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En julesang

skrevet til en skole.

Ilaria, hun sad på hø og strå 
i stald ved nattetide, 
i krybben Jesus-barnet lå 
i svøb med fagter blide.

En engel kom med krone på, 
den var af guld det røde, 
deri som mange sole små 
man funkle så og gløde!

Sådan med ét den engel stod 
for hyrderne i vange, 
da gyste det i deres blod, 
de blev så grumme bange!

»Vær aldrig bange,« sagde han, 
»og l må ikke græde!
Jeg kommer fra det skjulte land 
med julesang og glæde!

Jeg kommer fra Guds paradis 
med sang til folkemunde: 
Guds søn er født på barnevis 
til frelser fra det onde!

Det Jesusbarn, i krybben lagt, 
i Bethlehem I finde, 
han vil med eder gå i pagt, 
så himmerig I vinde!«
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Og der kom barneengle små, 
som stjernerne så mange, 
med kroner og med vinger på, 
med klare julesange.

Til dagskær og til morgengry 
de sang på hyrdemålet, 
de sang i kor, de sang i sky, 
af himmelglans omstrålet.

»Nu ære være himlens Gud, 
som troner i det høje!
På jorden fred! Med julebud 
sig mennesker fornøje!«

»Halleluja, halleluja 
for frelseren den spæde!« 
Så lød det alle vegne fra 
til evig juleglæde.

Og efter mange hundred år 
og langt fra hyrdevangen 
om juletræet, hvor det står, 
genlyder englesangen!

( Grundtvig)Det var i 1842, Grundtvig skrev den julesang, som jeg her har taget nogle vers fra. Den daværende dronning, Caroline Amalie hed hun, havde allerede i 1829 som prinsesse oprettet et asyl, og i 1841 knyttedes dertil en asylskole under Grundtvigs ledelse. Både venskabet med dronningen, der på mange måder blev af meget stor betydning for Grundtvig, og interessen for asylskolen gav ham anledning til at skrive flere gode sange og salmer, bl.a. den, der er blevet kaldt »Friskolens mærkesang« : Der skinner en sol i lys og løn. Den blev skrevet til asylskolens indvielse den 19. september 1941 og har i sin oprindelige form nogle slutningsvers, der 
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Isranden og smeltevandsfloderne under det østjyske frem
stød ved istidens slutning.jylland har vandet gravet dybe dale i landet, tunneldale kaldet, fordi de dannedes allerede under isen. Århusdalen er en sådan smeltevandsdal. Dens plads ses i dag af en række søer, der er dannet på de dybeste steder i dalen: Brabrand sø, Tåstrup sø, Venge sø, Ravn sø, Knud sø og Jul sø. Også Egådalen er en tunneldal, der strækker sig ca. 9 km ind i landet til Geding, hvor den deler sig i to grene. Den ene gren går mod nordvest over Søften og Hinnerup, hvor den bliver til Lilleådalen, den anden gren går mod sydvest over Mundelstrup til Yderup, hvor den danner Lyngbygårdåens dal. I dag er der ikke direkte forbindelse mellem disse tre dalstrøg, både ved Søften og Mundelstrup har isen i sidste fremstød spærret ved at lægge højdedrag på tværs, men til forskellig tid har smeltevandet haft sit afløb gennem den ene eller den anden af de to dale. Smeltevandsdalene kom til at bestemme åernes løb. Derfor har Gudenåen nu udløb til Randers fjord i stedet for ad en mere direkte vej til havet længere mod syd, idet isen spærrede vejen mod øst, da de dalstrøg blev dannet, hvori åen nu løber, mens der længere mod nord var mulighed for afløb til havet.



39Isen har altså formet landets overflade med bakker og dale, jævne, bølgede flader og hedesletter. Uhyre mængder af ler, sand, grus og sten har isen og smeltevandet ført ned over landet, så at stenarterne i Norges og Sveriges fjelde genkendes i de sten, store og små, der ligger spredt i jorden. Alt dette er blot ikke de eneste spor, istiden satte. Eftervirkninger fortsatte på andre områder i den følgende tid.Hvis al isen på Grønland og Sydpolarlandet smeltede, ville vandstanden i havet stige op mod 100 m. Den ismængde, der dækkede Skandinavien under sidste istid, har været af en lignende størrelse, hvorfor vandstanden i havene under istiden må have været en del lavere end nu. Vesterhavet var for største delen land. Smeltevandsfloderne, der løb mod nordvest, skulle helt op til Skagerak for at nå hav. Efterhånden som isen gennem adskillige årtusinder smeltede bort fra området omkring Danmark og senere fra Norge og Sverige, måtte det betyde en kraftig stigning af vandstanden i havet. Men dertil kommer, at der også har været en bevægelse af landområderne. Vægten af ismasserne trykkede så kraftigt på Højskandinavien, at landet her var trykket næsten en kilometer ned. Også de tilgrænsende områder i det nordøstlige Danmark lå under og efter istiden lavere end nu, medens landet uden for de isdækkede områder modsat lå højere end nu. Det var således tilfældet med det sydvestlige Danmark og Østersøens og Vesterhavets sydlige dele. Vi må tænke os, at dybere liggende lag i jordskorpen kunne give efter for isens vægt, således at landet under isen blev trykket ned, medens modsat landområder uden for isen blev vippet op.Efter istiden har således to forskellige forhold været bestemmende for fordelingen af land og hav. Dels gav isens smeltning højere vandstand i havet, og dels betød isens forsvinden, at der skete en hævning af de områder, der havde været trykket ned, og en sænkning af de landområder, der havde været presset opad. For Danmarks vedkommende betød det, at det nordøstlige Danmark, der efter istiden lå betydeligt lavere end nu, har hævet sig. Langs en linie fra Nissum bredning over Vejle og Nyborg til Nordfalster har der i forhold til havet hverken været tale om hævning eller sænkning, mens landet syd for denne linie har sænket sig. Først efterhånden fik Østersøen og Vesterhavet gennem denne sænkning deres nuværende udstrækning, og derved blev store landområder dækket af hav. Både i Østersøen og i Vesterhavet finder fiskerne træstubbe og moser helt nede på 4Ü meters dybde. Alt i alt giver det et afvekslende billede af landets udstrækning og kystlinie fra istiden og til vore dage.



40Engang har der været fast landforbindelse fra Skåne til England, mens betydelige dele af det nuværende Danmark til andre tider har været dækket af hav.Den betydeligste sænkning af land og stigning af hav ind over land kaldes stenaldersænkningen, hvor store dele af landets nordøstlige del var under vand. Nordligst i Jylland ligger landet nu ca. 15 ni højere end under stenaldersænkningen, ved Ålborg 6 m og ved Århus knap 3 m højere. Det betyder, at Vendsyssel var opdelt i øer, Limfjordens forbindelse mellem Vesterhav og Kattegat meget bredere og mere direkte, og i det hele taget har lavtliggende områder langs kysten været oversvømmet, mens stenalderhavets kystlinie syd for linien Nissum bredning-Nordfalster i dag ligger under vand, da landet her dengang lå højere. Stenalderhavets største udbredelse falder sammen med køkkenmøddingernes tid, mellem 3000 og 5000 år f. Kr.Også på Mols og ved Århusbugten findes hævet havbund fra stenalderen, selv om hævningen her kun er omkring 3 m. Tangen mellem Mols og Helgenæs ved Dragsmuren har været et ca. 100 m bredt sund, ligesom Skødshoved, Dejgret Øhoved og Tved Øhoved, der nu er forbundet med fastlandet ved lavtliggende partier, dengang har været øer. Vestkysten af Århusbugten var betydeligt mere indskåret end nu. Sydøst for Skødstrup gik havet i en bugt ind over Skæringhede til Åstrup, og mellem Egå og Risskov nåede en ret bred bugt langt ind i landet til Lisbjerg Terp, Egådalen, hvor nu engene og Vejlby Fed ligger. Hvor Århus nu ligger, strakte der sig en lang, men temmelig smal fjord ca. 12 km ind i landet i den lavning, hvor nu Brabrand sø ligger tilbage.Denne beskrivelse i grove træk kan udledes af fagfolks undersøgelser og udarbejdelser af højdekort. Man opdager imidlertid hurtigt, at hvis man ønsker nøjere besked om de geologiske forhold her på egnen, er der forbavsende lidt at finde. Til trods for, at Århusegnen rummer en rigdom af afvekslende terrænformer, er den kun dårligt undersøgt. Egnen er geologisk set ikke nær så grundigt kortlagt som mange andre dele af landet. Kun hist og her har tilfældet givet en anledning. Boringer efter vand og udgravninger i baneterrænet i Århus har fortalt lidt om den jord, selve byen hviler på, og i dalen ved Brabrand sø gav tørvegravning anledning til en gennemgang af jordlagene fra den gamle havbund i Århusdalen.Egå enge skulle jo også være stenalderhavbund, og det bliver man hurtigt overbevist om, når der drænes eller dyb- pløjes i arealerne. I sommer blev der drænet i det stykke 



41af engen, der hører til »Sønderhøjgård«, for at udnytte de afvandingsmuligheder, som reguleringen af Egåen med pumpestationer og sluser byder på. I drængrøftens snit og i de opgravede sand- og lerdynger var der meget interessant at se. Grøften gik gennem græstørven, der var solid og gammel, gennem et sandlag af meget varierende tykkelse - fra 25 cm og op til over én meter - og ned i sandblandet ler. Jo længere man kom ned, des federe blev leret, og nederst, hvor den sidste udhulning blev taget til rørenes leje, var der på de laveste strækninger lerdynd. Denne lagdeling var sådan set ikke bemærkelsesværdig, men både i sandet og i lerlaget var der store mængder af skaller fra saltvandssnegle og muslinger. Nøjere undersøgelse viste, at i lerlaget lå skallerne spredt. Der fandtes skaller af almindelig strandsnegl, lille tårnsnegl, dværgkonk, tæppemusling, blåmusling og østers foruden rester af noget, der måske har været tang, nogle stumper trækul og dele af fiskeskeletter. Østersskallerne og dværgkonkens sneglehuse fandtes dybest i leret. I sandlaget fandtes også skaller, men samlet i et tæt lag. Det drejede sig næsten udelukkende om skaller af almindelig hjertemusling og strandsnegl.Skallernes tilstedeværelse fortæller for det første, at disse lag af ler og sand må være afsat i havet. Men det er langtfra alt, hvad skallerne fortæller. Nogle dages kraftig pålandsvind gav rigelig lejlighed til at samle skaller på stranden til en sammenligning mellem livet i stenalderhavet og i Århusbugten i dag. Fælles for havet nu og dengang var strandsnegl, dværgkonk, blåmusling og hjertemusling. Interessantere var forskellene. Østersskaller fandtes på stranden kun i et enkelt vantrevent eksemplar. Østersen kommer nu sjældent syd for Læsø og Limfjordens vestlige del i de indre farvande. Den kræver et temmelig varmt og fremfor alt salt hav. Tæppemuslingen findes heller ikke ved stranden. Den lever stadig i havet om Danmark, men ikke så udbredt og talrig som tidligere. Nogle arter af tæppemuslingen er i dag helt forsvundet, også de stillede store krav til vandets saltholdighed. Derimod findes ved stranden en musling, som den gamle havbund ikke kan opvise, sandmuslingen. Den er meget udbredt overalt langs Danmarks kyster i dag, men kom først hertil op mod år 1000 e. Kr. Hvor den findes i en havaflejring, er det straks klart, at det må dreje sig om noget temmelig nyt. Den er karakteristisk for nutidshavet. Den almindelige strandsnegl levede i det hav, der gik ind over engene, og den skylles stadig op på strandbredden. Størrelsen er blot ikke den samme. Gennemsnitshøjden af sneglehuse fundet i en



42gens lerlag lå %-l cm over den højde, sneglehuset opnår i bugten i dag, mens derimod de sneglehuse, der blev fundet i de øverste sandlag, i størrelse svarede til den nulevende strandsnegl. Strandsneglen bliver størst i et salt og temmelig varmt hav.Alene ud fra skalresterne er det altså muligt at sige en del om det hav, der dækkede Egådalen og afsatte lagene af ler og sand. Det har været mere saltholdigt, end Kattegat er nu, sikkert også varmere. Det har været af beskeden dybde, hvor grøfterne gravedes næppe mere end 2-5 m. Fund af egetræ peger mod stenalderens egeskove, og trækullene tyder på mennesker i nærheden. Desuden viser lagene, at havet efterhånden er blevet mere lavvandet. Dybest lå østersskallerne, dernæst blåmuslingerne, der ikke ynder større dybder, og øverst sandet med et tydeligt afgrænset lag af hjertemuslinger, en typisk lavvandsdannelse. I sandet var der på den del af marken, der ligger yderst og dybest, et tyndt lag tørveagtigt dynd, formodentlig dannet på lavt vand i en stille periode, hvor bugten har været ved at lukke sig med strandvolde udad mod havet ved Vejlby Fed. Lagene i engen var næsten stenfri, som det var at vente af en dannelse afsat på havbund, men nederst i grøften på den højest liggende del af marken dukkede istidens store sten frem i rørdybde. Her har bugten været lav, vi står ved den oprindelige bund, før havet lagde ler og sand ovenpå. Ganske tilfældigt gik en af grøfterne gennem det sted, hvor stenen, der nu står foran skolen til minde om Egå efterskoles første forstanderpar, er blevet taget. Den er hentet, hvor isen afleverede den, hverken smeltevand eller hav har kunnet flytte meget rundt med den.Alt i alt er der tydelige beviser for, at havet engang har gået ind i Egådalen. Hvad der ligger dybere end drængrøfternes bund, kan ikke siges med sikkerhed, men en sammenligning med den før omtalte undersøgelse ved Brabrand viser, at de øverste lag begge steder er ens. Under lerdynd med østersskaller lå ved Brabrand igen sandblandet ler og nederst rent sand fra lavt vand ved havstigningens begyndelse. Dybere gravning i engen vil sandsynligvis give det samme resultat. Men også andre steder kan man finde spor af den gamle havbugt. Cykler man gennem Risskov, ses fra Risskov station langs banen og gennem hospitalets have tydeligt skrænter, dannet af frisk bølgeslag. Langs nordsiden af åen fra slusen ved Åkrogen op mod den nye bro over åen ved bussens endestation ses den gamle kystlinie ligedes tydeligt. Sidste 



43vinter blev der lier pløjet nogle småstykker neden for skrænten, og det bragte en hel østersbanke frem.Fra omkring år 3000 f. Kr., hvor stenalderhavet havde sin største udbredelse, har landet nord for »ligevægtslinien« fra Nissum bredning til Nordfalster igen hævet sig langsomt, men endnu i de første århundreder efter Kristi fødsel, i jernalder og i begyndelsen af historisk tid, lå landet lavere end nu. Det kan give os en forklaring på de gamle beretninger og fund, der tyder på sejlads, vikingefæstninger eller handelspladser på steder, hvor det nu ikke ville være muligt selv med datidens fartøjer at sejle. I forbindelse med vor viden om skiftende havstigninger og landsænkninger er der et andet spændende problem med historisk baggrund. Gamle sagn fra forskellige egne af kloden beretter om oversvømmelser og syndfloder. Den bibelske syndflodsberetning og sagnet om landet med den rige stad Atlantis, der sank i havet, er blot et par af de mest kendte eksempler. Det kunne være fristende at sætte geologiens resultater i forbindelse med sagnenes overlevering. Istiden var ikke blot et skandinavisk fænomen, også Alperne havde samtidigt en istid. Havstigninger og bevægelser i jordskorpen har fundet sted også sydpå. Mon Atlantis gik under ved isens afsmeltning, mon Noah søgte tilflugt i arken, mens det østerssamlende stenalderfolk nød godt af, at havets stigning bragte østersen ind i de indre farvande? - Tidsmæssigt er der tilsyneladende en vis sammenhæng, og selv om man stadig må sige, at vi intet ved, må vi give de gamle beretninger den ret, at der engang er sket store oversvømmelser. Det er i hvert fald et spændende problem, som vor tids nye folkefærd, frømændene, kan få at tumle med, ikke alene for at finde byer eller bopladser i Vesterhavet eller andre steder, men for måske at finde spor af kulturer, der har givet noget videre til os. Folkevandringer kender vi fra fjerne tider. Yngre stenalder kom til Danmark med et agerbrugsfolk sydfra med slebne våben og redskaber. Oversvømmelser kunne være det, der har drevet folket på vandring. Geologien er kun en enkelt gren af menneskets arbejde for at skaffe viden om den verden, vi lever i. Gennem den viden, vi her får om jordklodens historie og landenes tilblivelse, yder den sit bidrag til den mest spændende videnskab af alle, historien om menneskenes liv og færden.En anden ting virker forbavsende, når man kommer nærmere ind på livet af geologiens resultater. De store ændringer, der er sket med Danmarks overflade og kystlinie siden istiden, er sket i det korte tidsrum af 10-15.000 år. Landet 



44faldt først til ro i dets nuværende skikkelse for ca. 1000 år siden, skønt småændringer stadig sker langs vore kyster, mens en hævning af landet stadig foregår i det nordlige Skandinavien. Det ville ikke være rimeligt at antage, at den nuværende tilstand er en endelig hvile. Noget vil også ske i fremtiden, og rent bortset fra menneskenes hærgen vil landene sandsynligvis se anderledes ud igen om nogle tusinde år.Hermed til årbogens læsere en hilsen med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
Finn Nielsen.



Kære pigerDer stilles forskellige krav til kosten, for at den kan være ernæringsmæssigt set rigtig. Vi skal helst daglig spise ost og drikke mælk, så vort kalkbehov bliver dækket; vi skal have vitaminer, vigtige æggehvidestoffer (protein) samt hver uge sørge for at få af kostens 6 grundpiller: grøntsagsgruppen - frugtgruppen - kød, fisk og æg - korngruppen - mælk og ost - smør og margarine.Mange tavler og retningslinier er blevet udarbejdet, så de, der fører en husholdning, selv kan føre kontrol og prøve at finde ud af, hvad kosten skal bestå af, så de forskellige behov bliver dækket.Arbejdet bliver nemmere med den moderne mekanisering i køkkenet. Nye demonstrationslokaler bliver oprettet på skolerne, så man der kan hente råd og vejledning om behandling og anvendelse af maskiner.Sommerholdets piger i år talte noget om, at den mand, de skulle have, nok kom af sig selv; fornylig læste jeg en artikel i en avis; der stod: »Vejen til mandens hjerte går stadig gennem hans mave. Men mens den tidligere var en ofte anstrengende og lang vej, eiden nu ved at blive mekaniseret og derved nemmere!« Det er altså ikke alene arbejdet i køkkenet, der dermed bliver lettere.I det daglige arbejde stilles der også forskellige krav til jer selv og jeres omgivelser; man skal prøve at sætte de gode cirkler i gang — godt humør - arbejdet går 10 % lettere, eller som man også siger, at smiler man, bruger man 13 muskler, er man i dårligt humør, sur, 



46bruges der 78 muskler, altså er det dårlig økonomi af musklerne at være sur, hvilket vi må tænke på lidt oftere.Ei- man ved det huslige arbejde, må man regne med, at man er soldat på husmoderens front og skal bevare elasticiteten og modtage noget nyt; vi er aldrig udlært.I skal finde det interessante og morsomme ved jeres arbejde, men vid, at kravene, der stilles, er store - og vær blot glad for det.
Kirsten Thorsen.



Nils Holgerssons 'underbara resa — 
ett femtioårsminne!

I år er det 50 år, siden Selma Lagerlöf gav svenske skole
børn »Nils Holgersens vidunderlige rejse gennem Sverige«. 
Næste år er det 100 år, siden Selma Lagerlöf fødtes. Vi har 
i denne dobbelte anledning bedt en svensker, Karin Dyb- 
kjærs søster, om at skrive lidt om Niels Holgersen.

Billederne er lånt fra Svenske Statsbaners rejsebureau, 
hovedbanegården, København V.

T. D.Bland alla 'affischer som prytt resebyråer och vänt- salar i Sverige, Danmark och många andra länder över hela jordklotet har säkert mången 'lett igenkännande vid 'åsynen av en liten 'parvel uppflugen på en gåsrygg. De känner igen Nils Holgersson på Mårten 'gåskarls rygg. Det är också alldeles riktigt. Statens 'Järnvägar i Sverige har nämligen passat på att låna namn och motiv för att locka både svenskar och utlänningar att bese Sverige lika grundigt som Nils Holgersson en gång gjorde. Resan är billig, 'skillnaden är bara den att man 'rekommenderar tåget som 'färde- medel.Det var år 1906 som den svenska författarinnan Selma Lagerlöf skrev sin mest kända bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Man hade några år tidigare bett henne skriva en bok om Sverige, som skulle passa att läsa i folkskolan och öka kunskapen om landets geografi. Hon 'tvekade något — hon var redan en berömd författarinna, som hade skrivit böcker med motiv från hemprovinsen Värmland, Gösta
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angår 
dårligere 
julen

Berlings saga bl. a. Barndomshemmet Mårbacka hade också givit namn till en bok. Hon var redan känd som den stora berätterskan, men direkt för barn hade hon aldrig skrivit någon bok. Hon lovade dock att försöka och skriver om boken till Albert Bonniers förlag 1905: »Vad mitt arbete 'beträffar så har det gått 'sämre och även bättre än jag väntade mig i 'julas. Sämre i så



49'avseende att jag inte har 'hunnit så långt som jag 'hoppades, och bättre i så hänseende att jag tror, att boken verkligen skall bli ett originellt och 'roligt arbete, ett konstverk på samma gång som en skolbok. Det är ju 'mycket sagt, men jag har fått en så bra plan, och jag 'är så road av arbetet att jag tror, att det skall lyckas.«Planen var att låta en 'skånepojke Nils Holgersson bli förvandlad till en liten 'parvel och låta honom på en 'tamgåskarls rygg göra en resa tillsammans med en flock vildgäss från Skånes sydkust till nordligaste Lappland. Ledargåsen heter också Akka från Kebnekajse. 'Nejden kring Sveriges högsta berg, 2123 m, är också målet i norr. Idén att se landet ovanifrån 'måste varit inte minst lockande för läsare 1906, då det inte som nu fanns möjlighet att flyga. Dock är dagens flygtrafik ovan 'molnen 'ur studiesynpunkt intet i 'jämförelse med Nils Holgerssons möjligheter från en gåsrygg. Överblicken fick han uppe i luften,men 'varje natt och varje 'matuppehåll får han från 'olika rastplatser uppleva 'landbacken. Han får lära om 'näringar och 'byggnader i dagens landskap men lika mycket om 'hur det en gång var. 'Sagan och 'sägnerna har stor plats som alltid i Selma Lagerlöfs diktning. Jag har de sista åren två gånger läst boken högt för min 7-8- åring. Trots tiden som gått sedan boken skrevs kan den ännu fånga ett barns lika väl som en vuxens intresse. Stilen är mästerlig. 'Händelserna avlöser varandra. Spännande är det t. ex. när fåglarna drivs av vinden 'ända ut till havs och Gotland. Kampen 'undan Smirre Räv är en annan episod. Nils Holgersson lever bland 'djur, förstår deras språk och får dem till sina vänner. Åsa gåsapigas och lille Mats vandring från fattig 'smålandsstuga till fadern, som är 'gruvarbetare i Norrland, är bara den en skildring som gör boken levande och tidlös. Vi som bor i Småland glömmer heller inte Sagan om Småland. Sankte Per bad Vår Herre att få hjälpa till att skapa Småland. Han fick sin del
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och skrapade då 'ihop sten till ett högland med bara litet jord ovanpå. Han trodde landet skulle komma närmare solvärmen på 'det sättet. Men Vår Herre blev bekymrad. 'Även nattkölden kom närmare! Vår Herres 'kustbygd var bra mycket rikare och 'bördigare. Sankte Per ville då skapa smålänningen. Men honom ville Vår Herre själv skapa, så att han passade det 'karga landskapet... »och gjorde honom kvick och 'förnöjsam och glad och flitig och 'tilltagsen och duktig för att han skulle kunna skaffa sig sin 'bärgning i sitt fattiga land.«Men boken har inte bara blivit en reseskildring. Den har blivit en karaktärsskildring. 'Pojken Nils blev förvandlad till 'pyssling för att han var stygg och 'elak. Hela resan får han 'tillfälle att ångra sitt tidigare 'beteende och det är först i slutkapitlet som han blir människa igen. Han får 'tillfälle att hjälpa, han 'drar vingen i led på en ung gås, Dunfin, han släpper ut 'korpen Bataki ur ett fängelse, han räddar Glimminge- hus att 'invaderas av råttor. Hans människokunskaper är honom till god hjälp. Det goda 'segrar.Boken har blivit levande för ett par 'generationer svenskar. Vi ser Sverige med Nils Holgerssons och Selma Lagerlöfs ögon. Öland är en 'fjärilskropp utan vingar, Blekinge trappan med de tre 'trappstegen, Östergötland en smyckad 'vadmalsvåd.Man kan 'räkna de svenska 'upplagorna i hund- ratusenden men de utländska i millioner exemplar. Boken som skulle bli en läsebok i svensk geografi, blev i utlandet en barnbok. 'Utom till våra mest närliggande språk är den översatt till bl. a. kinesiska, turkiska, hebreiska och grönländska. I Tokio finns en stor skulptur av Nils Holgersson och Mårten gåskarl. Många utlänningar har fått sin första 'kännedom om Sverige genom Selma Lagerlöfs bok och säkert många gånger därav lockats till besök.Det är inte underligt att 'SJ tagit Nils Holgersson med i sin turistreklam. Han är välkänd och har i 



51många år 'prytt många ting med svenskt 'ursprung, skurits i trä eller tryckts på 'vykort. Och varför inte läsa på nytt Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och sedan göra resan till verklighet?
Ingrid Jerdén-Böhn.
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På FN-vagt ved SuezDen 7. november 1956 blev det bestemt, at der fra Danmark skulle sendes to kompagnier soldater til Ægypten for der at optræde som FN-soldatei- sammen med tolv andre nationer fra hele verden for at bringe urolighederne omkring Suezkrisen til ro.Alt dette fik jeg at vide af chefen for 7. regiment, som jeg lå under. Jeg opholdt mig sammen med mit komp. og hele bataljonen i Borris på dette tidspunkt. Og det var kl. 14, at hele bataljonen blev kaldt hjem fra felttjeneste og samlet. Vi vidste ikke hvorfor og var derfor meget spændte på, hvad der skulle ske. Men efterhånden som vi stod og ventede, sivede rygterne ud om, at regimentschefen ville inspicere regimentet. Og det viste sig at være rigtigt.Han fortalte os så, at der af regeringen var blevet bestemt, at Danmark skulle afgive to komp. soldater til FNs Suezstyrke. Og de to komp. skulle udtages blandt 5. reg. på Sjælland og 7. reg., men det skulle være på frivilligt grundlag. Endvidere sagde han, at 2. komp. i 



53vort reg. var blevet det foretrukne, så det gav et lille ryk i os fra 2. komp., og han håbede, at de fleste fra dette komp. ville melde sig, da man var interesseret i at få et samarbejdet komp. af sted. Vi fik 30 min. at betænke os i, og så var svaret bindende. De fleste af os sagde ja.Den korte betænkningstid har sikkert været medvirkende til, at vi sagde ja, da vi jo ikke kunne nå at ringe hjem og rådføre os med vor familie.Allerede kl. 16 var det klart, hvem der skulle med, så man kunne se, hvor mange der manglede i kompagniet, for at dette var fuldtalligt. Dem der manglede, fik vi fra andre kompagnier.Vi var fuldt engageret kl. 21, og kl. 22 kørte kompagniet så til Fredericia. Og de følgende lo dage gik med at få vor udrustning i tiptop orden og ellers med at få pakket. Der var meget, vi skulle have med. Vore private ejendele, som vi ikke ville have med, skulle sendes hjem. Og ind imellem travlheden blev mange af os afbrudt af forældre og andre pårørende, som ville tage afsked med os. Så det var nogle forvirrede timer, der gik der. Men efterhånden var alt klar, og vi ventede kun på ordre til afrejse. Vi skulle med fly fra Karup, vidste vi, og vore biler stod klar til at køre med det samme. Men som det så ofte sker inden for hæren, skulle vi også denne gang komme til at vente. Og vi var ved at håbe på orlov, inden vi skulle af sted, fordi afrejsen trak så længe ud. Men det kunne ikke tillades, idet ikke engang hærkommandoen vidste, hvornår vi skulle af sted. De vidste kun, at vi skulle være klar til at rejse fra Karup med tolv timers varsel. Nå, endelig kom vi af sted fra Fredericia og kørte til Karup. Og tolv timer senere lettede vi fra Karup med kurs mod syd. Vor første mellemlanding var i Frankrig ved en by, som hed Eve- rich, og der var der en amerikansk flyvebase. Der blev vi til dagen efter. Det næste sted vi kom, var Napoli i Italien. Det var en ejendommelig fornemmelse at mærke den meget mildere luft, end vi var vant til, da vi steg 



54ud af maskinen. Vi blev i byen i tre døgn og fik lejlighed til at komme ud at se den.Det sidste stykke af turen til Ægypten skulle vi flyve med schweiziske maskiner. Det var nogle dejlige komfortable maskiner at komme i efter turen med de store transportmaskiner. Efter ca. 6 timers flyvning gled vi

Middelhavskysten.ind over Ægypten ude fra Middelhavet. Vi lagde med det samme mærke til tørken og varmen dernede og de uendelige strækninger af ørken.Ved landingen blev vi meget stærkt bevogtet af ægyptisk militær. De troede tilsyneladende ikke på vore reelle hensigter. Men det gik ellers gnidningsløst, og vi blev ført hen til nogle barakker, som englænderne engang havde bygget, og her skulle vi være foreløbig.I de første tre uger, som vi tilbragte her i Aba-Suwir, havde vi ikke nogen særlig opgave, så vi fik tiden til at gå med øvelser. Men så kom der ordre fra FNs hovedkvarter om, at bataljonen skulle flyttes til Port-Said. Her skulle vi være med til at sikre englændernes tilbagetrækning. Port-Said var en meget smuk by, men det var mod



55bydeligt at se den nød og fattigdom, der herskede i sådan en by. Den var meget ødelagt af englænderne. Befolkningen var meget forargede på englænderne, hvad man godt forstår. Af og til hørte man enkelte geværskud i byen, det var ægyptiske snigskytter, som skød på englænderne. Det var værst med det skyderi den sidste nat, englænderne var i byen. Jeg tror, at mange af skuddene blev skudt op i luften, fordi det skulle se ud, som om englænderne blev jaget ud af ægypterne. Det så vi også et bevis for dagen efter. Da rykkede nemlig ægyptisk militær igennem byen, og folk jublede og skreg. Det er ganske givet Nasser, der har sat den propaganda i gang. For han bliver betragtet som en gud af befolkningen.Så var det efterhånden blevet jul, og vi havde en vældig hyggelig jul dernede. Der var sendt et dansk juletræ ned til os, og lidt julepynt havde vi også fået. Anden juledag flyttede vi igen, denne gang til Suez. Ja vi kom nu ikke helt til byen Suez. Vi skulle ligge i lejr ude i ørkenen ca. 10 km fra Suez, men lige ved selve kanalen, som vi skulle færges over, hvis vi skulle ind til byen. Nu skulle vi rigtig til at lege ørkenrotter. Det gik godt med at få os indrettet, og i løbet af fjorten dage var lejren fuldstændig færdig. Der var sat pigtråd rundt om hele lejren. Det var nødvendigt for at holde araberne fra vore ting.Vi havde fået nogle feltsenge udleveret lige inden, vi forlod Port-Said, og dem fik vi hårdt brug for her i sandet, hvor det viste sig, at de var meget effektive.Vort største problem her i ørkenen var vand. Det var der ikke noget af, så vi måtte hente det 10 km borte. Vort arbejde i Suez var at sikre israelitternes tilbagetrækning, og det gjorde vi ved at sætte kontrolposter, især på de mest befærdede veje gennem ørkenen.Vi var så heldige at få en orlovs tur til Cairo, mens vi var ved Suez. Det var en pragtfuld tur. Vi kørte i lejede ægyptiske busser derhen. Vi var ude at se nogle museer og andre seværdigheder. Men den største oplevelse på denne tur var nogle store pyramider, som 



56vi var ude at se. De var meget større, end jeg nogen sinde har forestillet mig. De er bygget af store stenblokke. Inden i dem er der en smal gang, så man kan komme helt op i toppen af dem.Den 16. januar flyttede vi igen, vi skulle længere ind i ørkenen, da israelitterne nu var kommet længere tilbage. Vort bestemmelsessted hed El-Arich, og der skulle være ca. 100 km dertil. Det var en meget anstrengende tur, rejsen gennem ørkenen. De fleste veje havde israelitterne sprængt i stykker. Det gjorde naturligvis turen mere vanskelig. Men vi måtte love for vore gode vogne, som vi fik udleveret af englænderne i Port-Said. Det var meget robuste vogne med træk på alle hjulene, så de klarede turen gennem ørkenen fint. Vi kunne ikke nå frem til El-Arich på en dag, derfor måtte vi overnatte i ørkenen. Her blev vi meget overraskede, idet vi hen på morgenen vågnede ved, at vi hundefrøs, men det var ikke så mærkeligt, for uden på vore tæpper så vi, at der var dannet rim fra vor ånde, så vi blev klar over, at det måtte være frostvejr. Så her var vi kommet ud foret af ørkenens mærkelige luner.Den næste dag passerede vi gennem Miklapasset, som er nogle store klipper, der strækker sig gennem Sinai- ørken. Her kom vi for første gang rigtig ind på nært hold af krigen mellem Ægypten og Israel. Der lå hele vejen gennem passet sprængte køretøjer, udrustning og en mængde ammunition samt beklædningsstykker. Enkelte steder så vi også lig. Det var tydeligt at se, at israelitterne her havde været de overlegne.Det sidste stykke af vejen til vort mål var det værste. Der var ellers en nogenlunde god asfalteret vej, men den havde israelitterne fuldstændig brudt op med bulldozer. Så her blev vi nødt til at køre direkte i ørkensandet. Og det var meget uensartet at køre i, fordi der fornylig havde været sandstorm, og driverne af løst sand lå og generede os. Vi sad fast mange gange. Det tog os fem timer at køre de sidste 30 km. Vi var fremme kl. 22 om aftenen, så vi camperede med det samme ved
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Udsigt over Mikla-passet.at slå vore feltsenge op under åben himmel, og så ellers vente på, at det skulle blive lyst, så vi kunne se de nye omgivelser. De næste 14 dage gik med at indrette vor nye lejr.I El-Arich blev vi en måned. Derefter flyttede vi op til Gazaområdet, som israelitterne havde besat. Det blev vort sidste opholdssted i det varme land. Her var vi meget spændte på stemningen blandt befolkningen, men det gik bedre, end vi havde turdet håbe. Allerede da vi nærmede os byen, kom der lastbiler fyldt med glade ægyptere os imøde, og de hujede og skreg for at vise deres velvilje mod os. Og da vi kom ind i byen, blev det endda værre. Gaderne var fuldstændig lukket af mennesker, og vi måtte bruge hornet kraftigt for at lempe os igennem. Hele tiden regnede det med appelsiner, som befolkningen kastede til os. Jeg fik det indtryk, at de betragtede os som deres befriere, der havde drevet israelitterne på flugt.Stemningen vendte sig imidlertid forbavsende hur- 



58tigt, da de efterhånden opdagede, at vi ikke nøjedes med at drive israelitterne ud, men blev i byen som en slags besættelsestropper. Særlig galt blev det ved et fængsel, som vi skulle bevogte. Der sad nemlig en del ægyptere, som israelitterne havde arresteret. De fleste af dem var sat ind, fordi de havde lavet optøjer og demonstreret mod israelitterne. Befolkningen blev nu rasende over, at vi ikke ville løslade arrestanterne. I store flokke begyndte de nu at demonstrere mod os. På et tidspunkt var det så galt, at vi måtte bruge tåregas mod dem, og vi skød også enkelte skræmmeskud hen over hovederne på dem. Og efterhånden blev der ro igen. Så kom der ordre om, at vi skulle ud til grænsen for at ligge i teltlejr. Vi kom så væk fra byen igen.Grænsen mellem Ægypten og Israel er kun markeret med en dyb plovfure, og den er derfor let at passere. Mit komp. fik nu et stykke af grænsen at kontrollere. Det foregik på den måde, at hver deling fik et område at holde vagt ved. Der blev nu stillet telte op ude i nærheden af grænsen, så vi derfra kunne patruljere. Vi fangede et par ægyptere på fersk gerning på vej fra Israel. Israelitterne patruljerede selv på den anden side af grænsen, og dem snakkede vi af og til med.Så var det efterhånden blevet tiden, at vi skulle til at hjemad. Det første hold rejste hjem den 10. maj, og samtidig kom et nyt hold derned til afløsning. Vi rejste hjem i otte hold, og den 24. maj var de sidste hjemme. Det var en stor oplevelse at komme ud at se noget ude i verden. Men det var næsten lige så stor en oplevelse at se Danmark igen. Vor flyvetur hjem valen pragtfuld tur med fint vejr under hele rejsen. Mange steder kunne vi ikke se ned på jorden for skyerne. Vi fløj meget højt, ca. 6000 m. Man mærker også rigtig, hvor hurtigt det går med flyvemaskine. Vi rejste nemlig lige så lang tid i Ægypten for at komme til flyvepladsen Aba-Suwir, som det tog for at flyve hjem, og det tog ti timer. Vagn Sørensen,
(elev vinteren 1951—52).



Et skoleår er gået
Det gamle år bortsvinder, 
et nyt for os oprinder, 
så er vor lod i livet 
til hver en tid os givet.Sådan siger salmedigteren Paul Gerhardt i en nytårssalme.Når jeg ser tilbage på det sidste skoleår, kommer jeg i en lignende årsskiftestemning. Nu er igen et skoleår gået, og et nyt nærmer sig. Som vi ude i naturen oplever den stadige rytme mellem vinter, forår, sommer og efterår, sådan oplever vi rytmen i skolearbejdet fra år til år med åbningsmøder, forældremøder, elevmøder og afslutningsmøder, men ligesom intet år ude i naturen bliver nøjagtigt som det foregående, sådan er der også altid i et skoleår noget nyt trods den ensartede rytme fra år til år. Og så er det jo da kun os her på stedet, der oplever skolelivets særlige rytme. I, der kommer her som elever, møder skolelivet de få måneder og må senere hen nøjes med at genopleve det i erindringen. Jeg har hørt, at tidligere elever især er glade for at læse om det forløbne skoleår i Egåbogen. Det kommer vel netop af, at I derigennem, enten I hører til det sidste eller tidligere års elevhold, i minderne genoplever noget, som I har været glade for. Sådan håber jeg, at det må gå jer, hvis I læser dette stykke om det sidst forløbne skoleår.Vinterskolen begyndte med det største antal elever, vi endnu har haft boende på skolen, 83. Så mange har vi aldrig haft plads til før, men et lærerværelse blev ledigt, fordi vi ikke skulle have nogen ugift lærer, og så kunne vi ikke lade være med at tage fire af de mange, der var kommet for sent.Tiden før jul er arbejdsmæssigt set en af de roligste perioder på en skole, ligesom den første måned om sommeren. Der skal ikke tænkes på forberedelser til forældrebesøg eller skuespil til elevmøde, og der skal ikke sættes ekstra fart på for at få noget færdig til afslutningsdagen. Det daglige arbejde, som altid er det mest betydningsfulde, går sin ro



60lige, daglige gang. Alligevel var der naturligvis som sædvanlig også noget ud over dette. Vi fik besøg af tyske aftenhøjskolelærere fra Salzgitter, som ville se arbejdet på en skole for de unge, af Tage Albertsen, der fortalte om ungdommens fremtidsmuligheder, og af Evan Jensen, der berettede om sin rejse til Kina og viste os fine farvelysbilleder. Ved en åbent-hus aften fik vi Kvist fra Trige til at fortælle os om hans oplevelsesrige tur til Rusland, også med farvelysbilleder. Den anden åbent-hus aften før jul var en luciaaften med et blandet program, fællessang, flerstemmig sang, en julefortælling, kaffebord, kombineret amerikansk lotteri og gættekonkurrencer, hvor det vist kan siges, at det mere kom an på heldet end på den dygtige beregning, om man fik gevinst. Mange blev skuffede. Ved konkurrencen altså, for aftenen som helhed hørte jeg ingen klage over.Et par dage efter så vi den første skolesceneforestilling. Det var »Aladdin«. Et finere og mere velegnet stykke til skolescenen har vi vist aldrig set. Der var skiftende og pragtfulde scener, farvepragt, fin og festlig musik. Den næste forestilling, som vi så i januar, var unægtelig af en nogen anden art. Det var Joseph Kesselrings »Arsenik og gamle Kniplinger«, et hårrejsende og uhyggeligt spændende lystspil med to skrup- tossede tanter, der har 12-13 mord på samvittigheden, og et par sindssyge nevøer, der ikke er stort bedre. Morsomt var det stillet op, men jeg må alligevel sige med en anmelder i »Kristeligt Dagblad«, at jeg synes ikke om den slags stykker, der respektløst laver grin med døden på en måde, som er usmagelig og amerikansk i dårligste forstand. — Det sidste på skolescenen var Richard Sheridans »Bagtalelsens Skole«.Vi besøgte Århus flere gange efter jul. Spare- og Laane- kassen på Store Torv indbød os til at se banken bag disken og i kælderen, alt det interessante, som publikum ellers ikke har adgang til, og viste os gode film om opsparingens betydning og fortalte om de gode tilbud om lån, der gives til unge, som selv har sparet lidt sammen. Det var en overmåde interessant og lærerig aften. På andre ture var vi i Naturhistorisk museum, Den gamle By, rådhuset, domkirken, FDB i Viby, Aarhuus Stiftstidendes trykkeri og Århus museums historiske afdeling. Vi har også ulejliget os derind for at se et par særlig udmærkede film, »Amazonas« og »Den tavse Verden«.Også efter jul havde vi enkelte fremmede foredragsholdere. Rask Nielsen talte om Europas problemer i den nyere tid, overbetjent Weiss og politibetjent Schurizek gav os et indblik i et af vor tids alvorlige spørgsmål, vort ansvar i 



61færdselen, og kriminalassistent Andersen fra Viby fortalte om en anden side af politiets arbejde, de tekniske hjælpemidler, som politiet kan udnytte til opklaring af forbrydelser eller til at forklare en ulykke, der ser ud som en forbrydelse. FDB viste os et par gode film, især den nyeste af dem, »En gæst kommer til Fyn«, var fin; den handlede om en inder, som kom til Fyn og dér lærte en masse på en gård om dansk andelsbevægelse, arbejdet på en dansk bondegård m.m. For resten havde vi selv kort tid efter også besøg af en gæst, der var på studier i Danmark. Det var Zipora Geier fra Israel, en ledende skikkelse inden for oplysningsarbejdet i det nye Israel. Århus amts skoleorkester kom herud den 13. marts og gav en dejlig koncert. Det arbejde, som gøres ved et sådant orkesters besøg rundt omkring på landet for at udbrede forståelse og glæde over musikken, er efter min mening af umådelig stor værdi. Skade kun, at det ikke kan komme også om sommeren. Sidst i marts havde vi fornøjelsen at se en klasse seminarieelever fra Marselis seminarium, som navnlig kom for at overvære Lauge Grønkjærs gymnastikundervisning med musikledsagelse. Det er endnu noget forholdsvis nyt med musik til mandsgymnastik, men det er så vellykket, når det tages på den rette måde, at jeg ikke er i tvivl om, at det vil blive indført flere og flere steder.Forældrebesøgsdagen var i år begunstiget af det dejligste forårsvejr. Lærkerne sang ude, og vi kunne pynte bordene med eranthis og vintergækker. Hvilken modsætning til året

Da forældre så på.
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I de vidunderlige klæder.før, da en snestorm hindrede de fleste forældre i at komme herhen. Elevernes bidrag til underholdningen på forældre- dagen og ved vintermødet var i år Kai Rosenbergs »Kejserens nye Klæder«. Ved vintermødet talte forstander Arnfred, Askov, om mennesket i vor tids teknisk udviklede verden, og vi hørte flerstemmig sang af fire musikalske og sangbe- gavede lærerkræfter, Anna og Finn Nielsen, Else Marie Jen- sen-Sønderup og Ove Aabo.Den sidste uges tid før afslutningen blev vi truet af en in-

En »spisekrog«.



63fhienza, som også fandt inden for skolens mure, men det lykkedes lige at få de sidste op inden afslutningsdagen.Så er der kun én begivenhed tilbage at fortælle om fra vinterskolen. Den har jeg med vilje gemt til nu, for den skal have en særlig omtale og giver mig anledning til at komme med en redegørelse for skolens indsamling til byggefonden, som jeg kunne sige noget om allerede i Egåbogen 1956.Som I ved allesammen, hvis skolens henvendelse nåede ud til jer (og det tror jeg, at den gjorde), valgte vi den fremgangsmåde at lade indsamlingen foretage pr. listebærere, hvor vi syntes, at det var praktisk gennemførligt, mens vi sendte brev med indbetalingskort pr. post til de tidligere elever, der boede for langt fra hinanden. Det var en meget stor glæde for skolens bestyrelse og ikke mindre for os her på skolen, at vi havde forholdsvis nemt ved at finde gode hjælpere til indsamlingen. Først meldte sig en hel masse af sommerpigerne 1956, som var nærmest til at få noget at høre om vore planer, og som gav os en værdifuld hjælp med at skrive henimod 3000 adresser. Men dernæst fik vi mange andre villige hjælpere omkring i landet til at tage et tag med i det besværlige og utaknemmelige arbejde, som en indsamling næsten altid er for dem, der går rundt. Vi er fuldstændig klar over, at Egå efterskole nu står i meget stor taknemmelighedsgæld til en mængde af de gamle elever, dels til de mange, der ikke afviste listebærerne eller lod indbetalingskortet, som de fik tilsendt, gå lige i papirkurven, dels og navnlig til dem, der ofrede timer, eller dage eller uger, på at gå rundt og samle ind. Det er mig ikke muligt at nævne alle ved navn, og derfor foretrækker jeg at bringe jer alle, hver enkelt af jer, skolens og vor hjertelige tak for det bidrag - i penge eller med indsamlingsarbejde - som I har givet. Det gælder også bidragyderne fra elevholdene i vinter og i sommer, som har lagt en pæn sum til byggefonden. Det gælder ligeledes alle de forældre, som trådte støttende til ved indsamlingen. Det gælder i høj grad også dem, der indtegnede sig som nye medlemmer af Den selvejende Institution Egå efterskole og erlagde de store bidrag på 50 kr. eller mere. Og endelig må jeg ikke glemme elevforeningen og de firmaer, som ved at skænke præmier til indsamlerne eller på anden måde gav en værdifuld håndsrækning: Fir
maet S. A. Nielsen, Dynkarken 35—37, Århus, Fona Radio, Guldsmedgade 15, Århus, Jydsk Cykellager, Borggade 2, Århus, Landbosparekassen i Århus, Søndergade 44, Århus, Leth 
Bangs Boghandel, Clemenstorv 9, Århus, og Aarhuus Stifts- 
bogtrykkerie, Århus.
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To, der vandt præmier.

17.-10.-57.
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8.-11.-57.Resultatet af indsamlingen er nu blevet til et beløb på alt i alt 18.400 kr., men dertil kommer så den sum, der kunne sættes til side til byggeriet, da vi i 1954 lod Egå efterskole overgå til at være en selvejende institution. Når alt lægges sammen, betyder det, at vi i byggefonden nu har 74.000 kr., eller med andre ord: vi har nået vort mål og står parat med det beløb, som staten kræver skal tilvejebringes som betingelse for, at der må gives statslån til byggeriet.Jeg håber, at alle, som på en eller anden måde har hjulpet os til at nå dette fine resultat, nu også vil deltage i vor glæde over, at vi kan fortælle, at når dette års Egåbog udsendes, er vi godt i gang med byggeriet! Tilsagnet om, at undervisningsministeriet kunne godkende planerne, og at vi opfyldte betingelserne for at få statslån, fik vi i sommer;i august forstod vi af en ministeriel skrivelse, at nu kunne vi godt sætte fuld fart på forberedelserne, og endelig den 4. oktober fik vi selve materialebevillingen.

— og som det skal blive engang.



66Det er planen, at den nye bygning skal være færdig til at tages i brug fra november 1958.Jeg må have lov til at tilføje, at der naturligvis ikke er lukket af for indbetalinger til byggefonden. Tværtimod, vi modtager gerne mange flere bidrag og får i høj grad brug for dem, da vi må lade anskaffelserne af nyt inventar og udsmykning og undervisningsmateriale være afhængig af, hvad vi har til rådighed. Adressen er: Egå efterskoles Bygge
fond, Hjortshøj. Postgironummer 102191. Bestyrelsen modtager også meget gerne anmodninger fra flere om at blive medlem af institutionen Egå efterskole; betingelsen er et bidrag på mindst 50 kr., og man kan henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer, som findes anført bag i bogen.Men nu må sommerskolen have sin omtale.Begyndelsen på den var noget kølig, sådan rent vejrmæs- sigt set. 3. maj kom med blæst og byger, men heldigvis også med piger, 79 i alt. Det var en fredag. Også om søndagen var det køligt, men alligevel begyndte vi straks på at tage de cykelture, som vi plejer at tage i vor skønne omegn for at lære den at kende. Først nordpå, Hjortshøj- Vorre-Løgten-Skæring. Senere, på store bededag, da bøgen var nyudsprunget, til Mindeparken-Rømerhaven-Jelshøj-Skov- møllen-Moesgård strand. Alene på disse første ture, tror jeg, måtte alle de, der ikke i forvejen er kendt på egnen, konstatere, at skolen ligger i en ualmindelig smuk egn af Danmark. Det bekræftedes, da vi tog til andre steder i omegnen, Rosenholm-Rodskov-Vosnæs pynt, en tur, hvor det endda

Bagtroppen når vel også derop?



67lod til, at den ellers pålidelige turleder ville forlænge vejstrækningen noget for at vise os lidt mere af det skønne landskab, men der var modvind, så vi havde ikke haft noget imod at komme mere direkte til den lune og gæstfrie have hos Ingeborg og Frede Bak i Rodskov. På udflugter til Viby og Århus så vi FDB’s fabrikker, domkirken, rådhuset og på Århus teater Johanne Louise Heibergs »En søndag på Amager«, som naturligvis var vældig fornøjelig. Kristi himmelfartsdag var vi med til et møde på Klank efterskole, hvor der blev holdt gode foredrag af Gynther Nielsen, Brejning- gård efterskole, og Kr. Møller, Hammerum landbrugsskole; om aftenen læste Ingeborg Appel og Boye Jensen, Testrup, Moliéres »Den indbildt syge«. Det var helt igennem en vellykket tur og et godt møde. Men hvad cykelturene angår, var dog som sædvanlig Molsturen det store højdepunkt. Vi lod den i år løbe af stabelen tidligere end nogen sinde før, allerede den 6. august, så folk på vor rute på Mols har nok syntes, at »trækfuglene« viste sig lidt tidligt i år. Vi turde ikke lade en lidt stabil vejrsituation gå unyttet hen, og godt var det, at vi tog af sted, for senere ville det have været vanskeligere at få så fin en tur, som det blev. Mange af os havde ikke engang taget en regnfrakke med. Så sikkert var det fine vejr. Vi nød det. Både ude på Kalø slotsruin, i haven hos Jonna Johnsens gæstfrie forældre, ved Knebel runddysse, på Trehøje, i Fuglsølejren, ved Ryes skanser, i vandet ved Skødshoved, på sejlturen over til Århus - hele turen var så vellykket, som den overhovedet kunne være. Dertil bidrog også, at ikke en eneste af den store flok piger var forhindret i at tage med pr. cykel. Ellers må for det

Knebel runddysse.
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Ove Aabo forklarer noget centralt.meste en eller anden blive hjemme eller køres i bil, men i år var deltagelsen 100 procent og tilfredsheden med turen var lige så høj.Egentlig var det for tidligt, jeg lod mig forlede til at fortælle om oplevelser uden for skolen. Det er jo arbejdet hjemme på skolen, der er det mest betydningsfulde, og det er da sikkert også oplevelserne herhjemme i det daglige arbejde og kammeratskab, der giver det varigste udbytte. Eller det er måske rettere således, at det ene med det andet tilsammen danner det billede, der står som en helhedsoplevelse, når vi ser tilbage på den. Men set fra dagbogens synsvinkel vil især det blive draget frem, som er lidt ud over det daglige.

Nei.
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Midsommer.

Nygifte.



70Det er kommet mig for øre, at gennemsnittet af åbenthus- aftenerne i sommer lå over middel. Det glæder os at høre det. Vi bestræber os altid for at gøre dem så gode som muligt, men det er langtfra let altid at vide, hvor heldigt vore forsøg vil falde ud. At man syntes godt om aftenen med Århus folkemusikskoles dygtige sangere under Hans E. Knudsens ledelse og den brogede underholdning den aften, kan nu ikke undre nogen. Heller ikke, at man var glad for den fine sankthansaften med leg ude omkring midsommer- stangen og dans inde i salen og sang og spadseretur og det store bål nede ved stranden. Eller den aften i august, da vi først hørte vore egne pigers korsang, ledet af den lykkelige nygifte Vagn Pedersen, og derefter morede os over fælleslæsningen af »Soldaterløjer«.Vi har haft forskellige erfarne og sagkyndige til at fortælle os om nogle af de farer, der lurer på os i det daglige liv. Konsulent Mehlsen om brandfare, i særdeleshed om faren ved uforsigtig omgang med gasflaskeanlæg, socialrådgiver frk. Nielsen fra København om alkoholnydelsens farlige følger og om børns og unge pigers ulykkelige liv i en storby, hvis de direkte eller indirekte bliver ofre for en overdreven nydelse af stærke drikke, og overbetjent Weiss om de farer, vi kommer ud i i nutidens stadig hurtigere og tættere færdsel. Tænk, om man kunne blive vaccineret mod ulykker, som man kan blive det mod tuberkulose og polio (så mange som ønskede det, fik 3. poliovaccination her i maj; har alle andre af jer, som har fået to vaccinationer mod polio, også husket

Sådan — ilden kvæles let med en pegefinger!



71den tredie? ellers gør I klogest i snart at få den). Navnlig mange unge kunne godt behøve en indsprøjtning af ansvarsfølelse og hensyntagen til andre i trafikken, men på det område er det jo andre midler, der skal tages i brug.Der kommer ofte besøg af udlændinge på vor skole. Fra i sommer kan jeg nævne 21 flamske højskole- og folkeoplysningsfolk, 29 italienske socialfolk og en gæst fra det engelske undervisningsministerium, Mr. Sharp. Vor gode ven fra Holland, fru Boogaerdt-Huyskes, var her fra den 21. juni til den 11. juli, da hun desværre måtte afbryde opholdet her i anledning af en søsters død.Forældrebesøg og elevmøde ligger om sommeren altid på første og anden søndag i juli. Det kan ikke undgås, at vi af og til kolliderer med noget andet på de stærkt optagne sommersøndage. Forældredagen er vi nu ikke bange for. Heldigvis sætter forældrene gerne næsten alt andet til side for at møde op her den dag. Det skønner vi i højeste grad på, for det er med til at gøre den til en af de bedste dage for os. Det var den også i år. En lille byge lige efter middag bekymrede os lidt, men både gymnastik, kaffebord og aftenens skuespil kunne foregå i det fri. Riitzebeks »Så vinder den



72svend sin jomfru« var en krævende opgave, navnlig for de større rollers vedkommende, men de skilte sig allesammen pænt fra det, og stykket var særdeles velegnet til frilufts- skuespil, så det var heldigt, at det også kunne spilles ude til elevmødet, hvor en kraftig tordenbyge ellers tvang os til at tage gymnastikken søndag eftermiddag inde i salen. Vi havde frygtet, at elevmødet skulle komme til at lide under det store ungskue i Århus i de samme dage, men det gik ikke så galt som ventet. Tilslutningen var som sædvanlig god, både om lørdagen, hvor vi som ekstraunderholdning bød på en opvisning i moderne dans af ægteparrene Bak og Rosenlund fra Århus (det gik op for os, hvis vi ikke vidste det i forvejen, at også de moderne danse kan være kønne, når de danses rigtigt; det er bare alt for få, der kan det), og om søndagen, hvor formiddagen først gav os en gudstjeneste i sognekirken og derefter bød på håndboldkampe, der foregik på boldpladsen i det fineste sommervejr. Men medens de mange 10 års og de få 25 års jubilarer samledes og hyggede sig sammen, kom så tordenbygen, så ingen følte sig fristet til at tage til stranden i stedet for at høre på foredrag, og det var heldigt, for så hørte de Willemoes’s gode foredrag - som jeg for øvrigt tror, at de ville have indfundet sig til i alle tilfælde! Generalforsamlingen lige efter foredraget bød ikke på overraskelser. I stedet for de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg og ikke kunne genvælges, fordi de er rejst bort fra egnen - en enkelt endda helt til England - valgtes Inger Olsen, Skæring, Ove Rasmussen, Bendstrup, og Kirsten Brandstrup Sørensen, Åstrup.Under elevmødet læste vi i søndagens aviser om et trist dødsfald. En af skolens tidligere elever, Peder Ove Hjortshøj (1948-49), som nu var gift og havde en gård i Kasted, var på grund af en gigtlidelse indlagt som patient på kuranstalten ved Hald. Her fik han, efter hvad der meddeltes i aviserne, en forkert indsprøjtning, og skønt det straks blev opdaget og man satte alt ind på at redde den unge mands liv, lykkedes dette ikke. Han døde kort efter af en hjertelammelse. Peder Ove Hjortshøj blev kun 25 år gammel og havde kun haft sin gård et par år, men var allerede kendt som en dygtig og samvittighedsfuld mand. Stor medfølelse samler sig om de to hjem, hvor en plads nu står tom, hans barndomshjem i Hårup og hans eget nye hjem.Som I alle ved, blev det et drilagtigt vejr den sidste del af høsten. Det drillede os også på afslutningsdagen, så vi blev nødt til at tage gymnastikopvisningen inde. Mærkeligt nok, 



73at det nu netop er sket to år i træk ved sommerskolens afslutning, medens vi ellers altid gennem snart mange år har kunnet have den ude! Bortset fra den rigelige vandmængde (som vel også var skyld i, at lommetørklæderne var noget mere våde end ellers?) forløb alt godt også den dag. Som

Horup — 1 anledning af de 60 år.

en ekstra nyhed inden pigerne rejste kunne vi fortælle, at vi kunne regne med at få vort byggeri i gang i meget nær fremtid.Ja, det er det, der vil blive den store begivenhed for os her på stedet i skoleåret 1957-58. Det vil give skolen nye rammer. Man kunne vel sige, at den får delvis nyt tøj. Hvor der er liv og vækst, vil der jo trænges til det en gang imellem.Det er jer, de mange gamle elever, der har givet vor skole dette liv og denne vækst. Det er jer, der hver især har været medvirkende til, at det er blevet nødvendigt og muligt at bygge en ny fløj til skolen. Det er den store skare af unge,



74der har været her, og som vil komme her frem i tiden - det er dem, denne skole gerne vil tjene. Vi håber at se jer i stort tal ved vore møder, og vi takker jer for jeres tillid til Egå efterskole, for jeres venlige tanker og gode hilsener.Endnu et skoleår er gået. Med stor taknemmelighed ladervi det glide se tilbage på. ind blandt de mange, som vi med glæde kan
Tage Dybkjær.



Den 12. oktober døde musiklærerinde og organist Ag
nes Tavsen. Hun var kendt her på skolen af de sidste mange års sommerelever, — lige med undtagelse af holdet i år og et enkelt tidligere hold, men ellers har hun vist holdt ferie her hvert eneste år og glædet os med sin fine musik. Hun ikke blot spillede på violin eller klaver, men hun fortalte også gerne om musikken for på den måde at få flere og flere til at søge til de kilder, hvorfra hun selv øste så uendelig megen glæde i sit liv. Musikken var hendes levebrød. Hun havde mange elever, vist altid så mange, som hun overhovedet kunne overkomme, for hun var en dygtig og afholdt lærerinde, som kunne undervise både i orgel, klaver og violin. Men musikken var også hendes kære fritidssyssel, som hun gerne ofrede sig for. Hun ledede sangkor gennem flere år i Give, hvor hun boede, og i Gadbjerg. Hun spillede sammen med gode venner og gav gode koncerter. Kort sagt, hun øvede et betydningsfuldt folkeligt musikarbejde på sin hjemegn.



76Det er også især som musikudøvende, egåpigerne kender hende. Men vi, som lærte hende noget nærmere at kende, husker hende som et legemligt set skrøbeligt menneske, i hvem der levede et ualmindeligt stærkt åndeligt liv, og i hvem vi fandt et uselvisk, ydmygt, samvittighedsfuldt og tjenende menneske. Hun læste meget, både romaner og digte, hørte gerne foredrag, var glad for at komme i kirke — og ville gerne have samtaler om både det ene og det andet med gode venner. Hun var taknemmelig, næsten overdreven taknemmelig, det var, som hun altid var bange for ikke at være taknemmelig nok og for ikke selv at yde nok. Som hun skrev engang: »Min bøn var jo denne, at jeg i ydmyghed, kærlighed og taknemmelighed måtte fylde min plads til gavn og glæde for mine medmennesker«.Når et sådant menneske går bort, efterlader det sig en tom plads, men vi, der havde den glæde at kende Agnes Tavsen, vil med taknemmelighed mindes hende for alt, hvad hun gav os, og for det fine menneske, vi mødte i hende.
Tage Dybkjær.



Til de tiårs jubilarer!Når der skrives om de seneste årtiers historie, hænder det ikke sjældent, at der tales om perioder på ti år, og at man ligefrem finder en sådan udvikling fra den ene periode til den anden, at de stilles op mod hinanden med store forskelligheder, undertiden så skarpe, at man har vanskeligt ved at forstå, at tidsforskellen kun er ti år. Kan der virkelig ske så meget på ti år, at tiden synes at være en helt anden?I, som var elever her i 1947-48 og 1948, har endnu ikke mere end et par årtier i livet at se tilbage på, men I vil sikkert alligevel allerede have gjort den erfaring, at tiden forandrer sig meget hurtigt. Der er sket meget, siden I var her. Da havde vi befrielsen efter de uhyggelige besættelsesår i så frisk minde, at dens betydning blev forstået også af de helt unge. Vi levede dengang i et tiår, hvis store begivenheder satte sit præg på tiden. Men hvis I ligesom jeg har lejlighed til at snakke en hel del med de helt unge, så vil I have mærket, at de, der nu er i den alder, som I havde for ti år siden, ingenting ved om besættelsestiden ud fra egne oplevelser. For dem eider nu tale om historie, der skal fås kendskab til gennem bøger eller fortælling. Der behøves ikke nogen nærmere fremhæven af enkeltheder for at dokumentere forskellen på fyrrernes og halvtredsernes årti.Men trods alt er disse forskelle i små historiske perioder afhængig af ydre begivenheder. Det er noget helt andet med ti år i et menneskes liv. Ganske uafhængigt af, hvordan verden ser ud, vil ti år i ungdomstiden have sit særlige præg, der er helt forskelligt fra ti år i 



78en hvilken som helst anden del af samme menneskes liv. Jeg får en levende fornemmelse af det, når jeg læser jeres hilsener og breve. De fortæller om en begivenhedsrig tid for jer. Nogle har set sig om i den store verden, inden de fandt sig til rette hjemme, nogle er stadig i fremmede lande, nogle har fundet deres egen store verden på den plet, som blev deres hjem, og hvor de nu lever for ægtefælle og børn, nogle har tilsyneladende ikke lige straks kunnet finde deres rigtige livsgerning, medens det for andre ser ud til at have været uden nævneværdig vanskelighed. Men fælles for alle: de ti år er gået så hurtigt, at I nu kan forstå et vers af Johannes Jørgensen, som jeg lige er blevet mindet om i en avis: Op før jeg ved det, gik et år, 
og før jeg ued det, gik der ti, 
Jeg syntes, jeg var ung i går, 
i dag min ungdom er forbi.

Selv om I ikke er kommet slet så langt endnu, så vil I nok alligevel indrømme, at I nu er ude over de første ungdomsår. Bedre end for ti år siden ved de fleste af jer nu dels, hvad I vil være, dels hvor I vil få jeres livsgerning, ja, enkelte af jer ved endda begge dele med en nogenlunde sandsynlighed. Men naturligvis har mange endnu ikke ladet sig endeligt binde, hverken til et bestemt arbejde, et opholdssted eller en livsledsager. Man er da heldigvis ung og fri endnu! Måske er der særlig mange af den slags mellem dem, der ikke har besvaret min lille skrivelse til jubilarerne. Dem ville jeg ellers også gerne have hørt fra. Men her skal I nu få kort refereret, hvad jeg har fået at vide om jer i mere eller mindre udførlige breve. Dem takker jeg i øvrigt hjerteligt for. Selv den mindste hilsen har det glædet mig at få, for også et lille livstegn er en hilsen fra en, som derigennem fortæller, at en tidligere elev ligesom jeg har 



79tænkt tilbage på den tid, som vi nu går ind i et jubilæumsår for.Fra de mange hilsener kan 1 da få følgende at vide: 
Anders Thyrmand Andersen, Mejlby, Hjortshøj, har været på Vestbirk højskole og ellers haft forskellige pladser. Som soldat var han i den første årgang, der fik 18 måneders tjenestetid.
Jørgen Brandstrup Andersen, Egå, Hjortshøj, er for tiden i København, hvor han på Polyteknisk Læreanstalt studerer til elektroingeniør. Han var på Gymnastikhøjskolen ved Viborg 1951-52 og tog studentereksamen fra Århus Akademi 1956. I øvrigt noterer jeg, at han har været med til samtlige elevmøder her på skolen siden 1948. Flot præstation, må jeg sige! Kan andre slå hans rekord?
Vagn Andersen, Beidringe, nu: »Skovlyst«, Nr. Aldum, Stenderup. Har været på Rødding højskole og Lyngby landbrugsskole. Er bestyrer på sin fars gård.
Jens Peter Bandløv Boes, Hem, nu: Addit skole, Addit, har lærereksamen fra Gjedved seminarium, men har også sørget for at få en udvidet sprogprøve og organistprøve samt et sløjdkursus. Instruktør ved sergentskolen i Høvelte 1954-55, løjtnant af reserven 1955. Nu er han lærer og ungdomsleder i Addit og har mange jern i ilden, særundervisning, forsøgsundervisning, aftenskole, studiekredse, sport både i den lokale og andre foreninger, men, siger han, selv om de mange små beskæftigelser uden om skolen med foreninger, fester, revision, anlæg af sportsplads og gadelys o. s. v. spreder en del, så er kernen der dog: skolen.
Jørgen Christensen, Ring, nu: Aunslev, pr. Hjulby. Arbejder som maskinformer på Nyborg Jernstøberi. Blev gift sidste efterår og har nu en lille dreng på 3 måneder.
Frode A. B. Frost, Ballen, Samsø, nu: Hvidsten, Spentrup. Efter forskellige pladser herhjemme tog han til England, kom hjem og fik bl. a. plads som forvalter, derefter på Vejlby landbrugsskole. Har et års tid haft en gård på 48 tdr. Id. i Hvidsten, er gift med en dejlig pige fra Ålborg, der er uddannet som husholdningslærerinde, de har en lille dreng.
Arne Jensen, Saksild, Odder, har for tiden adressen: Otto Mønsteds Kollegium, Værelse 707, Rektorparken I, København SV. Han studerer på Polyteknisk Læreanstalt.
Henning Jensen, Højvang, Hinnerup, har været ved landbruget, til han i 1955-56 kom på Vejlby landbrugsskole; derefter begyndte han at læse til landbrugskandidat på landbohøjskolen, hvor han regner med at blive færdig 1959.
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Ib Johnsen, Egens, Rønde. Har været på Kjærgård landbrugsskole og Askov højskole. Var indtil november bestyrer på en gård ved Bramminge. Vestjylland har en særlig tiltrækning, siger han.
Erling Jørgensen, Egå, Hjortshøj, har været på Vejlby landbrugsskole. Han er nu gårdejer og gift med en anden tidligere egåelev, Annie Munch (elev 1951). De har en lille dreng på et par måneder. Det er Erlings fødehjem i Egå, de har overtaget fra 1956.
Hans Jørgen Jørgensen, Battrup, Mårslet, er for tiden hjemme, men har været på Lollands højskole 1951-52 og haft forskellige pladser ved landbruget, har også arbejdet på en gummifabrik i Sverige i 1 % år.
Poul Kjeldbjerg, Højvang, Hinnerup, adresse nu: 117 Bedford Street, Lexington 73, Mass. U. S. A. Efter 4 års læretid som gartner kom han ind som soldat, bl. a. 1 år ved D. D. K. i Tyskland, tog så på Viborg Gymnastikhøjskole, nu ansat på et gartneri i Lexington gennem America-Fondet, regner med 1 % års ophold dér.
Poul Erik Larsen, Eg, nu: Isgård, Knebel, havde først forskellige pladser, blev efter sin soldatertjeneste ansat som traktorfører på Isgård. Er gift og har en dejlig dreng på 2 år.
Bent Rønnow Mortensen, Glibinggård, Søvind, er nu forkarl hjemme på sin fars gård, men tænker på at få egen bedrift. Har været på Uldum højskole og Lyngby Landboskole.
Juul Nielsen, Skivholme, Skovby Østj., for tiden: Anelyst, True, Brabrand. Var på Fyns Stifts Husmandsskole 1955 -56.
Kjeld Bødker Nielsen, Nr. Vissing, nu: Lindknud, Børkop. Var først ved landbruget, men kom så i lære som mejerist, er nu gift og arbejder på Lindknud mejeri.
Knud Henning Nielsen, Petersminde, Hjortshøj, har været på Kalø Landboskole, er for tiden fodermester.
Peder Dam Nielsen, Pedersminde, Hørning, kom herfra i købmandslære, blev senere kommis i Århus og atter senere rejsende hos Brødr. Justesen A/S, Ringsted afdeling, er fra 1. november i år fast ansat hos Sunlight-fabrikkerne og skal have distrikt på Fyn, håber at finde en lejlighed i Odense, så han kan gifte sig til foråret.
Verner Nielsen, Ankjærslund, nu: Skaføgård avlsgård, Mørke. Har været på Vejlby landbrugsskole og er nu traktorfører, men håber at få sit eget inden længe, selv om det er dyrt. Er gift og har en pige på 2 år.
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Niels Anton Olesen, Nr. Vissing, nu: Åboulevard 34 F, 4. sal, København N. Har siden 1955 arbejdet som bryggeriarbejder på Carlsberg. Blev gift i 1955 og har to dejlige unger, Jan på 2 år og Mary % år.
Ove Porse, Foldby, nu: Fredenslund, Vivild. Kom efter forskellige pladser på Ladelund landbrugsskole i 9 mdr., blev 1955 gift med Karen Jensen fra Røved og købte gården Fredenslund på 140 td. 1. Fik i september en datter. Egå- kammerater er velkomne til at komme og se, hvordan de har det, skriver Ove til sidst.
Børge Rasmussen, Rysserhøj, Lyngå, Hadsten. Har været både på Frederiksborg højskole og Korinth landbrugsskole, arbejder for tiden hjemme på sine forældres gård.
Svend Reiff enstein, Risvang, nu: Hadsten maskinstation, Hadsten. Kom efter forskellige pladser til Hadsten, hvor han nu har været i 4 år. Blev gift 1954 med en anden tidligere egåelev, Merete Sørensen (elev 1949), og har en pige og dreng på henholdsvis 3 og 1 år.
Jens Jacob Sehested, Timring, Vildbjerg, var først landvæsenselev bl. a. på Egeskov og Ravnholt på Fyn og ladefoged på Mejlgård. Rejste for ca. 4 år siden til Canada, kommer antagelig hjem til jul.
Poul Steensen, Viby, nu: Bøgeskov Høvej, Viby J. Bor altså stadig i Viby, men har alligevel ny adresse, da han har begyndt på sin egen virksomhed som gartner.
Bent Sørensen, Rodskov, Løgten. Var på Den internationale Højskole i Helsingør 1956-57, men havde forinden været både i Norge og Sverige, og 16. april i år rejste han til Canada, hvor han fik arbejde i Lethbridge på en farm på ca. 3600 td. 1. Han er vældig glad for at være derovre. Hans adresse dér er: Skiff, Alberta, Canada.
Erik Sørensen, Rodskov, Løgten, var på Ry højskole 1955-56, om hvilket han skriver, at det var »en dejlig tid, jeg aldrig glemmer«. Har ellers i modsætning til sin broder holdt sig inden for rigets grænser og er for tiden hjemme.
Søren Sørensen, Kalrisgård, Nr. Vissing, Skanderborg. Var på Malling landbrugsskole 1953-54 og er stadig ved landbruget. Er for tiden karl hjemme.
Henning Villefrance, Torrild, nu: Amsterdamvej 5, København S. Er politibetjent og for tiden stationeret på politistationen »Under Elmene«, men håber at komme til Jylland.
Ellen Margrethe Andersen, Elev mk., Lystrup, er for tiden husbestyrerinde på Femø, men håber at komme til fast- 



82landet igen. Har ellers bl. a. været husholdningselev på et hotel i Århus.
Meta (Arve) Ogstrup, Krannestrup, nu: Havagergård, Vivild. Har været på Askov højskole, blev gift 1953. Havagergård er på ca. 90 td. 1. og ligger på et meget naturskønt sted på Djurslands nordside, skriver Meta. Har to små drenge Lars 3 år og Peter 1 år.
Marie (Bak) Jakobsen, Rodskov, nu: Landlystvej 46, Silkeborg. Var på Vallekilde højskole 1951, blev lærerinde fra Silkeborg seminarium 1956 og fik straks ansættelse ved Vestre skole i Silkeborg. Blev gift i sommer, hendes mand bliver færdig med sin læreruddannelse næste år.
Betty (Basse) Pedersen, Ravnholt, nu: Tiset, Tranbjerg J. Var på Vallekilde højskole 1952, har været gift i 4 år og har en lille pige på 3 år.
Herdis Margr. Bornholt, Hem, Skanderborg, er for tiden i Norge. Hendes adresse er: Fylkessjukehuset, Kristiansund N., Norge. Hun var på Frederiksborg højskole 1951, derefter på sygeplejeforskole på Rødkilde højskole, kom senere til Horsens kommunehospital og efter endt elevtid dér bl. a. til Augustenborg og København. Hun er glad for sit arbejde og synes om at være i Norge nær skærene ude ved Atlanterhavet, men regner dog med at komme hjem til sommer.
Ellen Birgith (Brims) Christoffersen, Nibe, nu: Krusbjerg, Ølgod. Var på Salling ungdomsskole 1951-52 og på Vallekilde højskole 1954-55. Derefter en sommer i Norge. Blev gift i april 1956 og flyttede ind på en lille vestjysk gård, hvor hun ikke blot er husmoder, men i visse perioder, hvor hendes mand ligger i sengen af astma, også både forkarl og fodermester. Det er godt klaret, må jeg sige.
Aase (Bundgaard) Jensen, Borum, nu: Vestre Ringgade 2161 th., Århus. Var først på kontor og specialiserede sig i arbejdet ved maskinbogholderi. Blev gift for 5 år siden med skibstømrer Evald Jensen, der er ansat ved Århus havnevæsen.
Ruth Nielsen Dam, Foldby, Hinnerup, for tiden: 10117 South Prairie Ave., Inglewood, Californien, U. S. A. Fortæller i et længere brev, som jeg takker særligt for her, om rejsen til Californien 1954 og den første tids besværligheder derovre. Det hjalp, da hun kom til den danske by Solvang og kom til dansk gudstjeneste. Kirken lignede den i Egå, præstens kone var fra Egå (en søster til Maren Elisabeth Thomsen på Bynksminde). Netop samme dag som jeg fik brevet fra Ruth, var samme fru Farstrup for resten på 



83besøg hos os! Hun har nemlig været hjemme i Danmark en tid i sommer. Nu har Ruth et godt og vellønnet arbejde på en flyveplads; hun er med til at lave salater, middage og frokostretter, som sendes pr. fly over hele verden. Hun har gode muligheder for at komme ud at se sig om, for hun får 4 gratis flyvebilletter om året inden for Amerika og rabat til andre rejser på visse tider af året. Hun nyder livet i det naturskønne Inglewood og lader til at være lykkelig og tilfreds med tilværelsen, selv om hun forsøger nu og da ligesom at se over palmerne og bjergene til Danmark, der er »et fattigt land på penge, men rigere end et så stort land som U. S. A. på åndelige værdier.«
Anna (Djernæs) Zambelli, Egedal, nu: Ancud Chiloé, repu- blica Chile. Gik på handelsskole i Horsens. Havde plads flere steder herhjemme og i England, rejste til Argentina og blev gift med ingeniør Fernando Zambelli, som arbejdede for den argentinske regering, men nu er han inspektør under den chilensiske regering. De har to drenge, Fernando og Roberto.
Anni (Dupont) Hansen, Skanderborg, nu: Manøgade 2, Esbjerg. Havde 2 år plads som stuepige i Det danske Gesandtskab i Island, en fantastisk oplevelse at være deroppe, skriver hun. Læste så herhjemme til fritidshjemslærerinde, men blev noget andet, nemlig børnehavelærerinde, og er nu fast ansat ved Esbjergs kommunale skoler. Så godt som alle Esbjergs børn begynder deres skolegang i børnehaveklassen. Hun er glad for sit meget interessante arbejde. Er gift med en elektriker, har en dreng på 8 mdr., som for øvrigt har været alvorligt syg, men nu er han heldigvis rask.
Inga (Jensen Fast) Hansen, Ask, nu: Astrup Ballen, Malling. Var på Vallekilde højskole 1951, samme år på et kursus på en højskole nede i Hessen, kokkepige på Testrup sygeplejehøjskole i 1% år, nu gift med en sjællænder, bor på en lille ejendom og har to dejlige drenge på 1 og 2 år.
Grete (Gadeberg) Simonsen, Hadsten, nu: H. P. Ørumsgade 47, København 0. Tog først uddannelse hos Lyhne i Århus (konfektion), var senere et år i England, så på Hadsten husholdningsskole, nu gift og har en sød lille dreng på 1 år.
Inger Marie (Hansen) Diederichsen, Hejsager, har været på Den internationale Højskole ved Helsingør og Klejsgård Husholdningsskole. Blev gift 1953 og flyttede ind på sin mands fødehjem, en gård på 140 td. 1., som de har i forpagtning. De har 2 børn, en dreng og en pige.
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Agnethe Lundsgaard Jensen, Balle, Hadsten, tog delingsføreruddannelse på Viborg Gymnastikhøjskole 1952, blev elev på Den danske Husflidshøjskole ved Kerteminde og derefter kursuslærerinde i Randers amts husholdningskredse. Er i øjeblikket lærerinde på Hadsten husholdningsskole, hvor hun befinder sig godt og er glad for sit arbejde.
Elin (Jensen) Sørensen, Lisbjerg, Århus, er gift med en anden tidligere egåelev, Kjeld Sørensen (elev 1945-46), der har en vognmandsforretning i Lisbjerg. De har 3 piger.
Grethe (Jørgensen) Nielsen, Battrup, nu: Kastager gi. skole, Lolland. Efter forskellige pladser, bl. a. i Vestjylland, kom hun på Lollands højskole. Blev gift sidste sommer med en lollænder og har en lille pige. Grethe og hendes mand har et landbrug.
Yrsa (Martinussen) Mogensen, Skjoldelev, nu: Virklund, pr. Virklund Silkeborg. Var på Holte husholdningsskole 1952 efter at have haft plads en sommer i Norge. Siden udlært som økonomaassistent og for tiden ansat ved Silkeborg sanatorium. Gift i april i år. Yrsa fortæller, at de piger, som boede på værelse 15, har en vandrebog, »Mindevæld«, som har 10 års jubilæum 1. oktober 1958. Kan I ikke fejre det ved at mødes fuldtalligt til elevmødet i sommer?
Marie (Kirk Meyer) Bornholt, Trige, nu: Lisbjerg, Århus, havde først plads i huset i 4 år, lærte derefter at sy, er nu gift og har en dreng på 2 år.
Margrethe Bredkjær (Mikkelsen) Hansen, Assedrup, nu: El- ballegård, Odder. Var på Hadsten husholdningsskole 1953, blev gift september 1953 med en fynbo fra Ryslinge, Otto Hansen, som har forpagtet sin farbrors gård, der er på 50 td. 1. og ligger kun 6 km fra hendes hjem. De har 2 børn, Else på 2% år og Knud på 1 år.
Anna Møller, Skjoldelev, Mundelstrup, adresse nu: 333 Mayflower Rd., Lake Forest, Ill. U. S. A. Deltog i sommeren 1950 i et kursus på Langelands husholdningsskole, var i sommeren 1951 på en gammel gård i Gudbrandsdalen i Norge, 1951-52 på Frederiksborg højskole, 1954 igen i Norge, i Ringerike; rejste 1955 til Reykjavik, hvor hun arbejdede hos en amerikansk diplomatfamilie og så mange interessante ting i Island; i foråret 1956 rejste hun med familien til U. S. A. og er nu altså i Lake Forest, der ligger lidt nord for Chicago.
Inger (Olsen) Hansen, Borum, Mundelstrup, er gift med chauffør Niels Henning Hansen i august 1955 og har nu en lille pige, Birgit, på 15 måneder.
Dorthea (Pedersen) Jensen, Borridsøhøjgård, nu: Houlbjerg 



85Planteskole, Laurbjerg. Har været på Ølgod tilskærerskole, men blev gift i juli 1952 og hjælper nu sin mand i planteskolen. De har en pige, Kirsten, på godt 3 år, og en dreng, Jens, på 4 måneder.
Grete (Skoa Pedersen) Østergaard-Jensen, Rodskov, nu: Vil- ladsensvej 10, Risskov. Kom i lære i personalets brugsforening i Århus. Blev 1954 ekspeditrice på FDB manufaktur en gros. Marts 1955 gift med gartner Kristian Øster- gaard-Jensen, Skjæring. De havde allerede i 1954 i fællesskab købt en folkevogn med udlejning for øje, nu blev den solgt og to nye købt i stedet, Gretes mand læste til kørelærer, så der måtte også købes en skolevogn. Forretningen voksede, Grete måtte holde op med sit arbejde og hjælpe til med bilerne. Nu har de køreskole og en bilpark på 8 vogne. Og så har de også en lille pige på et år, Lisbet.
Else Bering Petersen, Ydunsvej 22, Åbyhøj, har været på Je- bjerg væveskole, Ry højskole og Vejle husholdningsskole, men når hun har fået begyndt på noget, er det gerne blevet afbrudt af hospitalsophold, skriver Else, så nu tager hun ud på Nørgaards højskole for erhvervshæmmede og håber så, at hun kan komme i gang med noget, som hun kan blive glad for.
Anna (Rasmussen) Kristensen, Skjoldelev mk. nu: Hårby Grønskovgård, Skanderborg. Var på Vallekilde højskole 1953, nu gift med en landmand, Søren Kristensen, der i flere år var bestyrer hos vor nabo, fru Petra Bornholt.
Ellen (Rasmussen) Christensen, Borridsø, nu: Kohaveallé 8, Hørsholm Sjæll.
Grethe (Rasmussen) Kristensen, Odder, nu: Møllevænget 151, Roskilde. Har været på Hindholm højskole og Jydsk Børnehaveseminarium. Er uddannet fritidshjemslærerinde og nu leder af Glostrup Asyls fritidshjem. Er gift og har en dreng. Også hun omtaler vandrebogen fra nr. 15, som har været uden for landets grænser mere end en gang og dog alligevel aldrig noget videre forsinket.
Inger (Marie Rasmussen) Langberg Jensen, Nølev Møllegård, Odder. Rejste i oktober 1953 sammen med en veninde til England, hvor de var i et år i nærheden af London, som de derfor fik set meget i. Hun er nu gift, de har hendes barndomshjem, og de har en datter på 1 år.
Tove Marie Helboe (Rasmussen) Larsen, Labing, nu: Grundfør mk., Spørring, Århus. Efter at have haft forskellige pladser blev hun gift med Anton Larsen fra Ormslev; har en dreng på knap 5 år og en lille pige på 1 år.
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Grethe Rich, Hoven, Tarm, nu: Ingemannsallé 1623, Esbjerg. Begyndte i 1951 i forberedelsesklassen på aftenseminariet i Esbjerg, hvorfra hun blev lærerinde nu i sommer. Har fået ansættelse på Gammelby skole og er vældig glad for at arbejde med børnene, har desuden en dejlig klublejlighed, så hun har det virkelig godt, skriver hun.
Inga Møller Smith, Ørbæk, Sdr. Omme, adr. nu og (antagelig) til næste forår: Room 810, Webster Appt. W 34 St, 9. Ave., New York City, N. Y., U. S. A. Lærte barnepleje og havde plads først i København, så i Paris 2% år, er nu i U. S. A., hvor hun har prøvet forskelligt, sidst som kontorist i et stort »på samlebånd«-firma. Venter at komme hjem næste forår.
Elisabeth (Sørensen) Poulsen, Pedersminde, nu: Trige, Århus, havde først forskellige pladser, blev gift 1952 og bor nu på en gård, har en dreng på 3 år og en pige på 2 mdr.
Gerda (Sørensen) Møller Nielsen, Drammelstrup, nu: Kanne Balle, Odder. Har været dels hjemme, dels ude, til hun i 1953 blev gift med en landmand. De har en ejendom på 15 td. L, en pige på 2% år og en dreng på 1% år.
Gunhild (Sørensen) Mikkelsen, Jaungyde, nu: Skovsrod, Laven. Blev gift i foråret 1951. De købte først en mindre ejendom, men solgte den og har nu bygget en statsejendom, som de netop er flyttet ind i. Det er dejligt med sådan et nyt hjem. Har to piger og to drenge.
Ida Holmboe Sørensen, Nd. Randlev, for tiden: centralsygehuset, Holbæk. Arbejdede først ved husligt arbejde og søgte så ind på husholdningsseminariet »Ankerhus« ved Sorø, men fik mere lyst til at blive sygeplejeelev, et arbejde, som hun er blevet glad for, og som hun venter at afslutte i 1958.
Inger (Sørensen) Engholm Madsen, Skæring, nu: Tendrupvej 19, Hornslet. Kom i lære på Hornslet sygehus og senere Brønderslev sygehus, afsluttede uddannelsen til sygeplejerske 1954. Blev samme år gift med landpostbud Engholm Madsen, Hornslet, men er stadig sygeplejerske på Hornslet sygehus. Har en lille pige på 2% år.
Gerda Munk Thomsen, Andrupgården, Vrinners, har været på Aarhusegnens husholdningsskole og er nu bagerekspeditrice i Århus, men hun er forlovet med en elektriker fra Skødstrup, som i vinter går på installatørkursus i Århus; de regner med at blive gift til foråret og håber så på engang at få en forretning selv.
Kristiane Lykke (Thomsen) Bjerre, Galten, nu: Laurvigsgade 3, Århus. Blev gift 1953 med chauffør Jørgen Bjerre, Venø, 



87og boede derefter først i Holstebro, men nu i Århus, hvor de har købt eget hus og har selvstændig vognmandsforretning. Har en pige på 2 år.
Tove (Thøgersen) Møller, Låsby, nu: Chr. Winthersvej 84, Åbyhøj. Har haft forskellige pladser, lærte i foråret 1950 en anden tidligere egåelev at kende, Tage Møller fra Skovby (elev 1944-45), med hvem hun blev ringforlovet på sin 20 års fødselsdag 1952. De blev gift i november 1954 og bor nu i et dejligt nyt hus i Åbyhøj, et lille ønskehjem. Tage er mekaniker og har godt arbejde hos G. M., Kystvejen, Århus, og Tove arbejder lidt på rammefabrikken »Jyden« i Åbyhøj. De har købt en lille bil, men sparer ellers sammen til at få deres eget værksted.
Eva Vestergaard, Søndergård, Skader, Randers. Har været på Gymnastikhøjskolen ved Viborg. I de sidste 6 år har hun været ekspeditrice i forskellige kolonialforretninger. Bor for tiden hjemme og kører hver morgen til Randers på en scooter for at læse til handelseksamen.
Inga Marie Villsen, Langskov, Hadsten, adresse for tiden: Harstad og Troms fylkessykehus, Norge. Har været elev på Testrup Sygeplejehøjskole, sygeplejeelev på Århus kommunehospital 1952, var færdig 1955, vikarassistent i Århus til marts 1957, rejste da med 4 elevkammerater til Harstad Sygehus, der ligger oppe på Lofoten, 600 km oven for polarkredsen. De har i sommer nydt midnatssolen og håber til vinter at få lært at stå på ski.Mange gange har jeg været fristet til at fortælle mere fra jeres breve, for det er rigtigt, som en af jer skriver, at årstal og data giver kun et tomt, opremsende billede af et menneske. Men jeg trøster mig med, at I kender noget til hinanden i forvejen. Hvad jeg her nævner, er kun en tilføjelse til det kendte. I kan ligesom forlænge linjen fra det bekendtskab, der indlededes for ti år siden. Som før sagt har jeg været glad for at få de mange hilsener, der fortæller om jeres vidt forskellige oplevelser og færden i livet. Den ene er lykkelig ved at være kommet langt omkring i verden, en anden har fundet sin lykke i et nyt hjem. Den ene er havnet i en livsstilling og ved, at han bliver dér, en anden har endnu ikke truffet sit endelige valg eller er først nu på vej mod sit mål. Den ene røber tryghed og tillid til fremtiden, en anden lader følelsen af usikkerhed skinne igennem, men har 



88alligevel den rette indstilling (jeg citerer: »Selv om tiderne ikke er særlig gunstige for landmændene for tiden, håber vi at få lov til at blive her. Det må vel trods alt stadig være sådan, at de der gør hvad de kan hver dag og har troen og modet også må se et resultat og nå målet.«). Ja, det kan i hvert fald ikke nytte noget at lægge hænderne i skødet og give op, for så kommer man ingen vegne. Ligemeget, hvordan tiderne skaber sig, så går det altid dem bedst, der ikke taber troen og modet.Vi håber at se mange af jer her på skolen ved elevmødet i sommer. Husk, det er den 13. juli kl. 13.30, at jubilarerne mødes!På gensyn ! Mange hilsener til jer alle.
Tage Dybkjær.P. S. En lille tilføjelse må jeg have med, når jeg taler om 10 års jubilarer. Til april har Kjeldsen et 10 års jubilæum. Da har han været bestyrer på gården i 10 år. På den plads gælder det for os om at have en selvstændig og dygtig mand, der kan drive et landbrug sådan, at det både kan betale sig rent økonomisk og stå for en kritisk bedømmelse af de mange landbrugskyndige og andre, der kommer på skolen som elever, forældre eller gæster. Kjeldsen passer sit arbejde mønstergyldigt. Hvis der er noget, der ikke vokser, som det skal, er det ikke hans skyld, for han ved altid, hvad der skal gøres, og gør altid det bedste, han kan, for at få det til at gro godt. Han vil altid have orden i sagerne. Det er der mere end én, der har fortalt mig, at man kan se på markerne og i staldene, men det er jo også en af betingelserne for at være en dygtig landmand. Det ved vi, at Kjeldsen er. Og det må han finde sig i, at vi siger her for at få lejlighed til at sige ham tak for trofast og samvittighedsfuldt arbejde gennem 10 år, selv om han måske helst så, at vi forbigik denne lille milepæl i tavshed.

T. D.



Forskelligt
Vintermøde afholdes søndag den 9. 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 12.-13. juli. Program udsendes til alle medlemmer af elevforeningen, men også alle andre tidligere elever er velkomne.
Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i det lokale annonceblad »Landbobladet«. Interesserede, der ikke ser dette, bedes søge oplysninger hos kammerater eller ved henvendelse til skolen.
Vallekildemøde søndag den 7. september. Meddelelse sendes direkte til de tidligere vallekildeelever i Østjylland, hvis adresse vi kender fra Vallekildemødet 1957, eller som sender os deres adresse inden 1. august 1958.*
Egånåle (af sølv) kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis betalingen forud indsendes (3 kr. + porto, i alt 3,30 kr.). Brug indbetalingskort til girokonto 39268, Egå efterskole, Hjortshøj; eller send frimærker som betaling, men husk: penge må ikke sendes i almindeligt brev.

*5»

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 endelig at meddele nødvendige ændringer.



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

Elevforeningens bestyrelseGårdejer Frede Bak (1936-37), Rodskov, Løgten (formand).Fru higer Olsen (1950), Skæring, Hjortshøj.Husassistent Birgit Kaae Pedersen (1955), Herskind, Skovby Østj.Bestyrer Anders Kjeldsen Basmussen (1934-35), Egå, Hjortshøj.Landbrugsmedhjælper Ove Basmussen (1950-51), Bendstrup, Hjortshøj.Landbrugsmedhjælper Thorkel Steffensen (1955-56), Enghavevej 4, Viby J.Fru Kirsten Brandstrup Sørensen (1944), Åstrup, Skødstrup.For elevholdet 1956-57: landbrugsmedhjælper Knud Grosen 
Andersen, Falling.For elevholdet 1957: Kirsten E. Poulsen, Søften, Hinnerup.Elevforeningens kasserer og sekretær: gårdejer Jes Thomsen (1921-22), Bynksminde, Hjortshøj.Elevforeningens postgironummer: 35297.Byggefonden: Egå efterskoles byggefond, Hjortshøj. Postgironummer 102191.



Elevforeningens regnskab 1956-57
Indtægt:Kassebeholdning 7. juli 1956 ...................................1450 medlemsbidrag......................................................20 frivillige bidrag ........................................................Solgt egånåle ....................................................................Billetsalg v. elevmødet.................................................Forkert gireret (til Dybkjærs konto) ................Solgt 2 egåbøger...............................................................Billetsalg v. vintermødet..............................................Indvundne renter ..................... .. ...................................

4715,24 kr, 5786,00 -60,00 -321,00 -1503,00 -580,00 -6,00 -492,00 -96,43 -Balance . . 13559,67 kr.
Udgift:Elevmødet 1956: Adgangstegn ............................ 13,06 kr.Musik ................................................. 250,00 -Underholdning.............................. 100,00 -Foredrag .......................................... 50,00 -Bespisning ..................................... 828,50 -Andel i skuespil .......................... 102,40 -Indbydelser + porto ................ 192,00 - 1535,96 kr.Egåbogen: Trykning og klicheer ......... 3431,20 kr.Konvolutter ................................... 196,50 -Frimærker ..................................... 1691,80 -Blanketter ........................................ 79,10 -Fragt ................................................. 5,50 ------------------ 5404,10 kr.Vinterfesten:

n Cl £,<111 Lcgll.................................................................. IV iMusik ................................................. 250,00 -Kaffe ................................................. 131,20 -
A J ~ i : „ i.................41 ft i n a----------------- 459,46 kr.Overført til byggefonden............................................ 1458,40 -Bidrag til gevinster v. indsamling.......................... 600,00 -Silkefane m. stang........................................................... 335,00 -Gireret t. Dybkjær (forkerte indbet.) ................ 580,00 -Købt egånåle .................................................................... 575,80 -Telefon, duplikering og porto......................................... 88,21Ialt . . 11036,93 kr. Kassebeholdning 13. juli 1957 ................................. 2522,74 -Balance .. 13559,67 kr.
Bynksminde, den 12. juli 1957.

Jes Thomsen.Regnskabet er gennemset, og alt er fundet i orden.
Arne Vestergaard. Ellen Larsen.



Egåfondets regnskab 1956-57
Indtægt: Kassebeholdning 7. juli 1956 ................................... 770,14 kr.Renter i Landbosparekassen ................................... 26,77 -Kupons af obligationerne .......................................... 130,00 -Balance . . 926,91 kr.
Udgift: Kassebeholdning 12. juli 1957 ................................... 926,91 kr.Balance . . 926,91 kr.

Formue 12. juli 1957: Obligation 4 %.............................................................. 1000,00 kr.Obligation 4% %.......................................................... 2000,00 -Kassebeholdning ............................................................. 926,91 -Ialt . . 3926,91 kr.
Bynksminde, den 12. juli 1957.

Jes Thomsen.Regnskabet er gennemgået, og intet er at bemærke.
Arne Vestergaard. Ellen Larsen.





94Bent Kruse, Rude, Odder.Erik J. Kruse, Eg, Knebel.Preben Lange, Albøge, Trustnip.Bent Laursen, Drammelstrup, Odder.Henry Laursen, Eg. Knebel.Ib Laursen, Solbjerg, Århus.Jørgen Laursen, Spørring, Århus.Niels Laursen, Tolstrup, Gedved, Horsens.Søren Laursen, Glavindsminde, Karlby, Hornslet.Aage Due Laursen, Haxholm mk., Thorsø.Erling Madsen, GI. Kolind, Kolind.Gerner Madsen, Højbygård, Lejre.Anders Ole Mikkelsen, Voldby, Hammel.Mogens Bugge Mogensen, Mosegård, Skader, Randers.Anders Munk Nielsen, Testrup, Mårslet.Jens Nielsen, Lime mk., Mørke.Kjeld Pedersen, Vivild, Hadsten.Ove Malling Pedersen, Øm, Roskilde.Peder Skødt Pedersen, Bægård, Lyngå, Lerbjerg.Erik Naldal Petersen, Klejs, Gramrode.Henning Poulsen, Tander, Mårslet.Jørn Poulsen, Onsbjerg, Samsø.Arne Kjeldsen Rasmussen, Karlby, Hornslet.Jørgen Kaae Rasmussen, Labing, Harlev J.Leif Rasmussen, Ormslev.Karl Aage Reiffenstein, »Rødlund«, Harlev J.Gunnar Rugaard, Strands, Knebel.Finn Schrøder, Hasselager.Arne Bøgh Simonsen, Borridsø, Thorsø.Mogens Bostrup Skou, Ruds Vedby.Flemming Stephansen, Adslev, Hørning.Niels Anker Svendgaard, Tander, Malling.Ole Svingel, Årgab, Ringkøbing.Anders Damsgård Sørensen, Karlby, Hornslet.Heine Sørensen, Gram, Stilling.Henry Sørensen, Markusminde, Mundelstrup.John Jubl Sørensen, Elsted, Lystrup.Jørgen Sørensen, Røved Nedergård, Århus.Jørgen Lai Sørensen, Skødstrup.Niels Friis Sørensen, »Vestergård«, Hasselager.Verner Sørensen, Drammelstrup, Odder.Thyge Thygesen, Albøge, Trustrup.Frode Troldvad, Vestervang, Fjellerup, Fyn.Per Villadsen, Støvring, Randers.Lars Windeløv, Frederiksparken 1, Højbjerg.



95
Sommeren 1957.Gudrun Brøgger Andersen, Mundelstrup. Inge-Lisc Andersen, Attrup, Trustrup.Kirsten Andersen, Bjødstrup, Rønde.Solveig Behr, Skæring, Hjortshøj.Eva Bendtsen, Ankjærslund, Thorsager.Rita Bording, Gantrup, Vestbirk.Nanna Brandbyge, Brandbygegård, Falling.Minna Brok, Kattrup, Hovedgård.Kirsten Langballe Carlsen, Skjoldelev, Hinnerup.Tove Christiansen, Karlby, Hornslet.Kirsten Dahlgaard, Assebækgård, Falling.Jytte Dige, Bjarupgård, Linå, Silkeborg.Ellen Dohn, Ørup, Trustrup.Nanna Enevoldsen, Halling, Randers.Kirsten Eriksen, Blegind, Hørning.Bodil Norup Frederiksen, Ålsø.Birthe Gregersen, Røgild, Birkelse.Karen Grimstrup, Volstrupgård, Sorring.Inge Hald, Smouen, Thorsager.Ester Kjær Hansen, Fulden Overgård, Beder.Gerda Dremstrup Hansen, Mundelstrup.Lissi Hytting, Mejlby, Hjortshøj.Esther Impgaard, Gjerrild.Inga Jakobsen, Haldum, Hinnerup.Else Jensen, Gjerrild.Else Broholt Jensen, Kvottrup, Mundelstrup.Esther Fiil Jensen, Stjær, Harlev J.Eva Bredgaard Jensen, Hadbjerg, Hadsten.Grethe Jensen, Karlby, Hornslet.Grethe Hornbek Jensen, Karlby, Hornslet. Kirsten Jensen, Galten Østergård, Galten. Sonja E. Jensen, Lykkegården, Ryomgård.Tove Borggren Jensen, Rold, Odder.Aase Jensen, Hornslet.Jonna Johnsen, Kolågård, Egens, Rønde.Bente Jørgensen, Skåde, Højbjerg.Kirsten Jørgensen, Hinnerup.Birthe Kalstrup, Mejlby, Hjortshøj.Birgitte Kelstrup, Kibæk.Hanne Grønning Kjeldsen, Elkærgård, Malling. Karen Margrethe Knudsen, Grundfør, Hinnerup. Anna Grethe Langballe, Skjoldelev, Hinnerup.



96Karen Marie Behrens Larsen, Grauballe.Henny Laursen, Stjær, Harlev J.Irene Brix Laursen, Romlund, Ravnstrup.Grethe Melballe Leth, Mjesing, Skanderborg.Marie Leth, Gl. Kolind, Kolind.Anna Lise Lindgaard, Vilhelmsborg, Mårslet.Birgit Rind Madsen, Harlev J.Birthe Printz Madsen, Odinsvej 9, Dybendal, Frederiksværk. Gudny Marcussen, Lading, Mundelstrup.Joan Braad Mathiasen, Stjær, Harlev J.Bodil Møller, Skader, Randers.Anny Neess, Mejlby, Hjortshøj.Bodil Nielsen, Kølvring kær, Birkelse.Erna Nielsen, Faurskov, Hadsten.Hanna Fløe Nielsen, Labing, Harlev J.Hanne Lundgaard Nielsen, Hørning.Irma Nielsen, Enslev, Hasselager.Jonna Rask Nielsen, Trige, Århus.Kirsten Hougaard Nielsen, Borum mk., Mundelstrup.Kirsten Skovgaard Nielsen, Riis Skovgård, Skanderborg.Gerda Næsager, Hesselballe, Hjortshøj.Kirsten Nørregård, Langballe, Mårslet.Viola Høgh Olsen, Kærlund, Gjerrild.Ingrid Thyssen Paulsen, Højrup, Stepping.Anna Pedersen, Borum, Mundelstrup.Jytte Pedersen, Nr. Vissing, Skanderborg.Esther Inger Pedersen, Ballen, Kolby Samsø.Inga Pedersen, Gandrup, Østbirk.Tove Stensgaard Pedersen, True Vandmølle, Brabrand.Kirsten E. Poulsen, Søften, Hinnerup.Inga Rasmussen, Hørning.Inga Sommer, Hesselballe, Hjortshøj.Anna Margrethe Svendsen, Foldby, Hinnerup.Anna Marie Haurum Sørensen, Linå mk., Hornslet.Inge Sørensen, Enggård, Gjerrild.Irma Sørensen, Låsby.Jette Heiberg Sørensen, Silkeborg.Af eleverne var 66 fra Århus amt, 51 fra Randers amt, 26 fra Skanderborg amt, 5 fra Viborg amt, 3 fra Holbæk amt, 3 fra Ringkøbing amt, 2 fra Hjørring amt, 2 fra Københavns amt, 1 fra Frederiksborg amt, 1 fra Haderslev amt, 1 fra Svendborg amt og 1 fra Vejle amt.Ved kursusets begyndelse var 26 fyldt 14 år, 87 var 15 år, 44 var 16 år, 5 var 17 år.
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