haft vort bål. Andre havde allerede brændt det af! Jeg ved ikke, om det var harme eller skuffelse, der i første øjeblik var størst. Men da vi fik opklaret, at det ikke drejede sig om ondskabsfulde drengestreger, men var et hæn-

Fra »Gøngehøvdingen«.
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Forældredagen 19. februar 1956.deligt uheld, fordi stedets grundejerforening havde givet besked om, at alt »affald« på stranden skulle afbrændes den aften, ja, så måtte vi jo »elske vort land« også uden sankthansbål, og da ingen med vilje havde villet gøre os noget ondt, kunne vi også gemme vor harme til en anden lejlighed. Men trist var det nu alligevel altsammen! Godt, at vi trods alt kunne tage det med godt humør. — Om elevmødet skal jeg blot nævne, at det var os en stor glæde at se så mange 10 års jubilarer; det kan vel også siges at være temmelig imponerende, at hele lærerkredsen fra sommeren 1946 var samlet! Den sidste åbent- hus aften fik sommerens elever lov til at give prøver på deres evne til at underholde. Tilhørerne måtte erkende, at der virkelig var evner af den slags til stede.Sært nok, hvor naturen undertiden kan synes at gøre sig anstrengelser for at være strengt retfærdig. Hvad forældrebesøg og afslutning vinter og sommer angår, fordelte den i hvert fald sol og vind lige, eller rettere sol og nedbør, men med en overraskende variation i temaet. Vinterens forældrebesøg ramtes af en forrygende snestorm, så kun godt halvdelen af de
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Drengen med fløjten.ventede gæster kunne komme igennem, og drengene måtte træde hjælpende til, da de få privatbiler, som var kommet, skulle hjem igen; de måtte graves og skubbes gennem snedriverne. Til gengæld oprandt afslutningsdagen med strålende dejligt solskinsvejr. I sommer var det forældrebesøget, der havde det fineste vejr; friluftsskuespillet »Drengen med fløjten« kunne ikke ønske sig det bedre. Men afslutningsdagen, ja, ganske vist kunne regnen ikke holde nogen hjemme, måske snarere tværtimod, for så fik landmændene tid til at tage med

Jeg er djævelen . . .



50herhen, men vort fine program blev slået delvis i stykker, for det var helt umuligt at have gymnastikken ude, som vi ellers har haft det de hundrede og sytten gange før, eller for at sige det mere troværdigt og uden nogen overdrivelse, nøjagtig 17 gange før i min tid ved en sommerskoles afslutning. Sådan fik altså vinter og sommer hver et plus og et minus.Dernæst om besøg og udflugter.Der udvikler sig efterhånden et nogenlunde fast repertoire, hvilket jo er ganske naturligt. For har man fået forbindelse med nogen, man gerne vil, at også de næste hold skal have lov til at høre, så beder man dem komme igen. I vinter havde vi filmsforevisninger fra Jydsk Andels Foderstofforretning og Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, lærer Verner Jensen fortalte om afholdsbevægelsen, kriminalassistent Andersen fra Viby om rigspolitiets interessante arbejde og overbetjentene Weiss og Jensen om vore færdselsproblemer ud fra de undertiden hårrejsende erfaringer, færdselspolitiet høster i sit arbejde. — Der var gået år og dag, siden Århus amts Skoleorkester havde lovet at komme i år på samme dato som de foregående år, af ganske særlige grunde, som kun de deri indviede skal kende, og så traf det sig så sørgeligt, at det blev umuligt på grund af en forsinket bevilling. Men der er aldrig noget så galt, uden det er godt for noget. Denne gang var det sommerens piger, det var godt for. Orkestret glædede os nemlig med et besøg i maj i stedet for, og piger er sikkert i al almindelighed mindst lige så taknemmelige tilhørere til en koncert som drenge. — En skoles arbejde må ikke forstyrres for meget af ganske almindelige turist- eller nysgerrigheds- besøg, der blot aflægges, fordi man jo skal finde på et eller andet interessant på en udflugt. Men når det drejer sig om folk, der virkelig synes at have en stærk lyst til at se stedet og arbejdet her, er det svært at sige nej, særlig når vi ved, at vi også selv får glæde af besøget. Det var morsomt at have såvel de mange fra Ensomme gamles Vel i Århus som deltagerne i husmandsforeningsudflugten fra Karlby. Jeg garanterer for, at der længe efter blev talt om pigerne på skolen, som var så flinke til at danse folkedanse med dem! For resten er pigernes ry sikkert fløjet meget, meget længere om i verden, båret omkring af de 44 fra alle dele af det engelske imperium, England, Skotland, Irland, Kanada, Vestindien, Guldkysten m. m., og af de 11 amerikanere, som vi kom i forbindelse med gennem Hugh Broyles, eller af de 26 italienske socialfolk, der var ved at falde i den største forundring over pigernes gymnastik. Ja, vor amerikanske, meget afholdte gæst fra 3. juli til 17. august, Mr. Hugh Broyles fra Texas, bør have et lille
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Nær Danmarks højeste punkt.kapitel for sig, men det beder jeg Torben skrive, fordi han var mest sammen med ham.Det er naturligt, at mange af vore udflugter har et eller andet i Århus som mål. Vi nyder godt af, at vi har så nær til den jydske hovedstad. Den gamle By, domkirken, rådhuset, mindeparken må alle se, selv om nogle har været der før. Fællesforeningens store fabrikker i Viby gæster vi også hvert halvår, både fordi det er så lærerigt at se denne store arbejdsplads, og fordi vi bliver så godt modtaget derude. I vinter var vi desuden i Forhistorisk museum, Naturhistorisk museum, Spare- og Laanekassen, Aarhuus Stiftstidendes trykkeri, Midtkraft og Jydsk Andels Foderstofforetning, og i sommer, da det var lettere at komme rundt på cykel, tog vi også turen til Rø- merhaven, Holme, Jelshøj, Søsterhøj, Fiskerhuset og Moesgård strand. Fjernsyns- og FM-tårnet på Søsterhøj er kommet til som et nyt punkt i horisonten fra Egå efterskole, hvorfra vi nu altså ovre på den anden side af indsejlingen til Århus havn kan se Danmarks højeste punkt. Søsterhøj er 103 m over havet, betontårnet er 65 m, masten 148,10 m og spidsen af stavantennen 



520,84 m, så toppen er 316,94 ni over havet, hvis ellers avisens tal, som her gengives, er rigtige, men det får man indtryk af, at de er, når man står i nærheden af tårnet og kikker op til toppen! Andre udflugter i sommer: cykelturene Hjortshøj— Vorre—Løgten—Skæring, Hesselballe—Kradbjerg—Hornslet— Rosenholm—Rodskov—Vosnæs (på den tur havde vi en dejlig pause i haven hos Ingeborg og Frede Rak i Rodskov), og så en ganske kort, men usædvanlig morgencykeltur til Bynksminde for at ønske Maren Lisbeth og Jes Thomsen til lykke med deres sølvbryllup; senere så vi samme vejstrækning ved aftenstide, da vi blev inviteret ned til fornøjelig leg i den hyggelige have. Århusegnens Ungdoms- og Foredragskreds holdt i år sommermøde i Testrup, hvor vi hørte forstanderne Haugstrup-Jensen og Damgaard-Nielsen. På selve sankthansdag havde Århus Amts Gymnastikforening sit stævne på Århus stadion. Det er glædeligt, at man stadig fortsætter med disse stævner, men trods de mange og store fordele, som stadion kan byde på, er der én kedelig ting ved stedet: opvisningsplænen og tilskuerpladserne er alt for kolossale til formålet. Det er næsten som at servere vin i et ølglas.Molsturen løb af stabelen med kortere forberedelsestid end nogen sinde før. Køkkenet plejer at vide det dagen før af hensyn til madpakkerne; men nu véd jeg altså, at vi kan komme af sted en dag, selv om ingen ved noget før ved morgenbordet. Sådan gik det i år. Pludselig bestemte vi os til, at nu skulle det være, og godt var det, at vi kom af sted. De »enkelte spredte byger«, som vejrmeldingen lovede, spredte sig tilstrækkeligt uden om os, luften var tilpas kølig til så lang en

Det var vist lettere på to ben.
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cykeltur og så klar, at vi fra Trehøje kunne se til Sjælland. Sejlturen fra Skødshoved til Århus blev fin-fin. Med solnedgang over Århus og måneskin over bugten, hvor talrige lystbåde med deres hvide sejl var ude på en aftentur og krydsede vor rute foran og bag ved os. Jeg gad nok vide, om man nogen steder i vort land kan lægge en finere endags cykeltur til rette med flere seværdigheder, skønnere natur og mere afveksling end den, vi har over Kalø, Knebel, Trehøje, Fuglsø, Drags- muren, Skødshoved og Århus.Jeg må ikke glemme at nævne vore teaterture. Jydsk Skole- scene bød i år på Carlo Goldonis En tjener og to herrer og

Fuld af fantasi, når det gælder kostumer.



54Leck Fischers Vores egen ø. Den første var særdeles fornøjelig, den sidste var et forsøg fra teatrets side på at lade skolebørn spille for skolebørn. Selv om det er en meget god idé, og stykket havde et godt indhold, må det alligevel foretrækkes, al det er teatrets egne skuespillere, der optræder.

I lærerkredsen er der i det forløbne år ikke sket andre forandringer, end at Lauge Grønkjær har haft gymnastikken i vinter i stedet for Ebbe Vestergaard, der havde den sidste vinter. Men nu undgår vi ikke længere en udbytning. Torbensens har i nogen tid haft lyst til at få noget mere selvstændigt, og da der kom en friskolestilling, som de syntes om, søgte de den og fik den. Deres adresse er nu: Tjæreby friskole, pr. Tjæreby. Den ligger i nærheden af Skelskør. Det er lige fem år, vi har haft Torbensens som lærerfolk her; de har ydet et samvittighedsfuldt og dygtigt arbejde for Egå efterskole, som vi på dette sted siger endnu en gang tak for. Det er unødvendigt at uddybe det nærmere. De, der læser dette, kender dem begge og vil forstå, at vi har været glade for at have dem som medarbejdere. Det er meget værdifuldt, at man hos et lærerpar ikke blot møder evner til at passe undervisningen, men også hjælpsomhed, praktisk dygtighed og lyst til at stille sine særlige anlæg til rådighed i skolens tjeneste, som f. eks. Ingeborg Torbensen gjorde det ved at påtage sig en tids- og arbejdskrævende instruktion af vore skuespil den ene gang efter den anden.Vi var så heldige straks at få afløsere for Torbensens. Det bliver Anna og Finn Nielsen. Da dette skrives, er Finn Nielsen lærer ved en kommuneskole i Bagsværd. I øvrigt er han søn af afdøde forstander Frode Nielsen, Halvorsminde ungdoms



33skole ved Hjørring; hans mor, fru Ellen Nielsen, leder indtil videre selv denne skole, som det ellers er tanken, at hendes søn og svigerdatter engang skal overtage. Anna Nielsen har været både elev, lærerinde og sekretær på Halvorsminde ungdomsskole. Vi er meget glade for, at vi får dem knyttet til Egå efterskole en tid, forhåbentlig nogle år. Finn Nielsen skal ikke overtage sløjdundervisningen. Den får vi Ove Aabo Rasmussen til at tage sig af. Hvorfor skulle vi søge efter en ny sløjdlærer, når vi har en lige i nærheden? Han er søn af Marius Rasmussen, Egåbro, har bygningskonstruktøreksamen og er selv en dygtig håndværker, så han skal nok kunne lære drengene en hel masse.Der er sket et par administrative ændringer i dette år, som vi her på stedet er meget glade for; slet ikke fordi vi har haft grund til at klage over sygehusene i Randers amt eller politiet i Rougsø m. fl. herreder, men fordi Århus nu engang ligger så nær Egå, for ikke at sige det omvendte, at vi føler os naturligst knyttet til den by. For fremtiden har medlemmer af Egå sygekasse lov til at lade sig indlægge på Århus Amtssygehus, selv om vi bor i Randers amt. Endelig slipper vi

De to norske Liv’er.



56altså fri for, at elever, der skal på sygehus, skal køres til Ebeltoft, Randers eller Grenå; hvis de hellere vil til Århus, fordi det er nærmere deres hjem, kan de komme det uden ekstraudgifter. Knap så meget betyder det, at vi nu skal til Hasle politi i stedet for Rougsø m. fl. herreders i Randers. Det er kun få af eleverne, der vil få nogen fornøjelse af det, men for os andre vil det blive en lettelse, at vi ikke skal til Randers, hvis vi skal have et pas, eller hvis vi af andre grunde skal henvende os til politiet.Desværre kan jeg ikke, når dette skal afleveres til trykkeriet, sige noget om, hvordan det går med den indsamling, som vi har i gang blandt tidligere elever for at tilvejebringe de nødvendige midler til at få gennemført vore byggeplaner. Det må vente til næste års Egåbog. Men jeg vil dog allerede her på det hjerteligste takke alle dem, der har gjort efterskolen den store tjeneste at hjælpe til ved indsamlingen, ikke mindst de mange piger fra årets sommerhold, som så hurtigt og villigt meldte sig, da vi spurgte, hvem der ville gå rundt med listerne. Det er en uvurderlig stor opmuntring, når vi mærker, at tid-

Fodkold forårsstemning.
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ligere elever har så meget til overs for deres skole, at de vil bruge lidt af deres tid og kræfter til gavn for den, når der er lejlighed dertil. Tak! Og ligeledes til sidst en tak for alle hilsener til skolen og til mig ved forskellige lejligheder i årets løb.
Tage Dybkjær.



To dødsfald

Med fjorten dages mellemrum indtrådte i februar 
måned 1956 to dødsfald, som må omtales i Egå- 

bogen.
Den 5. februar døde Peter Blaabjerg. Da Egå efter

skole oprettedes 1921, kom han med i den første besty
relse og blev siddende i den til 1939. Han havde i 1908 
købt gården »Sølyst« og var altså skolens nabo fra først 
af; men endnu nærmere kom han til at bo, da han i 1923 
købte »Sønderhøjgård«, som han dog kun havde til 1929. 
men i den korte tid fik han bl. a. bygget det store stuehus 
på gården.

19. februar døde Ejner Nielsen, Andigården. Også han 
sad mange år i efterskolens bestyrelse, fra 1929 til 1954; 
det var først, da sygdom gjorde det vanskeligt for ham 
at være med mere, at han trak sig ud.

Hver på sin måde var de to mænd gode og trofaste 
støtter for Egå efterskole. Jeg hørte ofte min forgænger, 
Ejnar Pedersen, prise dem som sine og skolens bedste 
venner, som han så længe som muligt holdt forbindelsen 
ved lige med. Også vi, som kom til senere, mærkede ved 
flere lejligheder deres levende og varme interesse for 
skolen. Det var, når Blaabjerg en sjælden gang kom på 
besøg, eller det var, når vi fik en af den store børneflok 
på Andigården som elev.

Med Peter Blaabjerg og Ejner Nielsen er endnu to 
af dem, der var med til at sætte Egå efterskole i gang, 
gået bort. Vi mindes dem her i Egåbogen og takker dem 
for trofasthed og venskab mod efterskolen og dem, der 
har haft deres virke her.

Tage Dgbkjær.



En amerikaner ser på Danmark

En aften, da vi sad og drak kaffe, så vi pludselig op 
— og vi måtte se højt op — og fik øje på den næsten 

to meter høje amerikaner Hugh Broyles, som nu var 
kommet til Danmark for at tilbringe 7 uger her i landet. 
Godt halvdelen af tiden skulle han være hos os. Han så 
fremmed og genert ud, da han kom ind i stuen, vel nok 
på grund af alle de fremmede mennesker, han pludselig 
var dumpet ned til; men da han begyndte at fortælle om 
sig selv og sin familie — på amerikansk, dansk kunne 
han ikke et ord af — forsvandt det fremmede og generte 
hurtigt, og han blev snart »dus« med os allesammen.

Hugh Broyles, der er 26 år, afsluttede sidste år sin 
læreruddannelse og er nu lærer i byen Midland i Texas. 
Han er vokset op i staten Alabama, hvor hans forældre 
har en gård.

Hugh Broyles var her ikke som den turist fra Ame
rika, der bare kommer for at bruge penge og more sig 



60

i sin ferie. Han skulle gøre et grundigt bekendtskab med 
Danmark gennem »sin« familie, samtidig med at han 
virkede som ambassadør for sin hjemby i Amerika.

Forklaringen på dette højst usædvanlige besøg er, at 
Hugh sammen med 10 ligestillede unge amerikanere fra 
hele Amerika var kommet til Danmark for at foretage 
et eksperiment i forståelse med organisationen »The Ex
periment in International Living«, der har hovedkvarter 
i Putney, Vermont, og som gennem de sidste 25 år har 
sendt 6000 unge til forskellige lande for, som det hedder, 
i alle lande at opbygge kredse af mennesker, der er inter
esserede i at fremme forståelse og agtelse mellem deres 
eget og andre folk.

Størstedelen af disse unge bekoster selv deres rejse, 
og deres bidrag til international forståelse yder de af in
teresse for sagen. Nogle bliver, hvis de kan opfylde visse 
kvalifikationer, udvalgt af deres hjemby og sendt af sted 
som »Community Ambassadors«. Hugh Broyles var en 
af dem, der var blevet betroet en sådan post, som han 
varetog i sin daglige tilværelse her i Egå. Af ca. 1000 
amerikanere, der således i sommer besøgte Europa, var 
kun 60 kommet hertil på denne måde, mens alle de 
andres tur udelukkende var kommet i stand på eget ini
tiativ og for egne midler.

Hugh Broyles var altså kommet her til Egå for at 
lære en dansk familie og de ydre forhold grundigt at 
kende. Han skulle — havde vi fået besked om — være 
som et medlem af familien. Altså en storebror — en 
meget stor bror — for mig.

Det varede ikke længe, før jeg opdagede, at Hugh var 
en fin pianospiller og en meget fin sanger. Mange gange 
i løbet af dagen satte han sig hen til klaveret og spillede 
en forrygende boogie-woogie. Ofte spillede han også mere 
alvorlige sange som f. eks. negro spirituals. Så sang han 
selv til. Det hændte ikke så sjældent, at vi begge to spil
lede på klaveret, mens alle andre flygtede ud af stuen.

En anden underholdning, som også gjorde ham væl
dig populær her på skolen, var en dans — bunny-hop, 
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oversat til dansk »kaninhop« — som han lærte os. De 
dansende skulle stå i en lang række og så sparke ud 
med benene i takt til en boogie-woogie. Særlig morsomt 
så det ud, når alle eleverne dansede den.

Mens jeg arbejdede på et gartneri fra kl. 7—16,30, 
fik Hugh tiden til at gå med at hjælpe far med engelsk
timer, med at skrive artikler til aviserne i hans hjemby 
om opholdet her og i det hele taget med at gå og snakke 
med folk og iagttage de fremmede ting. Enkelte dage tog 
han til Århus og fik forevist seværdighederne sammen 
med de øvrige i gruppen. Desuden var han sammen med 
far og mor til Rebild-festen, på Mols, Himmelbjerget og 
på andre østjydske udflugtssteder. Da han havde en 
speciel historisk interesse, besøgte han både Rosenholm, 
Illerupfundet, Øm kloster og en del køkkenmøddinger.

Morsomt var det at se, da Hugh prøvede at cykle. Det 
er jo nemlig sådan, at i Amerika er cyklerne erstattet 
med biler. De eneste, der har cykler, er børnene; men i 
trafikken træffes de sjældent, da der ingen cykelstier 
findes, og der er så stor trafik. En dag skulle Hugh og 
jeg til Århus, og vi besluttede at cykle. Forinden havde 
Hugh øvet sig herhjemme, og takket være hans lange ben 
var der ikke sket større uheld. Men på turen til Århus 
skete det ikke så få gange, at han kørte mod kantstenen 
og væltede. Værst gik det dog inde på Strøget i Århus. 
Vi kom cyklende ned ad gaden. Så var Hugh så uheldig 
at få forhjulet ned i en sporvognsskinne. Det kom op; 
men så gik baghjulet ned i skinnen, således at cyklen 
kom til at stå på tværs af kørebanen. Han mistede ba
lancen og væltede — dog uden at der skete spor hverken 
med ham eller cyklen — mens en modgående bil brem
sede op. Folk vendte sig om, og da de opdagede, at det 
var en amerikaner, der lå midt på kørebanen, kunne de 
ikke lade være med at le. Det kunne vi heller ikke, 
da vi kørte hjem.

Skønt Hugh havde badetøj med, fik han ikke badet 
noget videre her. Mens vi andre badede i det 15 grader 
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varme vand, forklarede han, at der, hvor han plejede at 
bade, var vandet kun på 15 grader om vinteren.

Sidst i juli og først i august tog vi — de 10 danske 
værter i alderen 14—24 år — og amerikanerne på en 
18 dages tur rundt i landet. Alle udgifter blev betalt af 
amerikanerne. Vi tog med tog over Vejle til Odense, cyk
lede så ned over Fyn og rundt på Ærø, med færge til 
Sønderborg, med busser og tog til Tønder, Ribe, Esbjerg, 
Henne strand, Viborg og tilbage til Århus. En vældig for
nøjelig og lærerig tur.

Under cykelturen gjorde amerikanerne, der var 
mindst lige så udholdende som vi danske, den erfaring, 
at modvind er hyppigste vindretning i Danmark.

I det hele taget var det sjovt at iagttage amerikanerne, 
f. eks. når de gik ind i den ene butik efter den anden 
uden at købe noget. Det var de vant til fra deres store 
selvbetjeningsbutikker i Amerika. Hvis de endelig købte 
noget, så var det »skøre« ting som f. eks. en høj, stiv hat 
el. lign.

Om aftenen førte amerikanerne os tit hen på en danse
restaurant, da de var vant til meget selskabsliv. På disse 
steder gav vi for det meste en opvisning af bunnyhop til 
stor morskab for gæsterne og sang desuden nogle ameri
kanske sange.

Efter turen blev Hugh hos os et par uger til, hvor vi 
rigtig dyrkede kammeratlivet. Desuden kom vi meget 
sammen med de andre amerikanere for at snakke om 
oplevelser fra turen o. a.

En af de sidste aftener var vi til et pølsegilde med 
fadøl, hvor alle — lige fra små søskende til forældre — 
var inviteret. Her blev der holdt takketaler.

Det var med tungt hjerte, vi fredag den 17. august 
sagde farvel til Hugh. Han var syv uger tidligere kommet 
som en ganske fremmed, men var nu ved afrejsen som 
én, man havde kendt hele livet. Jeg vil aldrig glemme 
stemningen, da skibet i natten gled bort fra kajen, mens 
vi danske sang nationalsangen.
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Da jeg før afrejsen spurgte Hugh, hvad han bedst 
kunne lide under opholdet her i Danmark, svarede han, 
at de danskes humor havde gjort et stort indtryk på 
ham, desuden var der så dejligt stille her i landet, den 
megen kaffe, og endelig imponerede familielivet ham.

Mit udbytte af hans ophold her i landet blev meget 
rigt. Jeg lærte en mængde engelsk (amerikansk) og fik 
lært meget om livet i staterne. Desuden har jeg fået 
venner derovre til en eventuel Amerika-rejse.

Men Hughs arbejde med denne tur var ikke forbi. Når 
han efter en tur til København og Paris endelig kom 
hjem, skulle han holde en lang række foredrag i over 
100 skoler og foreninger af alle mulige slags, med lys
billeder om hans ophold her i landet.

Det kunne være spændende at vide, hvad Hugh har 
fortalt sine landsmænd om Danmark, da han kom 
hjem og fik samlet sine indtryk. Jeg fik dog fornem
melsen af, at indtrykkene var gode, for skønt maden 
havde visse afvigelser, og vejret savnede lighed med det 
varme, tørre klima, han er vant til, havde han evne til 
at indordne sig under det og få mest muligt ud af op
holdet her.

Forhåbentlig vil han kunne virke som diplomat mel
lem Danmark og Amerika og give sit bidrag til den for
ståelse mellem folkene, som er målet for »The Experi
ment in International Living«.

Torben Dybkjær.



Til eleverne fra 1946-47 og 1947

Når man er på farten, hænder det, at man står stille 
et øjeblik for at se sig tilbage. Man ligesom tager et 

overblik over det, man er kommet igennem. Hvordan var 
det egentlig? Nogle steder let, andre steder besværligt, 
snart levende og skønt, snart gråt og kedsommeligt. Men 
når vi ser tilbage, føjer det sig sammen til en helhed, et 
billede, som kan fylde os med glæde, med undren eller 
med taknemmelighed. Så det virkelig sådan ud? Vi havde 
ikke rigtig tid til at se det, da vi hastede fremad. Vi burde 
nok have givet os lidt bedre tid til at se os omkring, men 
vi måtte jo tænke på det, der lå foran os.

Sådan har jeg nu bedt jer stå stille et øjeblik og tænke 
tilbage, tage et overblik over de 10 år, siden I var her på 
Egå efterskole som elever. Hvor er det interessant og 
morsomt (og også opmuntrende) at læse jeres breve og 
småhilsener til os i den anledning! Det bliver mig for 
hvert år mere og mere klart, at de 10 ungdomsår, som 
det jo lige netop drejer sig om, hører til de betydnings- 
fuldeste i jeres liv som i alle andres. For mange af jer 
har de betydet det endelige valg af en livsstilling og en 
afslutning af uddannelsen dertil, for nogle har det bety
det fundet af »verdens dejligste pige« (det er heldigvis 
så vidunderligt indrettet her i livet, at der er mange, der 
kan finde hende!), og for en del af jer har det betydet 
den store forandring fra selv at være barn til at være far 
eller mor i et hjem. Er det så vel så underligt, at man 
kan tale om ungdomstiden som den betydningsfuldeste 
del af et menneskes liv?

Hvad enten jeres efterskoleophold for 10 år siden står 
som en slags indgangsport til jeres ungdomstid eller som 
en af de første større milepæle, så har jeg indtryk af, at 



65I mindes det med glæde. I tænker på stedet, på vore fælles oplevelser, på kammeraterne, på de mange indtryk, som jeres unge sind var så åbne for. Og så går det da forhåbentlig også sådan, at I får lyst til ikke blot at tænke tilbage på dengang, men også til at høre lidt om, hvor de andre er henne nu. Jeg ville gerne have kunnet aftrykke uden afkortning, hvad jeg har fået fra forskellige af jer, men det er desværre umuligt. Jeg må nøjes med at gøre et uddrag, men jeg trøster mig så med, at I nu kan se hinandens adresser og benytte dem, hvis I vil, og at vi kan få lejlighed til at mødes ved elevmødet i sommer. Husk, at »jubilarerne« sætter hinanden stævne søndag den 14. juli kl. 13,30. Vi håber at se mange, også nogle af dem, som vi ikke har fået livstegn fra i denne omgang, men her skal I nu høre nyt om en hel del af jer. 
Knud Grosen Andersen, Geding, Mundelstrup, meddeler, at han har været på Vallekilde højskole, haft forskellige pladser og aftjent sin værnepligt. For tiden er han på en gård ved Horsens, »Abildballe«, pr. Flemming.
Asger Bak, Rodskov, Løgten, har ikke selv svaret, da han er i Norge som tømrersvend, men hans bror fortæller, at Asger i vintermånederne er i gang med konstruktøruddannelse på Teknisk Skole i Århus.
Jens Knud Bornholt, Hem, Skanderborg, har præsteret det længste brev af jer allesammen. Tak! Han var i vinteren 1949—50 på Vallekilde højskole, arbejdede igen ved landbruget derefter, kom på session og fik at vide, at han på grund af en hjertefejl burde søge et mere roligt arbejde, rejste så på Malling landbrugsskole, derfra til Landbohøjskolen, hvor han fik sin eksamen i april 1955. Han havde dog også fået tid til et par udenlandsrejser, først til Holland, hvor han så de store inddæmninger ved Zuidersøen, som hollænderne med rette er så stolte af, senere til Grækenland, fordi han fik det job at rejse ned med en sending avlskvier; det skal nok passe, som han skriver, at det var en vidunderlig tur, han havde ned gennem Tyskland, Østrig og Jugoslavien til Athen. Efter sin eksamen fik han plads som assistent i Skanderborg amt og Bjerre herreds husmandsforening, men fra november er han lærer på Asmildkloster landbrugsskole.
Knud Andreas Bjørn Christensen, Strands, Knebel, har et år arbejdet i Norge; siden 1951 har han været ved flyvestation 



66Karup, hvor han nu er oversergent, for tiden med arbejde ved fototjenesten, og det er han godt tilfreds med.
Leo Christensen, Lyngby, Mundelstrup, er maskinarbejder på A/S Frichs.
ßent Damgaard, Svinballe, Hundslund, nu: Longview, Alberta, Canada. Havde først forskellige pladser herhjemme, rejste 1951 over til en mejerifarm i Mannitoba, har senere prøvet lidt af hvert som murerarbejdsmand, mælkemand, maskinarbejder og tømrer og er nu ansat ved British American Oil Co. midt i et oliefelt. Nu klarer Bent sproget fint, skriver han, selv om han, da han var her på skolen, fandt engelsk for svært og bad om at blive fri for det, så han kunne vælge et fag, der var lettere for ham. »Men altså, jeg gør det ikke om igen, når der er en lettere vej,« siger han til sidst i brevet, og det er jo ikke så ringe at have lært det. Husk i øvrigt, at kammerater i udlandet sætter stor pris på hilsener herhjemme fra. Bent er gift og har et par tvillinger. Hans kone er fra Horsens.
Børge Hansen, Trige, Århus, har hele tiden holdt sig til landbruget; var på Vejlby landbrugsskole 1954—55 og tilføjer, at han hverken er »gift eller forlovet eller på anden måde straffet«.
Tyge Hansen, »Engelsholm«, nu »Elkjærsholm«, Rygårdstrand, Vivild. Var på Rødding højskole 1950—51 og Gråsten landbrugsskole 1952—53; har søgt sin uddannelse hjemme og ude i forskellige pladser, bl. a. i England 1951; købte »Elkjærsholm«, 76 td. Id., 1954 og blev samme år gift med en pige fra Sønderjylland; de har en lille pige. Tyge modtager gerne besøg af gamle egåkammerater.
Aksel Helbo, Dejret, Knebel, har også været på Vejlby landbrugsskole, men har ikke som Børge holdt sig »på fri fod«, men har købt gård, »Hvidsminde«, Bjødstrup, Rønde; blev gift 1953 og har nu også en lille arving.
Jens Bask Jensen, Røgen, Sporup, nuværende adresse: Sara- lystparkens brugsforening, Højbjerg. Har været på Andelsskolen ved Middelfart og er nu kommis. I oktober i år lå han en uges tid på Århus amtssygehus efter et lille scooteruheld; mærkeligt nok kom han på stue sammen med to andre tidligere egåelever, Uffe Skjerk og Finn Laursen, der også havde været ude for færdselsuheld.
Svend Ejnar Jensen, »Lillelund«, Skæring, Hjortshøj, har stadig samme adresse og er beskæftiget ved landbruget.
Carl Jessen, Pøel, Malling, har for tiden adressen: Ørstykke, pr. Horslunde, Lolland, og er skovfogedassistent. Han siger, 



67at han førte en temmelig omflakkende tilværelse, siden han kom fra Egå, for skovfogeduddannelsen kræver, at man skifter hvert år; nu er han ved Pederstrup skovdistrikt på Lolland. Er gift og har en dreng på to år.
Frode Knudsen, Årslev, Brabrand, nu: Hovedgaden 130, Brabrand. Er udlært som mekaniker, er gift og har en dreng på to år.
Henning Lindhoff, Borum, Mundelstrup; ny adresse: Foldby Hinnerup. Udlært som møbelsnedker i 1951, har arbejdet på forskellige steder, er nu hos tømrermester Overgaard, Sabro. Er gift, har købt eget hus og har en pige på fem år.
Flemming Hedelund Madsen, Grønnegyden, Søhus. Har været på Ollerup gymnastikhøjskole; et år i Sverige, et år i England, er nu hjemme, stadig ved gartnerfaget.
Niels Christian Madsen, Haldum, Hinenrup, nuværende adresse: Neder Hadsten, Hadsten. På Malling landbrugsskole 1955 —56, er beskæftiget ved landbruget og håber med tiden at få sin egen bedrift.
Søren Marcussen, »Grevegården«, Vrinners. Har været på Høng landbrugsskole. Da han var inde som soldat, traf han Sig- 

fred Jensen fra Norring ved Hinnerup, som han kendte her fra Egå.
Gunnar Mikkelsen, Solbjerg, Århus. Har som marinesoldat været ni måneder ved Sønderstrømfjord på Grønland; var forrige vinter på Ladelund landbrugsskole, nu fodermester på sin forlovedes hjemegn ved Kolding.
Jens Jørgen Mikkelsen, Bisskov, ny adresse: Trøjborgvej 102, Århus. Har været i Tyskland og Norge, bl. a. for at studere forholdene inden for sindssygevæsenet såvel for patienter som for funktionærer. Er plejer ved sindssygehospitalet i Risskov.
Svend Erik Mogensen, Haldum, Hadsten. Blev udlært som murer 1951, men går stadig i skole, nemlig på bygmesterskolen i Århus, hvor han læser husbygningsteknikum; regner med ingeniøreksamen i løbet af kort tid.
Jens Elbæk Mortensen, Norring, Hinnerup, nu: Haslundkær, Randers. Har været på Rønshoved højskole 1951—52 og på Malling landbrugsskole 1955. Blev så gift med en tidligere egåelev, Karen Margrethe Iversen, der også er 10 års jubilar i år.
Asger Møller, Skjoldelev; nu: Marcusminde, Mundelstrup. På Frederiksborg højskole 1949—50, Lægård landbrugsskole 1952—53. Har to gange haft arbejde i Gudbrandsdalen i 



68Norge. Fra maj 1953 til julen 1954 var lian i USA, først på en hvedefarm i Montana, dernæst som kontrolassistent i Californien og til sidst på et mejeri i Californien.
Jens Erik Mørup, Sabro, Mundelstrup. Er landmand, er gift og har fået sit hjem i sit barndomshjem; har en lille pige.
Bent Berg Nielsen, »Greteslyst«, Dørup mk., Skanderborg. Har været en tur i Norge som gymnast, fik en dejlig plads på Fyn hos højskoleinteresserede folk, kom på Ollerup gymnastikhøjskole hos Niels Bukh, »de bedste minder, jeg næsten har«, 18 måneder i tjeneste, »men ikke militær, det ligger langt fra min interesse«, derefter på Malling landbrugsskole; har fundet sig en kone, der også er interesseret i gymnastik og højskole (hun har været på Snoghøj gymnastikhøjskole); de leder gymnastik og folkedans for de unge på deres egn.
Ernst Nielsen, »Tanggård«, Stige, var på Uldum højskole 1950 —51. Er for tiden beskæftiget i gartneriet hjemme, men har også haft andre pladser, bl. a. på et gartneri i England en sommer.
Hans Høj Nielsen, Egå, Hjortshøj, er hjemme som landbrugsmedhjælper. Han har både været på Vallekilde højskole og Malling landbrugsskole.
Henning Overgaard Nielsen, Skivholme, Skovby Østj.; adresse for tiden: Esplanaden 34, København K. Blev udlært som tømrer 1952 hos Overgaard, Sabro, men måtte forlade faget efter at være kommet til skade ved motorkørsel 1954, da højre arm blev lammet. Nu er han i malerlære i København; det skulle være muligt at udføre malerarbejdet med venstre arm, hvis højre ikke bliver sådan, at den kan hjælpe lidt til; den er da heldigvis blevet meget bedre.
Karl Aage Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup. Var på Ladelund landbrugsskole 1954—55, har haft forskellige pladser og er nu forpagter hjemme på »Terp Vestergård«. Om kort tid er han gift og flytter ind på gården.
Viggo Nørgaard, »Godthåb«, Lystrup, er flyttet til Vendsyssel, adresse: »Lien«, Stenum. Har pladsen som gift bestyrer på en gård på 80 tdr. Id. Såvel han som hans kone (Else Juste- sen fra Hjørring) har været på Vallekilde højskole. Viggo har også været landvæsenselev på Malling landbrugsskoles avlsgård.
Ove Henning Pedersen, Skovby, nu: Stjær, Harlev J. Har været hjemme som landbrugsmedhjælper det meste af tiden, men skal til vinter på Vejlby landbrugsskole.
J. Bøjesen Poulsen, Gravlev Møllegård, Hyllested, nu: Bosmus, pr. Balle. På Frederiksborg højskole (delingsføreruddan- 



69neise) og Vejlby landbrugsskole. Er gift, har en lille dreng. Er forpagter på en gård i Rosinus på 60 tdr. Id.
Bent Peter Rasmussen, Blegind Østergård, Hørning. På Frederiksborg højskole og Malling landbrugsskole. Har været beskæftiget ved landbruget, siden han var i Egå, bortset fra skoleopholdene og tjeneste ved livgarden. Er nu hjemme.
Hans Ejvind Rasmussen, Skarresø, Ryomgård, nu: Svenstrup A/M, Svenstrup, hvor han er førstemejerist. 1954—55 på Ladelund mejeriskole. Så snart han kan få en lejlighed, gifter han sig, for han er blandt de mange, der har fundet jordens dejligste pige.
Jens Peter Sørensen, Pannerup, Lystrup, nu: Elsted præstegård, Lystrup. Har en forpagtning. Er gift.
Knud Viktor Sørensen, Thingskov, Tranbjerg, nu for tiden: »Ejsenballegård«, Taulov. Efter ophold på Ladelund landbrugsskole fik han en stilling som assistent på et demonstrationsbrug for søer og pattegrise i Taulov ved Fredericia. Er godt tilfreds med det, men håber engang at få et sted, hvor han kan gå og passe sine egne grise.
Niels Jørgen Sørensen, Hesselballe, Hjortshøj. Har haft et ni måneders ophold på Vejlby landbrugsskole, været rundt i landet for at se noget nyt, for tiden forkarl på en gård i Ødum.
Preben Tanggaard Rasmussen, Tulstrup, Malling, har ikke selv skrevet, da han for tiden er i Australien, men hans forældre fortæller: I efteråret 1951 rejste Preben til Vancouver i Canada; han arbejdede ved lidt af hvert, mest i skovene og tjente godt. I december 1954 fik han hyre på et engelsk fragtskib, som var længe om at komme i nærheden af Danmark; han fik lejlighed til at se meget af verden, Japan, Indonesien, Indien, Sydøstafrika. Først i december 1955 kom han til Hamborg; dér afmønstrede han og kom hjem 14 dage før jul. Da han ikke havde lyst til landbruget, tog han igen hyre, denne gang på en norsk tankbåd, som sejlede fra Rotterdam til Den persiske Havbugt efter olie, så han har passeret både Gibraltar og Suez. Nu er han havnet i Sidney, hvor han har fundet så gode arbejdsforhold, at han måske slår sig ned dér. Han vil blive glad for en hilsen fra kammerater; man kan bruge denne adresse: Preben Rasmussen, MT »Nyhammer«, Chr. Haaland, Haugesund, Norge.
Aase Andersen, »Kulbjerggård«, Farre, Sporup, adresse for tiden: Fylkessykehuset, Lillehammer, Norge. Er sygeplejerske, var først på Rødkilde højskole, gennemgik så sygeplejeuddannelsen, fik ansættelse ved amtssygehuset i Viborg, men 



70er siden 1. april i Norge, hvor hun er glad for at være; man mærker, at der bliver sat stor pris på de danske sygeplejersker i Norge, skriver hun.
Birgit (Christensen) Nielsen, Ommestrup, Mørke, nu: »Hedebo«, Skjørring mk., Mørke. Var på Askov højskole sommeren 1951, tog en plads ovre på Vestfyn, hvor hendes mand, Ove Nielsen, er fra; han var da gartner, i 1952 blev de gift og har nu en lille pige. De bor på en lille ejendom på Skjørring mk.
Bente (Daugaard) Nielsen, Over-Fussing, Bjerregrav, nu: Oden- segade 26 st. tv., Århus. Blev gift sidste år i maj med Jens Nielsen fra Beder, der er ansat på konservesfabriken »Jaka« i Brabrand. De har en tobaksforretning i Århus, som Bente passer.
Jytte (Dybkjær) Skytte, Åbybro, nu: Hvidkildegård, Stege, Møn. På Askov højskole 1951—52, Vordingborg husmoder- skole 1953, haft forskellige pladser, også i Norge. Hun er gift med Bent Skytte, der er bestyrer på gården under Rødkilde højskole. Jytte er for tiden en slags oldfrue på højskolen, idet hun har vask og rengøring og alt, hvad derunder hører på højskolen, under sig. Fik en datter i marts i år.
Inger Mølgaard Frandsen, Hadbjerg, Hadsten, for tiden: »Red Barnets Børnegård«, Poul Martin Møllersvej 20, Århus. Havde først pladser i huset og begyndte derefter på barnepleje- uddannelsen. Er assistent på Børnegården og vældig glad for arbejdet.
Ella (Iversen) Fischer, Hylke, nu: Mesinge st., Fyn. Ella er gift med en savskærer og har to dejlige piger på fem og et år.
Karen (Iversen) Elbæk Mortensen, Kvottrup, Mundelstrup, nu: Haslundkær, Randers. Blev gift 20. maj 1955 med Jens Elbæk Mortensen, der også er 10 års jubilar.
Edith (Jensen) Mogensen, Sabro, Mundelstrup, nu: Hørslevbole, Skovby Østj. På Rønshoved højskole i 1951 og Katrine- berg højskole, Sverige 1953—54. Er gift, bor på eh gård i Hørslevbole, har en lille dreng.
Karen Jensen, Bøjenhus, Mørke. Har været på højskole, kan jeg forstå af brevet, men Karen nævner ikke hvor. Er for tiden hjemme.
Anna Marie (Jørgensen) Otzen, »Østerland«, Lemmer, Mørke, nu: Hobrogade 4, kid., København 0. Er gift med en toldbetjent, som er ægte sønderjyde, fra Frøslev ved Padborg. De er nu i København, hvor de var så heldige at få en dejlig lejlighed til august. De blev gift nu i sommer.
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Inga (Levinsen Kallesøe) Jensen, Foldby, nu: Højvang, Hinnerup. Har været på Ryslinge højskole. Er gift med en tidligere egåelev, Peter Jensen, hvis fødegård de har i forpagtning.
Henny Kristensen, Voer, Ørsted, nu: Bredstrup brugsforening, Pjedsted. Har bl. a. været privatstuepige på Snoghøj gymnastikhøjskole og elev på Ollerup gymnastikhøjskole, men da forretning havde hendes største interesse, tog hun plads og blev udlært i brugsforeninger.
Inger (Kromand) Nielsen, Tendrup Vestergård, Hundshind, nu: »Svendlergård«, Store Heddinge. Var på Ryslinge højskole 1952 og Askov højskole 1953—54. Har haft pladser forskellige steder, bl. a. på Stevns, hvor hun fandt Hans Chr. Nielsen, som hun blev gift med i sommer. Det var et dobbeltbryllup, da hendes søster Kirsten blev gift samme dag.
Kitta Laursen, Halling, Randers, nu: Ring, Auning. Har i 6 år haft plads på Risskov badehotel, men må måske til noget andet nu på grund af et ikke altfor godt helbred.
Rita Lønbæk, Søby, Hou, for tiden: Diakonissestiftelsen, P. Bangsvej 1, København F. Har været på tilskærerskole og på Frederiksborg højskole, er nu økonomaelev på 2. år, har også haft et dejligt år i England hos en dansk familie i nærheden af Birmingham. Er med til at lave mad til 8—900 mennesker daglig for at få sin uddannelse til økonoma, det sidste halve år går med teori på Teknologisk Institut.
Ella Margrethe (Madsen) Jørgensen, Mariesminde, Tirstrup, nu Egåbro, Risskov. Tog sygeplejeuddannelse i Ebeltoft, kom senere til København og var sygeplejerske på Gentofte amtssygehus. Blev gift 1954 i København med en gartner, kom siden til Hornslet, men er nu flyttet til Egåbro. Hendes mand arbejder på et gartneri, men de har også selv et stykke jord at dyrke. Har en lille dreng, Per hedder han.
Helga Flinch Midtgaard, »Skovbo«, Søby, Hou. Efter at have været i gartnerlære på Samsø kom Helga på Beder gartnerskole og fik et binderi- og handelskursus, blev senere assistent på samme skole, var vinteren 1955—56 i Sverige som binder i en forretning, har nu lige afsluttet sin fjerde sommer i Beder og begynder på et arbejde i en blomsterforretning på Jagtvej i København.
Ellen Margrethe (Mikkelsen) Jakobsen, Hadsten, nu: GI. Hjortshøj, Hjortshøj. Blev i 1951 gift med murerarbejdsmand Fiol- ger Jakobsen her fra Egå. De har selv hus i Hjortshøj og har tre børn, to piger og en dreng.
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Herdis Horup (Mikkelsen) Hasmussen, Knagstrup, nu: Haldum, Hinnerup. Var på Klejsgård ved Strib sommeren 1951 og blev 1952 gift med landmand Harting Rasmussen.
Else (Søndergaard 'N teisen) Ravn Pedersen, Haldum Højgård, Hinnerup, nu: Fastrup, Århus. Har været på Frederiksborg højskole og Ankerhus husholdningsskole. Blev gift i april i år med Sven Ravn Pedersen, Karlby, der var elev her 1944 —45; de havde først en bestyrerplads, men har nu en gård på 40 tdr. Id. i Fastrup, hvor de befinder sig godt.
Ruth Toftgaard (Nielsen) Bendtsen, Nygård, Rønde, nu: Nebs- ager skole, Hornsyld. Tog først studentereksamen fra Rønde kursus, derefter lærereksamen fra Århus seminarium, nu lærerinde ved Nebsager skole i Bjerre herred, en ny skole med 120 børn. Bor nær skolen, er gift og har to børn, en pige og en dreng. Hendes mand er ansat på et slagteri i Horsens. Ruth er glad for sit arbejde og tilføjer: gid alle kunne sige sådan, hvor må det være trist at være led og ked af det.

Ellen Nymark (Pedersen) Rasmussen, Fløjstrup, Beder, nu: Villestofte, Fyn. Blev gift 1951 med en landmand fra Fyn. De hjælper til på hans fars gård; regner med at få noget selv engang. Har to piger.
Kirsten Nymark Pedersen, »Anelyst«, Fløjstrup, Beder. Har været elev på Viborg gymnastikhøjskole 1952 og haft plads på Danebod højskole og Beder gartnerskole m. fl. steder. Er gift, men har stadig samme efternavn. Har en dreng på 1 % år. De er hjemme, men ser på ejendom, når der byder sig nogen i omegnen.
Erna Pedersen, Skovby, nu: Galten st. Har gået på handelsskole og haft kontorplads i Århus og Silkeborg. Er nu gift med vognmand Carlo Juul Pedersen og har to drenge.
Inger-Lise (Pedersen) Sønderskov, Blegind, Hørning, nu: Kløvermarksvej 151 tv., Odder. Har taget tilskærerkursus på Tilskærerakademiet i Århus, havde derefter plads i Århus, til hun blev gift i 1952 med vognmand Helmuth Sønderskov. Har en lille pige på tre år.
Marie (Ravn Pedersen) Høgh, Karlby, Hornslet, nu: Øster Allé 11, Skjern. På Vallekilde højskole 1950, Hadsten husholdningsskole 1952, gift 1952 med Anders Høgh, der var på skole her 1939—40. Boede først i Hjørring, så på Mors (samtidig med, at Willemoes kom til Galtrup, så de fik bekendtskabet genopfrisket) og endelig til Skjern, hvor Anders Høgh er husdyrbrugskonsulent. Har en ny lejlighed og en pige på to år, begge er dejlige.
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Johanne Kjærgaard Rasmussen, Ejer, Skanderborg, nu: Vithen, Hinnerup. Er for tiden ekspeditrice i Rugsted brugsforening, pr. Vejle. Fra 1. novbr. på Vejle husholdningsskole i 5 mdr.
Lene Fogh Rasmussen, Fulden købmandshandel, Beder. Er kolonialekspeditrice, har været på Snoghøj gymnastikhøjskole, Toten Fylkeskule i Norge og Handelshøjskolen i Århus. Har også haft plads i Norge som kolonialekspeditrice i en selvbetjeningsforretning.
Kirsten Johanne Sønderbo Revsbech, Voer, Ørsted, for tiden: Rolighedsvej 25, Silkeborg. Beskæftigede sig dels med husgerning, dels med klaver, til det sidste sejrede. Hun kom på Det jydske Musikkonservatorium i Århus, men kun en overgang, til hun var gammel nok til at komme på sygeplejehøjskole; det var i Fårevejle. Har fået sin uddannelse på centralsygehuset i Silkeborg. Hun slutter sit brev med at fortælle, at hun i meget nær fremtid skal holde bryllup. Jeg tilføjer: til lykke!
Gerda (Simonsen) Andersen, Lystrup, nu: Egå, Hjortshøj; er gift med en maskinsnedker; de bor i eget hus i Egå og har en dreng på 3 år.
Inger (Stampe) Jensen, Bæk, pr. St. Nustrup. Var på Engelsholm højskole vinteren 1950—51. Blev gift 1953 med en sønderjyde. De overtog hans hjem på 50 tdr. Id. Har en dreng på godt et år.
Esther Bruun (Steffensen) Jensen, Neder Randlev, nu: Højby, Hou. Blev gift 1950 med Kaj Jensen; havde først en lille ejendom, er nu på hans forældres statsejendom. Har en pige på tre år og en dreng på et år.
Aase Sørensen, Petersminde, Hjortshøj. Var sommeren 1952 på Testrup sygeplejehøjskole og blev derefter sygeplejeelev på Århus kommunehospital. Har så været på Radiumstationen i København og er nu på Centralsygehuset i Hillerød. Aase var i sommer på en biltur gennem Tyskland, Svejts, Italien og Frankrig, som jeg nok kan forstå må have været pragtfuld og oplevelsesrig. Hun blev forlovet i en hyggelig alpeby i Frankrig! Hendes kæreste, en arkitekt, er dog dansk.
Anne Birthe Helbo Sørensen, »Mirabo«, Lystrup, nu: Egå, Hjortshøj. Har været på Rødding højskole og Try sygeplejehøjskole, fra oktober sygeplejeelev på Odder amtssygehus, har ellers været ved husligt arbejde, bl. a. 2JZ år i København og sommeren 1955 i England, desuden i Birkerød, hvor hun havde lejlighed til at komme med til meget på Frederiksborg højskole.
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Henny (Bruun Sørensen) Wammen, Saksild Strandgård, nu Balskilde mejeri, Malling. Var først husassistent forskellige steder, begyndte så at tage klaverundervisning på Århus Musikakademi og bestemte sig 1951 for at blive uddannet til statsprøvet musikpædagog; målet blev nået i foråret 1955. Nu har hun arbejde på musikakademiet, som lærerinde. Blev gift 1951 med en mejerist. Henny fortæller om dejlige ture til udlandet med telt, cykeltur til Norge, scootertur til Svejts, biltur til Italien. Det næste bliver vel flyvetur til Amerika?
Margit Sørensen, Petersminde, Hjortshøj, nu: Dagstrup, Mørke. Blev gift i maj i år, men har ikke fortalt mig, om hun har fået nyt efternavn. Hjælper til med arbejdet på sine svigerforældres gård.
Sigrid Margit Sørensen, Lading, Mundelstrup. Har været på Askov højskole for fire år siden og i øvrigt haft pladser på større gårde og i Århus og Bisskov, hvor hun også er for tiden.
Tove Ulla (Sørensen) Laursen, Tranbjerg, nu: Hasselager slagterforretning, Hasselager. Blev gift for tre år siden, er både Husmoder og med i butikken, har en lille dreng på 8 måneder. Forretningen går så godt, at de har byttet knallerten, som de først kørte varer ud med, med en bil.
Kirsten (Christensen Thuun) Mørck, Langbygård, Ramten, nu: Ørbækgård, Ørum Djurs. Har været på Ollerup gymnastikhøjskole 1951 og på tilskærerskole i Århus. Blev gift med Gorm Mørck 1954, som er landmand, de er hjemme på gården og har en pige på % år.
Kirsten Willadsen, Nordentoftsvej 3, Brabrand, nu: Nøjsom- hedsbakken 15, Brabrand. Har gået på handelskursus og været beskæftiget ved kontorarbejde i Århus i de sidste år.

Det har været vældig interessant at læse alle jeres 
breve og hilsener. Så vidt forskellige oplevelser, I har 
haft, store og betydningsfulde, det kan de jo have været, 
hvad enten I har fartet meget rundt i verden, eller I har 
fundet et arbejde, som har bundet jer til et enkelt sted og 
til ganske få mennesker. Af og til har jeg tænkt, om man 
nu kunne have besøgt hver enkelt af jer og sludret lidt 
med jer, men det lader sig ikke gøre. I er for mange og 
for spredte. Det kan hænde, at jeg passerer forbi en eller 
anden tidligere elev uden straks at kende ham eller 
hende, for både tiden og moden forandrer en del på vort 
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udseende. Men så glæder jeg mig over at sidde og se til 
jer gennem jeres breve, og jeg håber, at I må få noget af 
en lignende glæde, når I læser ovenstående små uddrag 
af dem. Og så stoler jeg fuldt og fast på, at så mange som 
muligt af jer vil sætte alt ind på at stævne sammen her 
til elevmødet i sommer.

På skolens og egne vegne min bedste tak og mange 
hilsener!

Tage Dybkjær.

En lille tilføjelse:
Der bør nævnes endnu en »10 års jubilar«, Peter Leth 

Mygind.
Mygind kom til Egå til marts 1947, »samtidig med 

Frede«, plejer vi at sige, så vi kan altid på hans alder 
huske, hvor længe Mygind har været her. Siden har de 
været her begge to, uafbrudt, og er kommet godt ud af 
det med hinanden — ligesom Mygind i det hele taget er
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kommet godt ud af det med os allesammen her på efter
skolen. Blomsterne har nok hans særlige interesse. Det 
kan ses på haven omkring skolen, som i tidens løb har 
undergået så mange småforandringer, at det kan ses på 
helhedspræget, at vi har en dygtig gartner. Men de små 
planter, der vokser op i et hjem, børnene, er han også god 
imod, så de kommer til at holde af ham og kan lide at gå 
ved hans side og yde deres mere eller mindre værdifulde 
hjælp. Mygind er ved at komme lidt op i årene nu, men 
vi håber, at han stadig må have lyst og kræfter til at ar
bejde mange år endnu i skolens tjeneste, for det er altid 
værdifuldt at have så dygtige og trofaste medhjælpere, 
som vi har i ham.



Byggefonden

Indsamlingen til vor byggefond er nu godt i gang.
I oktober udsendte vi en lille skrivelse om den til tid

ligere elever og andre, som vi gjorde os håb om at kunne 
få en lille håndsrækning fra. Det var en meget stor op
muntring, at mange af sommerskolens elever påtog sig at 
gå rundt med en indsamlingsliste til gamle egåelever på 
deres hjemegn, ligesom det glædede os vældigt, at det 
ikke var svært — de fleste steder — at finde villige hjæl
pere til indsamlingen de steder, hvor vi ikke havde elever 
fra i sommer. Vi kan ikke på dette tidspunkt sige noget 
som helst om resultatet af vore fælles anstrengelser for 
at øge byggefondens midler, men vi ved, at mange gør et 
stort og uegennyttigt arbejde for Egå efterskole, og det 
skal der allerede her siges dem en hjertelig tak for.

Det er uoverkommeligt at sende en tak til hver enkelt 
bidragyder. Forhåbentlig også unødvendigt. Vi går ud 
fra, at enhver kan forstå, hvad det betyder for en skole, 
at der sluttes op om den i en anledning som denne. Det 
betyder ikke blot noget rent økonomisk, som sætter sko
len i stand til at præstere den del af byggeomkostnin
gerne, som den iflg. loven selv skal skaffe til veje, nej, 
bag de mange små bidrag føler vi et håndslag og en tillid, 
som giver en ny og stærk tro på, at der er brug for det 
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arbejde, der kan udføres inden for Egå efterskoles ram
mer — de rammer, som vi nu altså håber, at vi kan få 
gjort både større og bedre i nær fremtid.

De fleste, som får Egåbogen, har sikkert været præ
senteret for en indsamlingsliste eller et indbetalingskort. 
Men en eller anden har måske ikke været hjemme, eller 
måske er indbetalingskortet kommet bort, eller der kan 
være en anden grund til, at et bidrag ikke er blevet givet.

Det kan nås endnu. Ethvert nok så lille bidrag vil det 
være os en stor glæde at modtage. Gå til posthuset eller 
bed postbudet om et giroindbetalingskort og indbetal lidt 
til byggefonden. Gironummeret er 102191, og adressen: 
Egå efterskoles byggefond, Hjortshøj.

26. oktober 1956. Tage Dybkjær.

Vi vil også meget gerne stadig have flere optaget som 
medlemmer af den selvejende institution Egå efterskole, 
især fra skolens naturlige opland. Et medlemsbevis koster 
50 kr. Henvendelse kan ske til undertegnede eller et andet 
af bestyrelsens medlemmer.



Forskelligt
Vintermøde afholdes søndag den 24. februar med foredrag om eftermiddagen, hvortil der er adgang for alle, og underholdning om aftenen, for nuværende og tidligere elever. Mad kan den dag ikke købes på skolen, men der kan fås te til medbragt aftensmad.
Elevmøde lørdag—søndag den 13.—14. juli. Program udsendes til alle medlemmer af elevforeningen, men også alle andre tidligere elever er velkomne. Man skal dog i alle tilfælde indmelde sig til mødet ca. 8 dage før.
V allekildemøde søndag den 1. september; bekendtgøres i de lokale dagblade onsdagen før eller ved direkte meddelelse til de tidligere vallekildeelever, som bor på egnen, og hvis adresser vi kender.
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. 4- porto, i alt 3,30 kr.). Brug indbetalingskort til girokonto 39268, Egå efterskole, Hjortshøj; eller send frimærker som betaling, men husk: penge må ikke sendes i almindeligt brev.*
Adresseforandringer: Hvis der er tale om en ny, varig adresse, der ønskes indført i elevforeningens kartotek, bedes den meddelt skriftligt til: elevforeningen, Egå efterskole, Hjortshøj. Vi anmoder også indtrængende om at 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. Elevforeningen taber penge derved, og bogen savnes af den, der venter den. Husk derfor at meddele nødvendige ændringer.



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

Elevforeningens bestyrelseGårdejer Frede Bak (1936—37), Rodskov, Løgten (formand).Student Jørgen Brandstrup Andersen (1947—48), Egå, Hjortshøj-Husassistent Anne-Marie Balle (1954), Helgenæs.Husassistent Birgit Kaae Pedersen (1955), Herskind, Skovby Østj.Husassistent Ingeborg Bent Pedersen (1953), Lisbjerg, Århus.Bestyrer Anders Kjeldsen Rasmussen (1934-—35), Egå, Hjortshøj.Landbrugsmedhjælper Thorkel Steffensen (1955—56), Enghavevej 4, Viby J.For elevholdet 1956: Karen Frandsen, Gedved, Horsens.Elevforeningens kasserer og sekretær: Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.Elevforeningens postgironummer: 35297.Byggefonden: Egå efterskoles byggefond, Hjortshøj. Postgironummer 102191.



Elevforeningens regnskab 1955-56.
Indtægt: Kassebeholdning 9. juli 1955 ........................................ 4199,01 kr.1456 medlemsbidrag............................................................ 5808,00 -12 frivillige bidrag............................................................... 36,00 -Solgt Egånåle ............................................................................ 517,75 -Billetsalg ved elevmøde..................................................... 1817,32 -Amerikansk lotteri ved elevmøde .............................. 157,56 -Billetsalg ved vinterfesten................................................ 405,00 -Bidrag til byggefonden (vintereleverne) ............... 27,40 -Indvundne renter ................................................................. 28,61 -Balance . . 12996,65 kr.
Udgift:Elevmødet 1955: Adgangstegn .................................... 16,75 kr.Musik .......................................................... 230,00 -Bespisning ............................................. 941,50 -Folkedanserne ...................................... 65,00 -Foredrag .................................................. 75,00 -Skuespil .................................................. 123,32 -Demonstration ...................................... 51,74 -Egåbogen:Trykning og klicheer .................... 3137,30 kr.Konvolutter ........................................... 174,50 -Frimærker ............................................. 1690,00 -Blanketter ................................................ 79,90 -Julemærker (Sydslesvig) ............... 66,00 -Fragt af bøger m. m............................. 10,60 -Indbydelseskort + porto............... 260,80 -Vinterfesten: Adgangstegn ................................... 5,25 kr.Musik .......................................................... 250,00 -Kaffe .......................................................... 100,00 -Skuespil .................................................. 208,00Elevunderstøttelse ...............................................................Udsendelse til 10 års jubilarer......................................Købt Egånåle ...........................................................................Fødselsdag, sølvbryllup (gaver) .................................Telefon, porto, tryksager ................................................

1503,31 kr.

5419,10 kr.
563,25 kr.50,00 -46,70 -575,70 -108,75 -14,60 -Kassebeholdning 7. juli 1956 Ialt . . 8281,41 kr............................................ 4715,24 -Balance . . 12996,65 kr.

Bynksminde, den 7. juli 1956.
Jes Thomsen.



82Af formuen er kr. 720,00 og 27,40 tilhørende byggefond for efterskolen. Ialt kr. 747,40.Regnskabet er genneniset, og der er intet fundet at bemærke.8. juli 1956.
A. Vestergård. Ellen Larsen.

Egåfondets regnskab 1955-56.
Indtægt: Kassebeholdning 9. juli 1955 ........................................... 619,52 kr.Renter i Landbosparekassen........................................... 20,62 -Kupons af obligationerne ................................................ 130,00 -Balance . . 770,14 kr.
Udgift:Kassebeholdning 7. juli 1956 ........................................... 770,14 kr.Balance . . 770,14 kr.Formue 9. juli 1956: Beholdning .................................................................. 770,14 kr.+ obligation 4 % .......................................................... 1000,00 -og obligation 4% % ..................................................... 2000,00 -Ialt . . 3770,14 kr.

Bynksminde, juli 1956.
Jes Thomsen. Regnskabet er gennemgået, og der er intet fundet at bemærke.8. juli 1956.

A. Vestergård. Ellen Larsen.



Elevfortegnelse
Vinteren 1955—56.Jørgen Aaes, Hasselager.Hans Kirketerp Andersen, Mølleport, Hadsten.Jørgen Andersen, Oldagergård, Rønde.Knud Nordvig Andersen, Brundby mk., Brundby, Samsø.Lars Thyssen Andersen, Hvorslev, Ulstrup.Vagn Andersen, Mårslet.Jens Bach, Østergade 37, Hadsten.Oskar Bech, Flensted, Låsby.Bent Lind Christensen, Hasselager.Eyvind Christensen, Stjær, Skanderborg.Verner Christensen, Nimtofte.Jørgen Thykjær Christiansen, Egå, Hjortshøj.Henning Dalstrup, Nymarken, Mårslet.Poul Diederich, Hasselager.Lars Ditlev, Rugmarken, Malling.Leif Elkjær, Enslev, Hasselager.Hans Nielsen Englyst, Søften, Hinnerup.Per Frandsen, Osager, Lejre.Jørn Meier Gleesborg, Hasselager.Erik Gyldenløv, Lading, Mundelstrup.Herluf Øster Hansen, Grandhøjgård, Brundby, Samsø.Ib Schødt Hansen, Harlev J.Jens Østergaard Hansen, Blåkær, Knebel.Henning Holm, True, Brabrand.Hans Aakjær Holst, Smouen, Thorsager.Aage Jensen, Tvingstrup.Erling Bredgaard Jensen, Hadbjerg, Hadsten.Franck Rørmand Jensen, Hamniershusvej 42, Århus.Jørn Jensen, Lysgård, Lime, Mørke.Kai Lemmer Jensen, Audi, Mørke.Kristian Jensen, Søften, Hinnerup.Verner Egebjerg Jensen, Visbjerg, Mårslet.Jens Christian Johannessen, Vrold, Skanderborg.Johannes Schilling Johansen, Hørhavevej 57, Højbjerg.Holger Jørgensen, Frøkjærgård, Skovby Østj.Rasmus Holm Jørgensen, Tåning, Skanderborg.Svend Jørgensen, Ormslev.



84Tage Jørgensen, Tillemp, Knebel.Henning Kragh, Hadbjerg, Hadsten.Jens Erik Hansen Kruse, Ålsrode, Ålsø.Finn Laursen, Solbjerg, Århus.Flemming Laursen, Skarresø, Ryomgård.Niels Erik Loft, Mårslet Skovgård, Mårslet.Frede Madsen, 0. Alling, Aiming.Leif Mathiasen, Faurskov, Hadsten.Knud Thybo Mikkelsen, Farre, Sporup.Egon Mortensen, Røved, Århus.Jørgen Munch, Overby, Hovedgård.Jens Ove Møller, Flensted, Låsby.Knud Mørup, True, Erabrand.Aksel Lerche Nielsen, Uldum.Benny Kjærsgaard Nielsen, Tvingstrup.Frode Bundgård Nielsen, Grundfør, Hinnerup.Herman Nielsen, »Rosenhøj«, Hasselager.Jens Gert Nielsen, Støvring, Randers.Knud Nielsen, Østerby, Tranbjerg.Knud Lundgaard Nielsen, Hørning Damager, Hørning.Kurt Rask Nielsen, Trige, Århus.Niels Nielsen, Vejlby Vestergård, Risskov.Steen Olsen, Ålborggade 23, Århus.Hans Erik Palmelund, Egebjerg, Horsens.Erik Larsen Pedersen, Bellelund, Daugård.Verner Pedersen, Fladstrup, Trustrup.Bøje Poulsen, Visbjerg, Mårslet.Ejvind Overgaard Poulsen, Lading mk., Mundelstrup.Preben Winther Rasmussen, Grundfør, Hinnerup.Villy Greve Rasmussen, Astrup, Ryomgård.Erland Ring, Hulbækgård, Balle, Mørke.Hans Chr. Røddik, Farre, Sporup.Peder Simonsen, Tiist, Mundelstrup.Thorkel Steffensen, Enghavevej 4, Viby ,1.Erling Stærkær, »Lykkebjerg«, Mundelstrup.Henry Svenningsen, Vrinners.Lars Søberg, Hørslevbole, Skovby Østj.Arne Friis Sørensen, Hasselager.Ernst Sørensen, Kattrup, Hovedgård.Hans Henrik Sørensen, Vejlby, Risskov.Knud Ole Sørensen, Egens, Rønde.Paul Sørensen, Jægersborg, Stenbjerg.Jens Graae Thorup, Østerløkken, Tranebjerg, Samsø.Ib Thornbjerg, Helgenæs, Knebel.
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Sommeren 1956.Dagmar Andersen, Møllegade 8, Århus.Herdis Andersen, Lyngå, Hadsten.Inger Andersen, Åst, Vandel.Lisbeth Andersen, Framlev, Harlev J.Rita Elgaard Andersen, Søby, Thorsø.Gunhild Barslev, Solbjerg, Århus.Ena Bjerregaard, Tendrup, Hornslet.Inger Boes, Hem, Skanderborg.Ella Bødker, Ærtbjerggård, Hyllested.Else Christensen, Kalstrupgård, Mejlby.Eva Christensen, Sandvig, Mern.Eva Lillian Christensen, Klæstrup, Nibe.Gudrun Christensen, Haldgården, Ormslev.Helle Vagn Christensen, Vejstrup.Inga Christensen, Kalstrup, Hjortshøj.Karen Hoffmann Christensen, Hoven, Tarm.Lis Dalsgaard, Fausing, Allingåbro.Connie Dam, Stødov, Knebel.Elin Elkjær, Dannevang, Hald.Lillian Eriksen, Kettinggård, Harlev J.Karen Frandsen, Gedved Østergård, Horsens.Jytte Gammelby, Hammershøj.Tove Hansen, Enggård, Hjortshøj.Ulla Hoffmann, Skåde, Højbjerg.Hanne Hornbæk, Helgenæs, Knebel.Ruth Høj, Erslev Vestergård, Hadsten.Kirsten Ibæk, Mellerup, Randers.Agnes Jakobsen, Farre mk., Sporup.Elin Jakobsen, Fløjstrup, Uggelhuse.Anne Margrethe Jensen, Sleth, Tranbjerg J.Else Margrete Jensen, Lysgård, Lime, Mørke.Else Nørgaard Jensen, Hammershøj.Gunhild Jensen, Lyngå, Hadsten.Inge Jensen, Farre, Sporup.Inger Jensen, Mundelstrup.Inger Jensen, Ridsegård, Mørke.Jenny Hornbek Jensen, Karlby, Hornslet.Lis Broholt Jensen, Kvottrup, Mundelstrup.Sonja Lindgaard Jensen, Sabro, Mundelstrup.Ellen Jespersen, Fausing, Allingåbro.Bente Johansen, Tåstrup, Harlev J.Inge Johansen, Tåstrup, Harlev J.Aase Justesen, Elev mk., Lystrup.Karen Margrethe Kalstrup, Mejlby, Hjortshøj.



86Karen Kejser, Gravlev, Hyllested.Sonja Klinge, Strands, Knebel.Tove Knudsen, Sattrup, Stenbjerg.Else Kristensen, Haldum, Hinnerup.Jonna Kristensen, Haldum, Hinnerup.Grethe Kristensen, Mejlby, Hjortshøj.Harriet Kristensen, Skåde, Højbjerg.Meta Larsen, Lundby, Allingåbro.Grethe Laursen, Hår, Hinnerup.Birgit Lund, Ormslev.Anne Marie Løvschall, Hashindkær, Randers.Irene Martinussen, Giudsted, Hampen.Birthe Nielsen, Låsby st.Birthe Nielsen, Hårup, Hjortshøj.Rigmor Nielsen, Krogård, Riis, Skanderborg.Lissy Nilausen, Foldby, Hinnerup.Birte Pedersen, Attrup mk., Nimtofte.Doris Pedersen, Hørret, Mårslet.Else Marie Pedersen, Lundby, Allingåbro.Eva Pedersen, Seldrup, Beder.Inge Pedersen, Bjødstrup mk., Rønde.Lis Pedersen, Mørup, Randbøl.Lise Pedersen, Sandvig, Mern.Lis Lynge Pedersen, Giudsted, Ejstrupholm.Margrethe Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus.Grethe Bøtker Petersen, Voerladegård, Skanderborg.Margit Petersen, Tiist, Mundelstrup.Oda Petersen, »Solhøj«, Astrup, Ryomgård.Ellen Nørgaard Poulsen, Lisbjerg, Århus.Ruth Nørgaard Poulsen, Lisbjerg, Århus.Ruth Kaae Rasmussen, Hørslev, Skovby Østj.Birte Rich, Ørbæk, Hoven, Tarm.Ellen Margrethe Sørensen, Hørret, Mårslet.Kirsten Marie Sørensen, Kasted, Århus.Ulla Sørensen, Vejlby, Risskov.Ruth Thomsen, Rødikgård, Sporup.Af eleverne var 70 fra Århus amt, 49 fra Randers amt, 25 fra Skanderborg amt, 4 fra Vejle amt, 3 fra Holbæk amt, 3 fra Viborg amt, 2 fra Præstø amt, 2 fra Ringkøbing amt, 1 fra Københavns amt, 1 fra Svendborg amt og 1 fra Ålborg amt.Ved kursusets begyndelse var 24 fyldt 14 år, 80 var 15 år, 53 var 16 år, 4 var 17 år.


