Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

ötatens pædagogiske Studiesamling

København

EGÅ EFTERSKOLE
1957 - >/n - 1958
Her med friske ungdomstunge
mindets fugl skal sjunge.

INGEMANN

AARHUUS STI FTS B O GTRYK K E R I E A/S

1958

Statens pædagogiske Studiesamling

København

INDHOLD

Jul........................................................................................................................... 3
Jeg vil være en anden. Af Kjeld Laivaetz................................... 5
I Gösta Berlings rige. Af Jens Marinus Jensen ....................... 12
På opfordring - Af Tage Dybkjær................................................... 18
Klassisk og underholdende. Af Johs. Nielsen.......................... 26
Rejsen til Sverige. Af Ellen Larsen ................................................ 30
Skumring eller gry? Af Arne Vestergård Madsen .................. 36
Forholdet mellem det hensigtsmæssige og det etiske.
Af Evan Jensen..................................................................................... 39
»Netherbury Hall«. Af Kirsten Thorsen ...................................... 43
To Norgesrejser. Af Jens Marinus Jensen................................... 46
Et skoleår er gået. Af Tage Dybkjær................................................ 47
Den ny skolebygnings indvielse 17. okt. 1958.
Referat fra »Aarhus Amtstidende« ........................................... 62
På 10 år sker der så meget. Af Tage Dybkjær............................ 68
Tre dødsfald ................................................................................................... 78
Forskelligt ......................................................................................................... 80
Bestyrelser........................................................................................................ 81
Regnskaber ................................................................................................ 82-83
Elevfortegnelse............................................................................................... 84

J ul er kommen med klokkeklang,
med frydesang,
med glæde vidt over verden.
Engledrømme i barnesind
nu drage ind
med sange om himmelfærden.
Barnesindet har vundet sag,
har enevælde på juledag.

Julen kommer med minders tog
dens hjertesprog
nu lyder til gamle som unge.
Fred den bringer fra storm og strid;
i rette tid
bortdrives skyerne tunge,
føres folket fra skibets vrag
til gæstfrit husly på juledag.
Han, som fødtes i Betlehem,
i kristnes hjem
han følger os alle dage;
selv når hjemmet vi har forladt,
og mindets skat
er ene bleven tilbage:
han gi’r sejr trods de tabte slag
til alle kristne på juledag.
Alle kristne da op med sang,
med frydeklang,
med glæde vidt over verden!
Lad det lyde fra hav til hav:
trods død og grav
har mod vi på himmel-færden,
trods hvert lab har vi vundet sag
med Jesus Kristus på juledag.
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Denne julesalme er af Jakob Knudsen, som vi i år
har fejret hundredårsdagen for. Den stod i »Højskole
bladet« 1888, endda med melodi til, som også var af
Jakob Knudsen. Hverken salmen eller melodien er ble
vet særlig kendt. Digtet kommer jo slet ikke op på siden
af de bedste af Jakob Knudsens salmer, som vi kender
fra »Højskolesangbogen«, og som er fra omtrent
samme tid: »Tunge, mørke natteskyer«, »Se, nu stiger
solen« og »Vi pløjed’ og vi så’de«. Men alligevel er der
i julesalmen noget af den samme tone som i hans
senere aftensalme og morgensalme. De tunge skyer
nævnes både i julesalmen og aftensalmen, og jule
salmens »med frydeklang... trods død og grav« min
der om linjen »at mig dagen fryder trods synd og død«.
Jakob Knudsen kendte de store spændinger i livet
og skrev om dem, tvivl og tro, synd og nåde, døden
og livet. For ham var julen et virkeligt budskab om
nåde og fred til mennesker i dødens og syndens verden.
Det giver han udtryk for i den julesalme, som jeg ikke
alene anfører for at minde om hans hundredårsdag,
men også for at minde os om, hvorfor vi holder jul,
og stemme vore sind til glæde og tak, fordi lyset kom
til mørkets verden, så vi kan sige med Jakob Knudsen:
»Du, som lindrer sorg og nød,
al vor synd forlader,
lyser op den mørke død,
tak! du lysets fader!«

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
Karin og Tage Dybkjær.

„Jeg vil være en anden!”
ådan hedder et lille skuespil af den alt for tidligt
afdøde Leck Fischer, nærmest bestemt til at opføre
ved skoleafslutninger o. 1. Den som vil være en anden,
er Otto, »enkens søn« — som kammeraten Axels mor
direktørfruen så »taktfuldt« omtaler ham ved sønnens
studentergilde, hvor Otto (i tydeligt omsyet tøj) er
inviteret med, men ikke føler sig tilpas, fordi han allige
vel ikke rigtig er regnet med, og stikker af før tiden.
Han har i forvejen oplevet den tort ved eksamen i geo
grafi at blive helt slået ud, fordi Axel og Lilly (den
på afstand tilbedte), som overværer eksaminationen, i
fællesskab morer sig over den figur, han gør i sit »nye«
dress. — Otto får nu efter de bedste eventyrmønstre
ved sin afdøde fars medvirken lov at få sit mest bræn
dende ønske opfyldt: at være en anden, nemlig Axel,
men oplever til sin store forundring, at det ikke er nær
så attråværdigt, som han bildte sig ind. For han må
nu overtage — ikke blot Axels flotte tøj og rigelige
lommepenge, men hans i virkeligheden dumme gås af
en pige såvel som et par forældre, der kun har ventet
på sønnens eksamen for at sætte den skilsmisse iværk,
de længe har pønset på. En mor, som ved skilsmissen
vælger hunden frem for sønnen, en far, der — nu han
er fri — også svigter sønnen til fordel for den førom
talte dumme gås, der her øjner en chance for at blive
direktørfrue. - Og lykkelig er drengen, da den onde
drøm er forbi, og han atter er sig selv. Han har lært
en nyttig lektie om, at »det er ikke alt guld, der glimrer«.
Han har gennem det, han i drømmen erfarer om sin
afdøde far og sin rigtige mor, om deres vanskelige
start i ægteskabet og fælles kamp for hjemmet, lært
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noget om, at hellere end at flygte fra vanskelighederne
må man acceptere tilværelsen, som den er, se at få det
bedst mulige ud af den i fællesskab med sine kære.
Det er jo et gammelt tema, Leck Fischer her gennem
spiller, og han gør slet ikke forsøg på at lægge det op
i et højtideligt plan. På den anden side er der ikke tvivl
om, at han med titlen: Jeg vil være en anden! - har
ment at ramme et ømt punkt ved vor slægt, har rørt
ved noget, han mener navnlig kan blive en fristelse
for den unge slægt. I en verden, hvor tidligere tiders
livsgrundlag og idealer synes dem at være smuldret,
kan det forekomme dem, at der hverken er noget at
leve på eller leve for. Så ligger fristelsen nær at måle
tilværelsens værdi efter det, man har at leve af, —
efter den levefod, man kan tillade sig i forhold til
andre, og da der jo altid er andre, der kan tillade sig
betydeligt mere end en selv (eller i hvert fald tillader
sig det!), bliver følgen let en stadig nagende utilfreds
hed: jeg vil være en anden!, og en manglende evne til
at skønne på livet, som det er, med dets mange små
gratis glæder, uafhængige af høj eller mindre høj leve
fod, og endelig et manglende mod til at tro på, at livet
altid rummer rige muligheder i sig, og at disse mulig
heder ikke udmøntes ved at flygte fra de vanskeligheder,
der melder sig, men ved at tage kampen op mod dem
og om muligt overvinde dem.
Men nu kunne man spørge, om det ønske: jeg vil
være en anden! ikke også kan dukke op i et menneskes
sind ud fra helt andre bevæggrunde og med et helt
andet sigte, så man så langt fra at afvise det som uvær
dig flugt fra virkeligheden langt snarere må glæde sig,
hvor det dukker op, fordi det vidner om en vågnende
realitetssans. Nemlig hvor ønsket om at være en anden
skyldes en voksende selverkendelse. Skyldes utilfredshed
— ikke med samfundet, miljøet, levefoden, men med
mig selv. Med at jeg er den jeg er.
Vender vi os til de sidste årtiers digtning, synes den
at bekræfte, at det er sådan. Mens mellemkrigsårenes
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digtning var tilbøjelig til at tilskrive omgivelserne skyl
den for alle ulykker, hvad enten det nu var samfundet,
der var forkert indrettet, eller opdragelsen, der havde
været misforstået og forkvaklende, kan den nyere digtn ng »minde om en bodsgang« (som Martin A. Hansen
siger om lyrikken). Tyrkertroen på, at bare omgivel
serne eller systemet bliver anderledes, bliver alt godt,
har fået et grundskud. Man ved sig under ansvar og
under skyld.

»Når jeg går i skoven under syngende kroner, føler
jeg mig som en forbryder, en mand med blodige hæn
der, flygtende fra en ugerning. Min skyld? Dræbte jeg
ikke med egen hånd / den lille sanger, det drømmende
barn -. Af mit jeg’s tvillingbrødre - er kun een i live«.
(Erik Knudsen).

Hvad vi møder her, er angsten for, at jeg (ikke uden
egen skyld) har nægtet m't sande jeg - mit »bedre« jeg,
siger vi sommetider - livsmuligheder.
I et mærkeligt digt af Paul la Cour, »Den fremmede«,
møder vi en lurende angst for at »jeg« står i vejen for
mit egentlige jeg:
Skræl hain for den jeg er, I mægtige,
skræl ham for mig ...
befri den fremmede,
ham som er mig langt mer end jeg,
og drag med grumme fødselsarme en
nøgen dreng
frem af mit blod . . .

Ikke sandt: jeg vil være en anden, den »fremmede«,
som dog ikke er så fremmed endda, som »er mig langt
mer end jeg«.
Beslægtet hermed er vel den tidligt døde, purunge
digter Morten Nielsens ofte citerede digt, hvor tanken
om selvmord strejfer ham, men hvor livet (er det vel)
så »hvisker i hjertet, besværligt og hedt: du svigter for
meget, du har bragt mig for lidt. .. du skal vokse og
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blomstre og sætte dine frø!« Her lever håbet endnu
om at blive en anden, som naturligt er hos den helt
unge. Den noget ældre Johs. Boolsen (vist ret ukendt)
vil også være en anden, men ser ikke ret nogen mulighed
for det; jeg tænker på prosadigtet »En tarvelig karl«:
Jeg kender en fyr, som indgyder mig væmmelse og
foragt som få. / Daglig støder jeg på ham: i hans
hjem, i kirken og i teatret. / I selskabslivet. Ja, selv i
drømme / løber vi på hinanden.
En tarvelig karl / er han helt igennem, jeg har sagt
ham det / op i hans åbne øjne mangfoldige gange.
Fyren ved det selv / og giver mig ret. Al påvirkning
fra min side / preller af på ham / som vand på en gås.
Rigtignok kan han jamre / over sig selv, / men jeg tror
ikke på hans jamren. Al min stræben går ud / på at
blive ham kvit, jeg ved blot ikke hvordan.
Sagen er den: / hans navn står på dørpladen / til
mit hus, / og det er ikke gjort med / at tage navnefor
andring.
- Det er ikke svært at se, at vi her står overfor noget,
der minder om det kristne grundsgn på livet — eller et
væsentligt træk deri. Hvor der regnes med Gud som
vort livs skaber og herre, der vil før eller senere og
gang på gang det ønske vokse frem i menneskehjerter
og bryde frem på menneskelæber: jeg vil være en anden
end den jeg er! »Gud, skab i mig et rent hjerte, giv
mig en ny, en stadig ånd i mit indre!« — hedder det
allerede i den gamle pagt. Noget af dette: jeg er ikke
længer værd at kaldes dit barn! - Men: er det muligt
at blive den jeg ikke er? »Det gode, som jeg vil, det
gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.
Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?« - Det duk
ker op, hver gang vi mennesker ser misforholdet mel
lem, afgrunden mellem hvad vi, hvad vort liv skulle
være — og hvad det er. Som Peer Gynt, der møder
som sine anklagere de tanker, han skulle tænkt, de ger
ninger, han skulle gjort. Som præsten (i Martin A. Han
sens »Høstgildet«), der gennem det opgør med sig
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selv, han ledes ind i gennem tjenestedrengen Jens
Ottos tragiske død, når til det resultat, at alle er vi
skyldige - for alle, for hvad havde han gjort for at
hindre, at dette skulle ske? Intet som helst.
I et lille fordringsløst norsk digt hedder det:
Det var ikke de ting, du gjorde,
men dem, du la’ ugjort ned,
som volder den store angest,
og stjæler din nattefred.
De varme ord, du glemte,
den nød, du gik kold forbi,
de breve, du aldri sendte,
de spøker ved nattetid.
Den sten, du kunne ha lettet
med din bror i fælles tak,
det råd, som du ej fik givet,
for du havde så travlt den dag.
Det elskende tryk af din hånd,
de muntre små tjenesters elv,
som du aldri ga til strømme,
for du hadde nok i dig selv.
Hvor et menneske kender bare lidt til dette, må han
også før eller senere og gang på gang lære det suk
eller den bøn: jeg vil være en anden, — den jeg er be
stemt til at være! - men så vel også en følelse af af
magt heroverfor: jeg kan jo ikke løbe fra mig selv,
min natur, min egenkærlighed, min gæld!
Nuvel, jeg kan trøste mig med, at jeg er dog ikke bare
den »tarvelige karl«, som jeg må foragte og må græde
over ikke at kunne få sat på porten, men jeg er også
ham, der ønsker at få ham sat på porten, også ham der
længes og sukker derefter og beder derom. Ja, der kan
vel ligge noget af et håb gemt heri, men over det døde
punkt bringer det mig ikke, jeg bliver ikke en anden
derved.
Eller nogle vil sige: i kærligheden til et andet menne
ske, i kærlighedens samliv med et andet menneske, dér
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kan et menneske blive en anden, finde sig selv. »Du
har gjort mit halvliv helt«, siger Hostrup i digtet til
hustruen på sølvbryllupsdagen. Om Jørgen Stein hed
der det i slutningskapitlet hos Paludan, hvor Jørgen
har fået meddelelse om, al hans hustru bærer hans
barn under sil hjerte: »Forbi var den frugtesløse spør
gen. Han var blevet taget i tjeneste, havde fået anvist
plads. Verdens mindste hånd, endnu ikke set, havde
tilvinket Jørgen: din opgave, det er mig. Alt det andet,
hele din fortid, alle talte ord og tænkte tanker, opvejer
ikke et strå til min rede«. - Ja, vist rummer kærligheden
og samlivet i et hjem en rigdom og en fornyende evne.
»Han er blevet et helt andet menneske, siden han lærte
hende at kende«, siger vi ofte - rammende. Og dog mon ikke netop to mennesker, som tog deres ægteskab
og samliv alvorligt eller dog prøvede derpå, ofte vil
være de første til at indrømme for sig selv, at også
dér — og måske smerteligst dér hørte de livet hviske
noget af det samme, som den unge digter, vi talte om,
hørte: »du svigter for meget, du har bragt mig for
lidt«. Eller: »de varme ord, du glemte, den nød du gik
kold forbi...«.
Men nu i evangeliets lys. Hvad er Guds svar på vort:
jeg vil være en anden! —, den Gud, som ikke bare er
vort livs skaber og herre, men som vi i kraft af hans
eget tilsagn til os i vor dåb tør tro er vor himmelske
far?
Mit svar herpå må naturligvis helt stå for min egen
regning. Andre kristne mennesker ville svare helt ander
ledes eller ligefrem finde mit svar skuffende og mis
visende. Det får være. Men jeg må altså »tolke« ordet
om syndernes forladelse og barneret hos Gud sådan:
Jeg forstår dig i det suk: jeg vil være en anden. For
jeg kender dig bedre end du selv, også hvor langt du
er fra, hvad du er bestemt til at være, - fra min vilje
med dig og dil liv. Derfor kan det også være, du bliver
forbavset og måske inderst inde lidt skuffet og kræn
ket, når jeg må sige dig, at du får blive ved med at
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være den, du er. På et menneskes suk: jeg vil være en
anden! gør jeg ham ikke fra synder til helgen. — Men
du må få lov - og det skulle jeg mene er fyldt med
glæde og styrke - at være den du er (den der »svigter
for meget og giver for lidt«) under min godhed og nåde,
som er uden grænser.
Eller vi kan sige det sådan: du må have lov at være
den du altid har været i mine øjne og i mine tanker
trods al din svigten og al din egenrådighed: mit kære
barn.
Og jeg ville egentlig mene, at i samme grad du aner
hare lidt om, hvad det vil sige, endsige: på mit ord
daglig tager dig det til hjerte, der må dit hjerte blive glad
og taknemmeligt. Der vil det af og til ske, at du får mod
og held til at glemme dig selv, »fornægte dig selv« - være
den, jeg regner dig for at være: mit barn, dine »brødres«
broder - ikke bare af navn, men af gavn.
Men det sker nok kun, når du intet ved derom!
Kjeld Laivaetz.

I Gösta Berlings rige
Store festligheder i Värmland
ver store dele af kloden læses »Gösta Berlings
saga«, og Selma Lagerlöf har gjort Värmland
verdensberømt. Fra mange lande kommer turister til
»Ekeby« og pilgrimme til Mårbacka, hvor Selma var
barn, og hvor hun, da hun blev i stand til at købe
hjemmet tilbage, skrev sine sidste bøger.
Der er eget lys over Värmland, det er genskæret fra
Selma Lagerlöfs digtning.
Hvor vidt ud hun nåede, fik deltagerne i nordisk for
fattermøde, der i august blev holdt i Karlstad, et stærkt
indtryk af. Hendes bøger er i Danmark tilsammen kom
met i over en halv million eksemplarer, hun læses mere
i Norge end alle andre svenske digtere sammenlagt, i
Island er hendes bøger udsolgt i boghandelen og op
slidt på bibliotekerne.
Ved en festmiddag den første aften udtalte bibliote
kar Stine de Vrieze fra Holland, at interessen for Selma
Lagerlöf altid har været stor i hendes hjemland, Nils
Holgersen læses af næsten alle hollandske børn, og
Stine de Vrieze beundrede Selma Lagerlöf ikke blot
som den geniale forfatterinde, men også som menneske
med hendes store indlevelsesevne og hendes medfø
lelse med de lidende.
Dr. Walter Johnson fra Seattle berettede om, hvor
dan man i hans hjem i Amerika beundrede de värm
ländske forfattere. Selma Lagerlöf anses i staterne for
at være en af de største forfatterinder i verdenslittera
turen.
Det kan tilføjes, at en japansk professor, dr. Tetsuzo
Kagawa, i denne tid bor på Mårbacka og arbejder med
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Mårbacka.

at oversætte Selma Lagerlöf til sit modersmål. Han del
tog som gæst i hele mødet og mødte ved festerne i sort
silketalar.
I november er det hundrede år, siden Selma Lager
löf kom til verden, men da sommeren egner sig bedre
til en større fest, var mindehøjtidelighederne henlagt
til hendes faders fødselsdag, den 17. august.
Den dag afslørede prins Wilhelm, der selv er kendt
som forfatter til digte og rejsebøger, en statue af dig
terinden i Karlstad teaterpark. Kunstneren Arvid Back
lund har skabt den smukke statue af Selma Lagerlöf,
der sidder let foroverbøjet, som om hun sidder og for
tæller.
Senere var der mindehøjtid i domkirken, hvor dig
teren Harry Martinson læste sin prolog om »Vildgåsresan«, et fint digterværk læst med stilfærdig og næn
som røst.
Så fulgte hilsener fra Nordens fem lande.
Palle Lauring fra Danmark sagde bl. a., at de nor
diske folk ikke kender hinanden nær så godt, som de
tror. Selma Lagerlöf har givet os et billede af skovenes,
tømmerets og jernets Sverige, så vi har lært at lytte.
Mellemkrigstiden var en rationalistisk tid, og dog over
levede Selma Lagerlöf; nu forestår en ny tid, hvor vi
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må række tilbage til før krigen. Selma Lagerlöf var hu
manist i en tid, hvor vi havde lov til at være huma
nister.
Dr. Karin Allardt-Ekelund fra Finland erindrede om
en episode under det nordiske forfattermøde i Køben
havn i 1919, da Finland nylig var blevet et frit land.
Ved slutningen af en glad fest rejste Selma sig for at
tale. Den glade og højrøstede samtale over hele salen
forstummede, og der blev åndeløs stilhed.
Hun begyndte:
»Jeg er så glad for, at Finland er blevet frit«, men
så overvældedes hun af bevægelse og kunne ikke sige
mere. De få ord gjorde et dybere indtryk, end en lang
tale ville have gjort. Den dybe menneskelighed i hendes
digtning, der er i overensstemmelse med evangelierne,
skaffer hende stadig nye læsere.
Ved festen om aftenen sad jeg overfor den 72-årige
Katarina Larsson, der aftenen før var kommet i flyve
maskine fra Jerusalem. Hun var af Ingmar-sønnernes
slægt, udvandret fra Sverige til det hellige land for 62
år siden og havde ikke været hjemme i de mellemlig
gende år. Nu skulle hun besøge slægten hjemme i Da
larne.
Den gamle, spinkle kvinde har et smil i øjet, da hun
bliver spurgt, om Selma Lagerlöf har fortalt sandheden
om de udvandrede. Nej, Selma har nok digtet det hele,
mener hun.
Meget har hun oplevet i det fremmede. Tre krige er
gået forbi hendes dør, der endnu bærer spor af kugler.
Festlighederne i Värmland varede i fire dage.
Naturligvis var der udflugt til Mårbacka.
»Smukkere sted fandtes ikke. Der var smukt, fordi det
var et godt og fredfyldt hjem. - Livet var let at leve
der,« siger Selma Lagerlöf. »Jeg var aldrig blevet for
fatterinde, hvis jeg ikke var vokset op på en gård på
landet med dets rigdom af sagn, gamle sædvaner og
milde og gode mennesker.«
Hjemmet står nu, som hun fik det bygget op, efter at
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Rottneros park.

hun havde fået Nobelprisen. Alt er velholdt ude og
inde.
På vej til Mårbacka standsedes ved Erik Gustaf
Geijers fødested, Ransåter gård, måske den smukkeste,
den stilreneste af alle Värmlands herregårde.
Efter besøget på Mårbacka fortsattes til Rottneros,
sagaens Ekeby, kavallerernes hjem, hvor den mægtige
maj orinde udøvede sin storslåede gæstfrihed. Denne
gård ligger højt på stranden ved »Lövens långa sjö«.
Her bor stadig en major, og hvad gæstfriheden an
går, kan han nok hamle op med Selma Lagerlöfs major
inde.
Den store park besøges af en halv million mennesker
om året. Der er fri adgang. Den strækker sig over 80 tøn
der land, og rundt omkring i dens forskellige afdelinger
gemmer sig 97 skulpturer, enkelte klassiske, men de fle
ste fra de sidste halvt hundrede års nordiske kunst.
Danskeren Kai Nielsen og nordmanden Gustav Vige
land er repræsenteret her.
Majoren er dr. phil. Svante Påhlson. Han har fol
en dag lukket parken for almindelige besøgende for at
kunne tage mod de nordiske forfattere og specielt ind
budte gæster. Der kommer dronning Ingrids farbror,
prins Wilhelm og der statsminister Tage Erlander. De
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nordiske landes ambassadører i Sverige er med, lands
høvdinger og andre prominente folk. I den nye kongres
hal er der frokost for alle 420 gæster, og der mangler
intet hverken af mad eller drikke. Så børneballet på
plænen foran hovedbygningen, og flokken spredes i
parken, efter at godsejeren har tilbudt at være vejleder
for de specielt kunstinteresserede.
Jeg møder »Nationens« medarbejder fra Oslo, som
jeg kender fra før. Han går og gentager: Nej, dette
her er ikke sandt, det kan ikke være sandt! Det er slet
ikke til at forstå, at en mand kan være så rig, at han
kan købe kunstværker, holde parken i orden og så oven
i købet spendere stor frokost til flere hundrede et par
gange i ugen.
Det er skoven og elven, som betaler. Her skabes pa
pirmasse og elektrisk kraft. Bruget er stort.
Fire dage varer festen. Svensk forfatterforening gi
ver middag een dag, Värmland og Karlstad by andre
dage. Et par aftener er ordet frit efter middagen, og
en lang række lyrikere læser egne vers.
Der er digterparret Vesaas fra Norge, som er mestre
i oplæsningens kunst, der er Jørgen Nash, som læser
et digt om sin elskede Peter Freuchen. Harry Martinson
læser et af de kasserede udkast til prologen. Det er ellers
godt.
Størst opmærksomhed vækker dog en ung finlands
svensk forfatter på 23 år, Carolus Rein, dei- skal have
sin fjerde digtsamling ud nu i efteråret. Hans oplæs
ning af digtet »Min fader er domare« er suggesterende.
Den sidste aften er det blevet digterprinsens tur til
at takke for maden. Han gør det i velvalgte vendinger
og slutter med at fortælle en historie om en gammel
ven, en officer, som ikke just var nogen ordets mand.
Det faldt også i hans lod ved festlige lejligheder at
skulle holde takketale til værten efter måltidet, og han
havde i den anledning udarbejdet to taler, som han
brugte skiftevis. Havde middagen været på det jævne,
brugte han den korteste tale, der bare bestod af det ene
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ord: Tak! Men var det en bedre middag med ned
ringede damer og ædle årgange af vin, brugte han sin
lange tale, der lød: Hjertelig tak!
Prins Wilhelm fandt, at den sidste passede til afslut
ningen af festen i Värmland, og deri var alle enige.

Jens Marinus Jensen.

På opfordring —
og en opfordring.
om man kan standse op, når man er på tur ud i
landet, og se tilbage den vej, man er kommet ad,
sådan kan man også i livet af og til få lejlighed til at
se sig tilbage og lade tankerne dvæle ved alt det, man
har passeret.
Det blev der givet mig en særlig anledning til i som
mer.
Der var gået 25 år, siden jeg havde mil første år som
højskolelærer i Vallekilde. I den anledning blev jeg op
fordret til at sige lidt ved sommerens elevmøde på
min gamle højskole, og hvad kunne da være naturligere
end at tænke på verden dengang og udviklingen siden?
Resultatet blev den »jubilæumstale«, som kan læses
nedenfor.
Men jeg kom også til et andet resultat.
Nemlig at vi må have endnu flere unge til at tage
på højskole. For deres egen skyld. Det er vistnok vanske
ligere for dem at finde tid til det, men det hører til
det, som man burde tage sig tid til trods alt, hvad der
ellers skal nås i ungdomstiden.
Der er det ejendommelige ved betydningen af et høj
skoleophold, at tidligere højskoleelever altid er så rø
rende enige om, at det havde umådelig stor betydning
for dem, men de, der ikke har prøvet det, har meget
vanskeligt ved at finde, hvor den betydning ligger.
For nylig så jeg, at en højskoleforstander brugte et
billede fra den moderne tekniks område for at give
udtryk for værdien af et højskoleophold. Det var gan
ske træffende, synes jeg. Han talte om ikke-videnskabsmænd, der kommer til Risø, det mægtige atomkraft
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anlæg, og ser de mange store bygninger, det umådelige
udstyr og alle instrumenterne. Til sidst står de ved
den lille reaktor, centret for kraften, det vigtigste i det
hele, men ikke større end en kop. Med skuffelse spørger
de: er det det hele? er der ikke mere? - Nej der er ikke
mere, svarer videnskabsmanden. Han, som kender det
hele, han ved, at der gemmer sig vældige kræfter i det
lille uanselige centrum, og han fyldes med højtid og
undren, når han tænker på, hvad der kan udgå derfra.
— Tidligere højskoleelever ser på deres højskoleophold
som videnskabsmanden på den lille reaktor: en for
tættet kerne af kraft, der ikke hører op med at virke.
Men for en udenforstående synes det noget ubetyde
ligt noget...
Ja, desværre. Men når jeg nu skriver dette til mine
tidligere elever på Egå efterskole og beder dem læse,
hvad jeg sagde til mine gamle højskoleelever, så er
det, fordi jeg håber, at mange flere af jer vil føle til
skyndelse til at tage på højskole, hvis I ikke har været der
i forvejen eller allerede besluttet jer til det.
Det er blevet sagt om den sidste snes år i historien altså næsten nøjagtigt om de 25 år, der er gået, siden
vi var på Vallekilde højskole - at det er »en af de mest
bevægede og mest revolutionerende epoker i menneskets
hidtidige historie«.
Man kan møde sådan en påstand med et skuldertræk
og bare sige: nåh-ja, det er ikke første gang, det er
blevet hævdet, at netop det sidst oplevede er det hidtil
største og mest betydningsfulde. Men vi behøver ikke
at tænke os meget om for at forstå, at der er noget om
det. Vi har oplevet, at nazismen sejrede og trængte i
dybden hjemme i Tyskland og strakte sit hårde greb
ud mod andre lande, men mødte sin skæbne i en ver
densomspændende krig, der helt ændrede magtforde
lingen i verden. Vi har oplevet atomenergiens frigø
relse - på godt og ondt, fordi den på én gang fylder os
med tryghed og angst: vi føler os trygge over at have
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fået en energikilde, der kan erstatte kul og olie, når de
slipper op, men vi føler angst, fordi den nye energi
også kan anvendes til en udslettelse af menneskeliv på
vor klode. Vi har oplevet én lang række højdepunkter i
opfindelsernes, videnskabens og teknikkens historie, som
vi kan få et lille begreb om ved at høre benævnelser
for blot ganske få af de emner, som et leksikon-tids
skrift har behandlet i de 15 år, det udkom (1940-55).
Det er ord som: antibiotica, automatisering, cortison,
elektronmikroskopi, insektdræbende midler, jetmotorer,
komplementaritet, kromosomfordobling, kvantebiologi,
plastics, radar, sulfonamider, transistorer, ultralyd.
Jeg kunne nævne en mængde andre emner, mere eller
mindre forståelige for almindelige mennesker, som det
udmærkede tidsskrift tog op til behandling. Og så nåede
det endda ikke engang at få det sidste nye med, da det
sluttede for bare 3 år siden: den russiske sputnik fra
4. oktbr. 1957 og den amerikanske explorer fra 2. febr.
1958. På den himmelhvælving, hvorom psalmisten Da
vid siger, at den »kundgør Guds hænders værk« (salme
19), dér har vi nu også set et lys tegne sin bane hen
mellem stjernerne og kundgøre, hvad menneskehæn
der formår at lave.
Jo, der kan ikke være tvivl om, at det er rigtigt. Siden
vi var på højskole, har vi virkelig oplevet »en af de
mest bevægede og mest revolutionerende epoker i men
neskets hidtidige historie«. Der ligger noget symbolsk
i, at det er i denne samme epoke, at en menneskefod
for første gang har betrådt jordens højeste tinde,
Mt. Everest.
Jorden har kredset omkring solen i mange millioner
år, mennesker har færdedes på jorden i hundredtusin
der af år - og så er det netop nu i de sidste år, som vi
har oplevet, at mennesket ved teknisk udrustnings hjælp
kan bestige den højeste tinde. Sådan har mennesket
netop i vor tid ved tekniske opfindelser og ved at gøre
sig til herre over naturens kræfter nået den ene tinde
efter den anden.
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Vi selv og hele vort liv bliver præget deraf, enten
vi vil det eller ej. Verden er blevet en anden - både
den store verden og den enkeltes egen lille verden. Af
og til får vi et tydeligt indtryk af, at mennesket midt i
sin store tekniske dygtighed alligevel ikke er i stand til
at følge med i udviklingen. En ingeniør, der kommer
en del på vor skole i Egå i anledning af, at vi er ved
at bygge, fortalte forleden, at han havde været med
til at give tilbud på et stort arbejde med en viadukt,
hvor en masse jord skulle flyttes bort. Det var en be
tingelse, at der skulle anvendes håndkraft, men af tek
niske grunde var det nødvendigt at bruge gravemaskine
ved selve udgravningen. Det gjorde man så, men i ste
det for at læsse jorden fra gravemaskinen lige op i tip
vognene lod man jorden falde ved siden af tipvognene
og læssede derfra med skovl! Det lyder jo tosset. Men
lad det være nævnt som et udtryk for, at vi mennesker
har skaffet os en langt større teknisk mulighed, end vi
tør udnytte, fordi vi er klar over, at noget menneskeligt
i os ikke kan tilfredsstilles ved at se på en maskine, der
gør arbejdet for os. Der siges at være arbejdere, der
ikke kan tåle at se en ny vidunderlig maskine uden at
tænke på, hvor mange den mon nu vil gøre arbejdsløse.
Der er egentlig noget fornuftstridigt i den kendsger
ning, at der gang på gang i arbejdsforhandlingerne
fremføres krav om kortere arbejdstid, og samtidig næ
rer man uvilje mod den teknik, der skal gøre arbejdet
hurtigere og lettere.
Vi kommer ikke udenom, at mange mennesker virkelig
har fået mere fritid, ja, så meget af den, at de ikke selv
er i stand til at fordrive den. Der er faktisk forfærdende
mange i dag, som ikke ved, hvad de skal bruge deres
fritid til. De har det som snedkermester Tilleberg og
Bagermester Bollinger i Soyas lille fortælling »Ka’ du
ikke låne mig 200 kroner?« Tilleberg og hans kone bor i
en treværelsers lejlighed i Ægirsgade. De små stuer er
overfyldte med snedkerens egne produkter. Det er kun
med behændighed, man kan snige sig rundt om spise-
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bordet. Deres søndagsfornøjelse består i at spise og for
døje. Kl. 2, så snart Bollinger og kone er kommet, ser
veres der kaffe og kager; kl. 4 er der lagkage og portvin;
kl. 6 oksesteg og dessert og eftermiddagskaffe og kager;
og endelig ved 11-12 tiden te og varme hveder. Ind
imellem er der rigeligt med bajere og tobak. Man siger
ikke meget, og man flytter sig kun for at sætte sig til og
fra bordet. Nu og da lyder fra mandfolkenes læber
et lille bøv - en lyd, der af en eller anden grund væk
ker latter og glæde, undtagen hos fru Bollinger, der
finder, at det er en upassende lyd og en uforståelig
morskab. En halv snes gange i løbet af dagen sætter
Tilleberg sig hen til radiokassen med ryggen til de an
dre. Med lange hyl farer han fra station til station for hver gang at ende ved København. Så får kassen
lov til at stå og spille et stykke tid, uden at nogen hører,
hvad der bliver sagt, sunget eller musiceret - lige
indtil der kommer kla’sisk musik, - så smækker man
kontakten i, med fornærmelse. - I øvrigt keder man sig
grundigt og inderligt, og til dels med anstand.
Denne kedsomhed er ikke et specielt københavnsk eller
dansk fænomen. Den er tidstypisk, og den er et karak
teristisk træk hos nutidens ungdom, den, der har fået
betegnelsen »den vrede ungdom«. Hovedpersonen i
John Osbornes skuespil »Ung vrede« siger et sted:
»Gud, hvor jeg hader søndage! Det er altid så depri
merende, altid det samme.« Han har det som familien
i Ægirsgade. De keder sig jammerligt og savner under
holdning. Men så arrangeres der jo da også under
holdning for dem. En hel afdeling inden for radio og
fjernsyn stilles til rådighed for dem, der vil under
holdes, aviserne gør sig umage for at imødekomme
læsernes ønske om at få meget underholdningsstof.
Den helt store succes nås, når radio og fjernsyn på
én gang underholder os alle sammen med en quizudsendelse. Nu lever vi »midt i en quiz-tid«, som titlen
på en bog hedder. Vi lader os underholde. Vi lader
andre træffe beslutninger for os, ikke blot om, hvad de
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skal underholde os med. Vi lader organisationerne
overtage den enkeltes selvbestemmelsesret. Vi lader po
litikerne træffe afgørelser i indviklede spørgsmål, som
vi ikke gider sætte os grundigt ind i. Vi lader reklamen
fortælle os, hvordan vi opnår den nemmeste succes.
Et par citater fra forfatteren Erik Knudsens afsnit i
den nævnte bog: »Succes i fyrkælderen! Når De får
Salamander oliefyr, bliver der straks succes.« »Succes
i livet! Spil harmonika. De lærer hurtigt at spille har
monika, og så er De midtpunktet.« Reklamen kan også
fortælle, hvordan man skal se ud. Især til kvinder, mon
fordi de er lettere at gøre interesserede? Her er f. eks.
noget af en reklame om hårvaskemiddel: »Hvad siger
unge mænd om Deres hår?... Har De den slags hår,
som får ham til at brænde efter at få fat i det — lege
med det, og begrave ansigtet i dets duft? Så glat og
blødt som silkefløjl - så skinnende som stjerneskær? ...«
Ja, vi lever midt i en quiz-tid. Med kedsomhed og
underholdning og reklame og udslettelse af personlig
heden.
Så kan vi, der var elever på en højskole for 25 år
siden (og til dem vil jeg have lov at regne mig i dag),
spørge, om der også er brug for højskolen i dag. Er den
ikke håbløst forældet i dag, hvor der kræves specialiseret
uddannelse fra den tidligste ungdom eller endnu før?
Er der tid til at ofre 5 måneder på et højskoleophold?
Kan man få noget ud af det, når det er så vanskeligt
at få en god stilling i samfundet? Det gælder da vel
først og fremmest om at kunne klare sig godt, når man
kommer ud i livet? Det er da af største vigtighed?
Jeg svarer som Bjørn Poulsen i afsnittet om skole
debatten i »Midt i en quiz-tid«: »Vist er det ej! Ikke af
største vigtighed. Der er ting, der burde være langt
vigtigere.«
Dette »langt vigtigere« må højskolen aldrig slippe af
syne. Det er den i stand til at give bedre end nogen
anden skoleform. Det kan være svært for tidligere høj
skoleelever at sige andet om deres korte højskoleophold,
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end at det var vel nok en dejlig tid, vi havde dengang.
Det er vanskeligt at finde de rette ord, når man skal
give en nærmere begrundelse. Men mon ikke forklarin
gen er den simple, at højskolen, hvis den fører den
rette højskoletale, imødekommer det dobbelte behov,
der er i enhver målbevidst mand eller kvinde: både at
få nyttige kundskaber og at få hjælp til forståelse af
livet. Hvor en skole er nødt til - som fagskolerne - kun
at give kundskaber, bliver der noget vigtigt tilbage, som
ikke får næring, og derfor bliver det menneske ikke har
monisk udviklet. Højskolen ved, at der er noget, som
er langt vigtigere end det, som vi alle sammen er til
bøjelige til at anse for at være af største vigtighed.
Dette langt vigtigere består i en personlig udvikling
af det ansvarsbevidste menneske til selvstændigt tæn
kende mennesker, og dette langt vigtigere har vi i sti
gende grad brug for i den tid, vi lever i, så sandt som
»aldrig forældet biir livets tale«.
Vi er i 100-året for Selma Lagerløfs fødsel. En høj
skolemand, Marius Kristensen, Askov, som har skrevet
en lille bog om Selma Lagerløf, fortæller til slut den
gamle sicilianske legende, som findes i »Antikrists Mi
rakler« :
Det fortælles, at da Vorherre var i færd med at skabe
verden, ville han engang vide, om han snart var fær
dig. Og så sendte han St. Peter ud for at se efter, om
der var langt igen.
»Da St. Peter kom tilbage, sagde han: »Alle græder
og hulker og klager.«
»Da er verden ikke færdig«, sagde Vorherre, og han
arbejdede videre.
Tre dage efter sendte Vorherre atter St. Peter til
jorden.
»Alle ler og jubler og glæder sig«, sagde St. Peter,
da han kom igen.
»Da er verden ikke færdig,« sagde Vorherre, og han
arbejdede videre.
Foi- tredie gang blev St. Peter sendt ud.
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»Nogle græder, og andre ler,« sagde han, da han
kom tilbage.
»Da er verden færdig,« sagde Vorherre.
»Og således skal det være og forblive,« sagde den
gamle pave. »Ingen kan fri menneskene for sorger, men
den, der giver dem nyt mod til at bære dem, ham skal
meget forlades.«
Efter at have gengivet den legende fortsætter Marius
Kristensen: »Dette er vel netop grunden til, at Selma
Lagerløf har vundet så mange venner. Hun har frem
for de fleste haft lykke til at give mennesker nyt mod til
med glæde at bære deres pligter og sorger, de små med
de store. På sin vis har hun været med til at føre folk
frem gennem livet, det store rige alvorlige liv.«
Jeg vil gerne her i dag overføre Marius Kristensens
ord om Selma Lagerløf til også at være tidligere høj
skoleelevers ord om den højskole, som de tænker tilbage
på med glæde og taknemmelighed.
På sin vis har den været med til at føre os frem
gennem livet, det store rige alvorlige liv.
Højskolens gerning er stadig lige betydningsfuld, ja,
om muligt endnu mere betydningsfuld og nødvendig
nu end tidligere. Derfor føjer vi til vor tak også et op
rigtigt ønske om lykke i fremtiden for den danske høj
skole og i særdeleshed for den højskole her i Vallekilde,
som vi har fået særlig meget tilovers for.

Tage Dybkjær.

Klassisk og underholdende
Forfatteren til denne artikel, Johs. Nielsen,
var lærer på Egå efterskole for 10 år siden,
nu højskolelærer på Gerlev Idrætshøjskole,
Slagelse.

et er blevet moderne at diskutere læsning og littera
tur. Fra foreninger, skoler, studiekredse m. m. ind
bydes der til diskussioner over emner som »Hvad skal
man læse?« eller »Underholdningslitteratur kontra lø
dig litteratur«. Den litterære interesse, som disse di
skussioner vidner om, er i sandhed glædelig og opløf
tende og bør styrkes af alle, der overhovedet bryder
sig om bøger. Men tiller som de ovennævnte kan alligevil nok give anledning til en smule bekymring for, om
det nu også er litteraturens virkelige interesse, der
varetages af de velmenende arrangører.
Hvor det ikke netop drejer sig om et bogvalg med et
bestemt studium for øje, er et spørgsmål som: »Hvad
skal man læse?« jo helt ved siden af. Man skal selv
følgelig læse det, man bryder sig om. Og at stille lødig
litteratur op i modsætning til underholdningslitteratur
er mildest talt en temmelig betænkelig affære. Det er kun
at bekræfte mange læsere i den fejlagtige opfattelse,
man helst skulle have fjernet, nemlig at der ikke findes
udmærkede og spændende bøger, som enhver ville være
bedre tjent med end de banale best-sellerfabrikata.
»Naturligvis skal man læse gode bøger, men en gang
imellem er det nu også på sin plads med en spændende
bog,« sagde en ung mand forleden under en diskussion.
Det ville være synd og skam at bebrejde ham en sådan
tilbøjelighed eller at opfordre ham til at forbedre sin
smag og læse Goethe i stedet for kriminalromaner.
Sandsynligvis ville man opnå et af to: enten fortsætter
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han i sine tidligere læsevaner, men med en lidt dår
ligere samvittighed, hvilket ikke øger fornøjelsen for
ham, eller også begynder han fra i morgen et nyt og
høj litterært liv. Han bliver litterær snob og er dermed
tabt for hele den bogelskende del af menneskeheden,
og - hvad værre er - han har tabt glæden ved at læse.
Altfor ofte hører man den lødige bogs selvbestaltede
forsvarere begrunde deres påstande med henvisning til
en ny bogs nytteværdi. De taler om dens behandling
af menneskelige og samfundsmæssige problemer, dens
livsanskuelsesdebat osv. Alt dette kan være meget godt,
mange gode bøger siger sande og væsentlige ting om
den slags, men en bogs kvalitet beror ikke - i hvert fald
ikke i første række - på dens nytteværdi. Flere af Karen
Blixens romaner og fortællinger er mager kost som
problemdigtning betragtet, og dog regnes de allerede
og med rette for klassikere. Lige så lidt er graden af
virkelighedsskildring og psykologisk sandsynlighed bru
gelig som målestok for kvalitet. Shakespeares »En skærsommernatsdrøm« er komplet usandsynlig og foregår
i en helt uvirkelig verden. Defoes udødelige »Robinson
Crusoe« er en gevaldig løgnehistorie, og den bygger på
en menneskeopfattelse, der ikke har synderligt med vir
keligheden at gøre - for at sige det pænt.
Der kunne nævnes adskillige bøger, som med god
grund bærer navnet »lødig« eller »klassisk«, uden at de
derfor behandler et problem, forkynder en idé eller
angiver en rettesnor for læseren. Men lad det være nok
med de anførte eksempler.
Det er helt misvisende, når der undertiden tales, som
om der kun ekssterer to slags bøger: de letlæselige,
men underlødige, »kulørte« underholdningsbøger og de
lødige, men alt for alvorlige eller uforståelige bøger.
Det er et falsk skel, der her sættes.
For det første er adskillige af de dystre og svære
bøger, der er på mode, ikke særlig godt skrevet, og de
vil ikke opnå varig anerkendelse. For det andet findes
et rigt og broget udvalg af letlæselige bøger, som vil
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kunne tilfredsstille enhver god smag både med hensyn
til underholdning og litterær kvalitet. For en læser med
den rigtige (dvs. umiddelbare) indstilling til litteratu
ren findes der i virkeligheden en uudtømmelig rigdom
af fremragende bøger. Mærkeligt derfor, hvorledes den
forestilling kan slå rod, at man kun har valget mellem
underlødige eller svære bøger.
En række konkrete eksempler vil bedst vise, hvor me
gen god og underholdende litteratur der faktisk fore
ligger.
Den gode bogs konkurrent er de »kulørte« serier, som
en gang om ugen eller hver 14. dag udsendes i masseoplag og kan købes for en slik, læses på et par timer og
derefter glemmes over den næste bloddryppende bana
litet.
Det er undertiden blevet hævdet, at når disse bøger
har vundet så stor udbredelse, er grunden egentlig ikke
den, at folk har en dårlig smag, men at bøgerne er
billige og af et iøjnefaldende udseende. Er dette rig
tigt, skulle muligheden for en afgørende højnelse af
standarden nu være til stede.
Et initiativrigt forlag førte for nogen tid siden krigen
ind i modstandernes lejr og har allerede vundet en
solid position. Enhver nogenlunde velassorteret kiosk
forhandler i dag »Samlerens Perlebøger«. Denne for
træffelige serie hugger muntert løs på fjenden med
hans egne våben: prisen er ikke en øre højere end. f. eks.
prisen på en »Leopardbog«, bøgernes format er, som
det skal være — lige til at stikke i lommen, og omslagene
er så kulørte, som nogen kan ønske sig. Foreløbig ei
der kommet mellem 30 og 40 af disse bøger, og hver
eneste af dem er med garanti så spændende, at kun en
uforbederlig dødbider vil kunne læse dem uden med
sjæl og sind at rives med i handlingen. I denne serie
findes perler som »De tre musketerer« og »Ben Hur«,
flere romaner af Robert Louis Stevenson, kaptajn
Marryat, J. F. Cooper, Charles Dickens og Mark Twain.
Allesammen virkelige pletskud.
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Serien er vel nok særlig værdifuld for de 14-18 årige,
derimod rummer »Fremads Folkebibliotek« en lang
række bøger, der fortrinligt egner sig for alle alders
klasser. Og så er prisen fabelagtig lav, 3,85 kr., og kva
liteten høj. Udvalget skulle have mulighed for at til
fredsstille næsten enhver smag, det omfatter navne
som Sigurd Elkjær, Jeppe Aakjær og Olesen Løkken,
H. C. Branner, Isak Dinesen (Karen Blixen) og Knud
Sønderby, Peter Tutein, Leck Fischer og Tove Ditlevsen.
De to billige og gode bogserier, her er nævnt, er
ikke de eneste; men det får være nok. De fleste bøger er
trods alt stadig at finde uden for seriernes tøjrslag.
Det er muligt, at en alvorsmand vil kritisere denne
opfattelse af bøger. Han vil måske hævde, at hvis man
vælger bøger ud fra deres underholdningsmæssige eller
rent kunstneriske kvaliteter, da vil de give en alt for
ringe stimulans til læserens tankeliv og handletrang.
Her overfor må det være tilstrækkeligt at fastslå, at
hvor betydelige og påkrævede bøgerne, som behandler
de tungtvejende livsproblemer, end er, så besiddeimennesket også en trang til skønhed, glæde og ople
velse, og det er en af litteraturens smukkeste opgaver at
møde denne trang og med sin kunst at højne og for
ædle den.
Johs. Nielsen.

Rejsen til Sverige
en 8. september begyndte der et nyt og spændende
eventyr for mig, da jeg havde fået et stipendium,
der satte mig i stand til at gøre en rejse til svenske
væveskoler for at se, hvordan de arbejdede, og hvad de
arbejdede med.
Rejsen måtte jeg foretage alene, og selv om jeg havde
lagt en plan for rejsen, havde jeg ikke alle enkeltheder
i orden og kunne ikke få det før efterhånden, jeg kom
frem. Jeg havde skrevet til tre væveskoler, som jeg
gerne ville besøge. Det var Steneby yrkesskola, Dals
Långed i Dalsland, Gurly Aronsons vävskola, Kristine
hamn i Värmland, og Sätergläntans vävskola, Insjön i
Dalarna.
Jeg havde købt to rundrejser, en dansk og en svensk.
Den danske rundrejse gik fra Århus over København til
Göteborg og fra Göteborg over Frederikshavn til Århus.
Den svenske rundrejse begyndte i Göteborg og gik gen
nem Dalsland, Värmland, Dalarna, Västmanland, Närke
og Västergötland til Göteborg. Det er lidt af det, jeg så
og oplevede på den svenske rundrejse, jeg vil fortælle
om.
Fra Göteborg log jeg med toget til Trollhättan, hvor
jeg havde bestemt mig til at være den første nat, da
jeg ikke var sikker på at kunne nå frem til den første
væveskole, som jeg skulle besøge. Den svenske køreplan,
som jeg købte i Hälsingborg, og kortet over Sverige blev
mange gange studeret grundigt, når jeg kørte med tog.
I Trollhättan så jeg det berømte fald og sluserne,
der gør det muligt at sejle gennem Trollhättan. Der
var dog tomt i det store, gamle fald, vandet ledes hen
og driver de store turbiner i Trollhättans kraftværk,
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Dals-Långed.

der leverer elektricitet til store dele af det omliggende
land. Jeg var da så heldig at se et skib, der passerede
sluserne. Fra Trollhättan fortsatte rejsen mod nord op
gennem Dalsland til Dals Långed. Her blev jeg meget
overrasket ved at finde skolen næsten lige ved siden af
stationen. I Steneby er der foruden væveskolen en
mængde andre muligheder med hensyn til undervis
ning. Selv om det var væveafdelingen, jeg skulle se på,
fik jeg lov til at se alle de andre afdelinger også. For
uden de steder, hvor de kunne få en uddannelse som
håndværkere, var der en mængde forskellige hobbyfag,
som de somme tider kaldes. En del af eleverne regnede
med at uddanne sig til beskæftigelsesterapeuter.
Den nordlige del af Dalsland hæver sig fra slette
landet mod syd til skovbevoksede fjelde, der er gennemfurede af dale og lange søer. En kanal forbinder det
nordvestlige Dalsland med Vänern. En aften, da jeg
var med på en biltur til Bengtfors, fik jeg vejene at se.
Der gik ikke lang tid, inden der kom sving efter sving i
en næsten uafbrudt række; men det var et smukt og
betagende landskab at køre igennem.
Op gennem Värmland gik det ikke til de mest kendte
steder, selv om jeg så noget af det, Selma Lagerlöf har
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gjort verdensberømt. Det viste sig nemlig, at rundrej
sens rute var blevet forandret.
Lørdag eftermiddag var jeg i Arvika, og om søndagen
var jeg i Karlstad. Karlstad reklamerer med, at den
har flere solskinstimer end andre byer, og den skuffede
heller ikke mig; men jeg har nu været meget heldig med
vejret på turen. Jeg var med på en sejltur rundt om
Karlstad, hvor Klarälven var en del af vejen. At Värm
land kan give stof til så strålende digtning, kan vel ikke
undre, når det viser sig i sin kønneste dragt. Efter
sommeren er ikke den dårligste tid at rejse ud og se et
andet land. Der var en rigdom af blomster og frugt
overalt, hvor jeg kom frem.
I Kristinehamn var der knyttet en forretning til, der
solgte både materialer til vævning og færdige varer af
alle mulige slags. Der er vist ikke mange byer i Sverige,
der ikke har en forretning, der sælger hemslöjd. Det
viste sig, at skolens vævekursus først skulle begynde
nogle dage senere; men jeg så lokalerne og de vævede
ting, de havde til salg. Jeg skulle så rejse fra Laxå, når
jeg kom tilbage fra Dalarna.
I Filipsstad opholdt jeg mig en nat, og selv om jeg
gik en tur om morgenen, inden jeg skulle fortsætte med
toget, så jeg hverken Storegade eller Lillegade; men
derimod lå de store fabrikker, der laver knækbrød, lige
ved stationen. Rejsens næste mål var Mora ved Siljan
i Dalarna. På vejen havde jeg ophold i Falun, og jeg
nåede lige at komme ned til kobbergruben, der- i 1687
styrtede sammen, så der blev et mægtigt hul med flere
synlige grubegange i skrænterne. Ved siden af ligger
der et museum, der indeholder alt muligt fra Falun
grubes historie. Den øverste del af museet indeholdt alt
om det store selskab, der nu ejer Falun grube, der ikke
bare er et minde fra fortiden, da den var de svenske
kongers skatkammer. Nu er det ikke kobber, men zinkog blymalm og svovlkis, der kommer fra gruben. En af
de ting, der laves i forbindelse med gruben, er den
røde farve, som det ikke er til at undgå at lægge mærke
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til, om der blot rejses lidt rundt i Sverige. Selskabet
ejer desuden jernværker, kraftværker, savværker og store
dele af skovene i Dalarna. Dalälven, der ved Borlänge
forener österdalälven og Västerdalälven, er den store
kraftkilde i Dalarna. De to store grene har hver for sig
stor betydning i de egne, de løber igennem. De har begge
deres udspring i det nordlige Dalarna, hvor den svenske
fjeldverden begynder for alvor, der når fjeldene op
over trægrænsen. Nu er de ved at lave et nyt kraftværk
ved Österdalälvens øvre løb; det skulle være større
end noget andet i Sverige, når det bliver færdigt.
I Mora står der en statue af Gustav Vasa, og uden
for byen er der bygget et monument i form som et
lille kapel. Det er bygget over en kælder, hvor han i
følge overleveringen skulle have opholdt sig i syv døgn,
da han blev forfulgt efter det stockholmske blodbad.
Det var mændene fra Mora, der hentede ham i Sälen,
da de havde fortrudt, at de havde nægtet at hjælpe
ham med at befri Sverige. Hvert år afholdes dei- et ski
løb, der udgår fra Sälen og slutter i Mora.
Den anden, hvis navn ofte ses i Mora, er kunstneren
Anders Zorn. Der er et Zornmuseum, Zorngården, der
har været hans hjem, og Zorns gammelgård, der er en
gammel gård fra Dalarna; det er et slags frilands
museum, der er åbent for besøgende i sommermåne
derne. Det blev derfor ikke Zorns gammelgård, jeg fik
at se indvendig, men derimod Hembygdsgården i Orsa.
Der var mange mærkelige ting at se på fra gamle dage.
I Dalarna har hvert sogn sin særlige dragt. Ved høj
tidelige lejligheder i kirke og hjem bruges de stadig. Da
jeg senere kom til Rättvik og Leksand, så jeg flere, der
havde dragterne på. Der havde den dag været 4 begra
velser, og tre børn var blevet døbt i Leksand kirke den
dag. Rättvik og Leksand har begge deres kirker til at
ligge ved bredden af Siljan. I omtalen af den rund
rejse, jeg havde købt, stod der under billedet af klokke
tårnet i Leksand: »Gån med och skåden landen, där
kyrkorna vid stranden stå glimmande som liljan uti sin
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Leksand kyrka.

fagra prakt.« Det er heller ikke uden grund, at den del
af Sverige har fået så mange rosende ord. I Rättvik så
jeg de gamle kirkestalde, der fortæller om, hvor vanske
ligt det kan være at komme til kirken. Leksand kirke er
langt større end Rättvik kirke. Leksand kirke har plads
til 2300 mennesker, det stod der et sted inde i kirken;
men jeg måtte se efter en gang til for at være sikker på,
at jeg havde set rigtigt.
Efter at jeg havde set en del af Dalarna, kom jeg til
Sätergläntans vävskola i nærheden af Insjön, der ligger
lidt sydligere end Leksand. Den lå oppe på et fjeld, der
var 333 m over havet. Her var der igen mulighed for
at se en væveskole, der var i fuld gang. De havde også
en salgsafdeling for sognets hemslöjdsförening; der var
mange ting at se på.
Derfra rejste jeg igen til Kristinehamn over Laxå
i Närke, der ikke ligger så langt fra Kristinehamn. Her
var der nu et kursus i gang på den skole, hvor jeg
havde været en gang før. Ved samme lejlighed fik jeg
noget af Kristinehamns praktiske skole at se. De havde
en afdeling for unge piger, hvor de lærte vævning,
syning og husholdning. Efter det andet ophold i Kri
stinehamn var det blot båden til Frederikshavn fra
Göteborg, den sidste forbindelse skulle passe til. Det
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bedste ville være, om jeg kunne komme med det tog,
der havde forbindelse fra Stockholm. I Falköping kunne
jeg få lov til at være, til toget kom der lidt før kl. 4
om morgenen. Der har de nogle værelser, som kan lejes
af rejsende, der ikke kan få togene til at passe på anden
måde. Mens jeg kørte med toget, var det meget tåget;
men inden det nåede Göteborg, blev det klart vejr.
Skærgården, der omgiver havnen, lå badet i sol, da
jeg så den som det sidste af Sverige.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sen
des de bedste hilsener til alle gamle elever fra

Ellen Larsen.

Skumring eller gry?
a Hostrup i 1876 skrev sangen, som ovenstående
citat er taget fra, var vi inde i en tid, man kalder
for realismens tidsrum.
I videnskaben mærkedes den realistiske strømning
som en stærk sans for sandheden, den videnskabelige
virkelighed. De bedste af tidens videnskabsmænd be
stræbte sig for at gå til deres undersøgelser uden for
udfattede meninger, der skulle bekræftes. Ikke mindst
for historikernes vedkommende lå der her en mægtig
drivkraft i nederlaget i 1864 og Sønderjyllands tab.
Det gjaldt vor fremtid som folk at finde, hvad der i
fortiden var gjort fejl, og det kunne kun nås ved en
hensynsløs forskning, der afdækkede vore egne fejl.
Kun ved at se vore egne fejl i øjnene kunne vi lære i
fremtiden at vare os for dem. Også på andre områder
skulle der realiteter til.
For hvert et tab ingen erstatning findes,
hvad udad tabtes, det må indad vindes.
Man begyndte at kultivere heden, der stiftedes gym
nastikforeninger, der byggedes forsamlingshuse, hvori
de unge, driftige mennesker, som havde været på høj
skole, kunne udføre gymnastik og derigennem i nogen
grad vedligeholde det åndelige liv, de just havde mødt
på højskolen. Der stiftedes foredrags- og ungdoms
foreninger. De begyndte under små kår. Deres ledere
måtte ofte tage af deres egne penge for at betale det
beskedne honorar, som deres talere måtte have, men
de troede på denne sag, og det gav den liv og styrke.
Det lykkedes mange steder at få et virkeligt arbejde i
gang, der kan spores den dag i dag. Særlig gymnastik-
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ken fik stor betydning. I et sundt legeme er der plads
for en sund sjæl.
Det er muligt, at en del unge blev grebet af for
tællinger under et foredrag, så de fik lyst til at tage en
tur på højskole under oplysning og kammeratlig sam
vær for derefter at gå ud som ungdomsledere.
Det er værd at lægge mærke til, at de unge ledere var
mennesker uden eksamen eller andet bevis, men unge,
der havde mødt noget i livet, som de måtte dele med
andre. Det var ikke med nogen løftet pegefinger, de gik
til arbejdet. De kom med deres egne fejl og fald, men
alligevel var de besjælet af en indre kraft og styrke,
som gjorde dem så velegnede lil ledere. Det var også
på den tid, valgmenighederne sprang frem. Den første
var Ryslinge (1868), snart kom andre til. Kerteminde i
1868, 0. Jølby 1871, Vejstrup 1874.
Mange år før havde Christen Kold oprettet friskolen.
Både højskolen og friskolen er et produkt af Grundtvigs
store indsats på det folkelige og kulturelle område.
Jeg ser det som et svaghedstegn hos det danske folk,
at vi ikke i så stor udstrækning som tidligere kan holde
liv i friskolen. Ikke for friskolens skyld, men fordi vi
mangler det klientel, der skal til for at holde det ånde
lige liv og det frie livssyn vedlige, som ved friskolens
fald går tabt.
I dag har vi fået en gruppe mennesker, man kalder
for »Vred ungdom«. Det er mennesker, der er vrede på
det eksisterende. De har ikke nok i hverdagen. De vil
noget nyt.
Jeg er af den mening, at der er håb for de vrede
unge. De har jo ligesom de mennesker, der levede i rea
lismens tidsrum, en stor opgave i at finde nye veje,
nye måder at forkynde på, ja at leve på. Jeg tror også,
at vi lever i en verden, der skal genrejses i det ydre,
men navnlig i det indre, i tro, i tillid, i medmenneske
lighed. Det er al ungdoms opgave til alle tider. I dag
som for hundrede år siden har vi brug for realiteter,
for kundskaber, for dygtiggørelse. Men spænd ikke alene
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for dygtiggørelsens vogn. En ungdom, der kun er dyg
tig, praktisk, fornuftig og hjemmevant i tilværelsen, vil
tabe ethvert senere slag. En ungdom, der aldrig har
kendt til sværmeriets sødme, vil aldrig siden komme til
at fatte kærlighedens væsen. En ungdom, der aldrig
har været tændt af sin fantasi, vil aldrig senere komme
i lag med virkeligheden.
Arne Vestergård Madsen.

Alle Egåbogens læsere ønskes en glædelig jul og et
lykkebringende nytår.
Karen og Arne Vestergård Madsen.

Forholdet mellem det hensigtsmæssige
og det etiske
ravene til menneskene af i dag kan sammenfattes i
nogle tidstypiske gloser: effektivitet, produktion, kon
kurrenceevne. De unge må dygtiggøre sig for at kunne
klare den ubarmhjertige konkurrence, de møder, fra
den dag, et uddannelsessted skal findes, til folkepen
sionen har lukket resignationens ro ind i sindet.
På det storpolitiske område står vi over for en lig
nende tilstand. Hvilken stormagt har den mest effek
tive forsvarsmagt? Hvilken kan præstere den største
produktion? Hvilken kan på det økonomiske område kon
kurrere de andre stater sønder og sammen? Den ver
denspolitiske spænding er ikke blot af ideologisk natur,
men fuldt såvel et spørgsmål om retten til økonomisk
ekspansion.
Sideløbende med denne udvikling, der i høj grad er
befordret af de sidste årtiers store videnskabelige og
tekniske fremskridt, er staterne og menneskene i disse
blevet mere og mere sekulariserede. Gamle sæder og
dyder, der havde deres udspring i bondekulturer, har
vist sig ikke at være lette at overføre til den industria
liserede erhvervskultur, alle i dag er et afhængigt led i;
de er i hvert fald ikke normgivende på samme måde
som tidligere. Derfor oplever vi, at der for tiden er en
trang til at finde nye normer, der kan forpligte menne
sket i forholdet til medmennesket.
En af tidens kulturpersonligheder, Arthur Koestler,
har sagt noget i retning af, at konflikten mellem hen
sigtsmæssighed og moral ligger til grund for krisen i
vort politiske og sociale liv, og at det i en nøddeskal
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indeholder vor tids udfordring. Hvis man forfølger
denne tankegang, kunne man - for at nå frem til en
definition af begreberne — referere beretningen om kap
tajn Scott, der den 18. jan. 1912 nåede frem til Syd
polen med sine fire ledsagere efter 64 dages anstren
gende rejse. På tilbagevejen blev en kvartermester syg
og en belastning for de øvrige. En afgørelse måtte
træffes. Skulle Scott lade den syge ligge i ødemarken
og prøve på at frelse sig selv og de øvrige - eller skulle
den syge slæbes med med risiko for, at de alle ville
omkomme? Scott valgte at tage den syge med, og re
sultatet blev, at ekspeditionen senere blev fundet om
kommet kun ca. 10 km. fra det nærmeste depot. For
sinkelsen blev skæbnesvanger. Havde man ofret kvartermesteren, var de øvrige sikkert nået frelst igennem.
Scotts dilemma er også menneskets i dag: konflikten
mellem det hensigtsmæssige og det etiske. Det er en
konflikt, der berører vort politiske, sociale og person
lige liv.
Under opstanden i Ungarn valgte Vesten den hen
sigtsmæssige udvej. Man fordømte Sovjets handlinger,
men undlod at gribe direkte ind med magt. Havde man
gjort det, havde vi haft den 3. verdenskrig. Man ofrede
ungarernes frihed for freden for den øvrige verdens
befolkning. I hensigtsmæssighedens navn aflivede Hit
ler uhelbredelige og åndssvage i de tyske koncentra
tionslejre. I hensigtsmæssighedens navn kastedes den
første atombombe, og med samme begrundelse spræn
ges stadig brintbomber.
Vender man sig derefter til den politik, der bygger
på et mere etisk grundlag, kan der som et typisk eks.
henvises til Gandhi. Her er det ledende princip respek
ten for individet, forkastelse af vold, troen på, at mid
lerne bestemmer målet.
Det kunne synes ligetil at vælge den af de to veje,
verdenspolitikken burde følge - og dog. Betyder valget
af den sidste udvej ikke, at man giver fri bane for na
zisme, kommunisme o. a. voldsregimer?
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På samme måde kan det sociale anskues. Livet i sig
selv er en hård herre. Den enkeltes kamp for udkommet
kan ofte være streng. Menneskene i et samfund er ikke
alle lige velbegavede, ikke lige dygtige og initiativrige.
De bedst begavede og de dygtigste kan givet frembringe
de største resultater. Ville et samfund da ikke være
bedst tjent med at give den slags mennesker de frieste
og bedste vilkår? I det hele taget grunde fremtiden på
den i produktionsmæssig henseende menneskelige elite,
lade livskampen og ikke den præventive medicin be
stemme menneskematerialets sammensætning. Her i
landet følges en mere etisk anskuelse. Mennesker, der
er i nød, er handicappede på et eller andet område,
bliver hjulpet. Fortidens fattiggårde erindrer om for
hold, få i dag ønsker at vende tilbage til.
Det tredje forhold, det rent medmenneskelige og per
sonlige, skal blot antydes; men også her gælder det, at
det enkelte menneske kan betragte sit forhold til om
givelserne ud fra det rent hensigtsmæssige. Det kan
være hensigtsmæssigt at bruge albuerne for at nå frem.
Andre ting kan ligeledes tages til hjælp, f. eks. udsprede
onde rygter, bagtale, sleske, intrigere o. s.v. Ja, nogen
går endog til ydergrænsen: at myrde et menneske, som
er i vejen. I hensigtsmæssighedens navn foretager man
jo også svangerskabsafbrydelser.
På de nævnte områder gælder det om, at den enkelte
gennem sin opdragelse rustes med moralbegreber, der
sætter respekten for næsten i højsædet. At skabe en
øget etisk livsholdning er af overordentlig betydning
navnlig i en tid, hvor det individuelle ansvar ofte flyt
tes til det kollektive. Vi så det under processerne mod de
ansvarlige for rædselshandlingerne i de tyske koncen
trationslejre. Forbryderne undskyldte sig med loyali
tetsprincippet over for føreren, partiet, eller hvad det
nu var. Den moderne tekniske tidsalder med sin samle
båndsmentalitet og velfærdsstatens overdrevne for
mynderi forflygtiger den enkeltes personlige ansvar.
Den tid, vi lever i, kræver en indsats af hver enkelt;
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vort land har krav på sine borgeres fulde ydelse. De
unge, der i dag står over for at skulle træde ind i er
hvervslivet og dér udfylde en plads, må dygtiggøre sig,
må have initiativ og fremdrift i sig; men hvis denne
fremdriftstrang ikke er i forening med en etisk livshold
ning, vil vort folk ikke gå nogen betryggende fremtid i
møde.
Lad mig sluttelig illustrere med et eksempel! Hen
sigtsmæssigheden kan sammenlignes med et lokomotiv.
Vældig kraft og dermed fremdrift. Den etiske livshold
ning er bremserne. Der må i et folk, der vil frem, skabe
resultater, og i det enkelte menneske, der vil skabe en
fremtid for sig og sine, være noget af lokomotivets
ekspansive kraft; men skal den virkelige harmoni være
til stede, må bremserne kunne virke. Menneskehedens
vandring fra tidernes morgen til fremtidens land bag
horisontens tåge er at sammenligne ved et sådant tog;
vi er alle med - nogen ganske vist sløve og passive,
men for den engagerede i tidens røre og rivende ud
vikling er forholdet mellem lokomotivets kraft og bremsernes effektivitet — mellem det hensigtsmæssige og det
etiske - i det rette øjeblik brændende aktuelt.
Evan Jensen.

„Netherbury Hall”
år jeg i år skal skrive lidt til Egåbogen, opholder jeg
mig på en farm i England. Jeg har da valgt at
fortælle jer lidt om stedet her og de oplevelser, jeg har
fra den tid, jeg nu har været her.
Farmen ligger ca. 100 km fra London, i et land
område, der hedder Suffolk. Farmens størrelse: 300
acres jord, ca. 250 tdr. Id.
Jeg skal være her 1 måned, derefter skal jeg opholde
mig i London 1 uge, inden jeg rejser hjem.
Her er 4 børn, 3 piger, 1 dreng. De 2 yngste på 5 og
7 år kører fruen og jeg hver dag til en privat skole, der
er de fra 9-16. Foruden aim. skolefag får de også
musikundervisning. Mange engelske skolebørn har uni
form på i skolen, her blå nederdel og blå trøje, det ser
nydeligt ud.
Sønnen, 17 år, landmand, er hjemme og skal nu i
vinter på landbrugsskole. Han fyldte 17 år forleden og
må da køre bilen, når han har en særlig plakat på bilen.
Den ældste datter, 19 år, er på College og læser til
lærerinde. En søndag besøgte vi hende på College’s i
»Clacton on Sea«. Det lå pragtfuldt lige ud til havet.
Jeg fik lov til at komme ind at se de forskellige lokaler.
Stor samlingsstue, naturligvis med fjernsyn, herlig
gymnastiksal, som hjemme, håndarbejdslokaler, skole
køkkener, rum hvor de dyrkede kunst o. s. v. I en tilstø
dende bygning: spisesale. På det College studerede der
350 piger. Det var en oplevelse at se det.
Ja, jeg kommer med på mange bilture. Forleden
kørte vi til et andet landområde, Bedford. Der skulle vi
se Hertugen af Bedford’s slot og 3000 acres store park.
Først kørte vi igennem parken. Den var et helt paradis
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for naturelskere. Store flokke af dådyr, farverige fasaner
og talrige variationer af skønne fugle. Mange sjældne
træer og buske, langs vejen vi kørte, helt indrammet af
rhododendrons. Selv om jeg syntes, der var meget
smukt, da vi kørte der, må der dog være endnu skønnere
i forårs- og sommertiden, når alt springer ud. Vi var
inde i nogle af bygningerne, der var indrettet som
museum; på hovedbygningen måtte man ikke komme.
Bilturen dertil var også pragtfuld. De engelske veje
snor sig meget. Navnlig bivejene — frygtelig mange
sving - er utrolig snævre og med levende tæt hegn på
begge sider. Det er meget lidt udsigt, man har, og for
mig at se vanskeligt at køre udenom. Men de kørende
er hurtige til at give signal, til fri bane, for andre bag
ved kørende.
Familien her dyrker mange hobbies. Vældig interes
seret i ridesporten, som for øvrigt en masse englæn
dere dyrker. Spiller cricket og tennis, her er stor tennis
bane i haven.
I haven tillige skønne fasaner og mange farverige
fugle i bure. Desuden 6 greyhounds — myndehunde. Dem
bruger de til hundevæddeløb, en ret dyr hobby tror
jeg. Ofte er der greyhound væddeløb på et stort grey
houndstadion i en større by, Ipswick. Jeg har været
med et par gange. Banen er mægtig oplyst og på stør
relse med et stadion hjemme med tilskuerpladser.
Der er 5 hunde med i hvert løb. De bliver lukket ind
i hver sin box. Når så et særligt lys glimter, bliver et
hareskind sat i gang ved elektricitet. Det løber hundene
så efter i fuld firspring, sikken en fart, ih, hvor jeg
morede mig over det. Man indsætter så penge for den
hund, man mener vil vinde, ligesom i et andet vædde
løb.
Fjernsynet er en stor artikel her, hvor jeg er. løvrigt
er der fjernsynsmaster på næsten alle huse herovre.
Her er 2 programmer at vælge imellem, hver dag fra
ca. 2 til 23. På hvert program ny udsendelse for næsten
hver halve time, med en mængde sjove reklamer ind
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imellem hvert nyt program. På den måde følger man
også nemt med i alt det nye, der kommer frem.
Er vi hjemme her, hygger vi os ved pejsen og ser
fjernsyn.
Spisevanerne er lidt anderledes end hjemme. Her på
denne farm: kl. 8 breakfast, der består af bacon og æg.
Kl. 1 middag, 2 retter som hjemme. Kl. 5 five o’clock
tea med sandwich og kage til. Så er alt arbejde færdigt,
og man sidder længe over den. Kl. 22 »supper«, der
består af lidt varm suppe eller forsk, ost eller fisk.
Dette var blot i korte uddrag om lidt af de ting, jeg
oplever. Nu glæder jeg mig til resten af tiden og ikke
mindst til den tid, jeg skal opholde mig i London.
Hermed sender jeg ønsket om en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

Kirsten Thorsen.

To Norges-rejser
1958

Turen til Norge i sommeren 1958 fik ualmindelig god
tilslutning, idet ialt 48 deltagere var med. To busser
med flinke norske chauffører gav os en fin rundtur,
der førte os gennem Ringerike, Hallingdal, Hemsedal
og til Lærdal ved Sognefjord, videre over Filefjæld
til Tyin i Jotunheimen og gennem Valdres tilbage til
Oslo.
1959

Næste års Norges-tur vil blive planlagt ved nytårstid,
og plan for den kan til den tid fås fra undertegnede
leder af turen, adr.: Frederiksgade 34, Århus. Den bli
ver sandsynligvis fra den 22. til den 28. juni.
Med venlig hilsen til alle tidligere elever

Jens Marinus Jensen.

Et skoleår er gået
fremtiden vil skoleåret 1957-58 i Egå efterskoles historie
sikkert komme til at stå som »det år, da der blev bygget«.
Når jeg møder egåelever fra før min tid her på skolen, og
de ikke rigtig kan huske, hvad år de var her, finder vi ofte
en foreløbig tidsangivelse ved at slå fast, om det var før eller
efter, at gymnastiksalsbygningen blev opført, hvilket vil sige
før eller efter 1932. Sådan tænker jeg mig altså, at egåelever
fra årene omkring 1958 engang i fremtiden, når de er blevet
så gamle, at de ikke kan huske årstal mere, vil fortælle, at
det var »før der blev bygget« eller »efter at der blev bygget«
en fløj mellem hovedbygning og gymnastiksalsbygningen.
Måske vil de endda søge at påkalde deres forvænte børns eller
børnebørns medlidenhed ved at sige, at det var dengang, da
man skulle rende fra den ene bygning til den anden, når man
skulle til time - om sommeren somme tider i øsende torden
regn, om vinteren ofte i kulde og mørke, undertiden i bi
dende hård snestorm. L'hadaja, det var vel nok uhyggeligt
dengang!
Nej, der er det gode ved det, at egentlig er det helt rigtige
skoleliv slet ikke afhængig af sådanne ydre ting. Lykkeligvis
kan der både i børneskoler, efterskoler og højskoler udmærket
holdes skole, selv hvor de ydre rammer er ved at lade en del
tilbage at ønske. Jeg er ikke i tvivl om, at der mange steder
er blevet holdt god skole i en trang og lavloftet skolestue,
men der er heller ingen uduelig lærer, der er blevet en dygtig
lærer, bare fordi han er blevet sat i en skolestue af nyeste og
mest moderne slags.
Men ingen vil dog kunne nægte, at det er lettere at passe
et oliefyr end at fyre med kul eller koks i et par kedler et
par forskellige steder. Lige så lidt vil jeg nægte, at det er en
stor lettelse, når der kan indføres forbedringer og skaffes
bedre plads, sådan som det nu er sket her på Egå efterskole.
Det er, som om alt det daglige arbejde kommer til at gå lettere
fra hånden nu. Der er lidt flere elever på skolen nu end før,
men det føles, som om det er færre, fordi vi alle sammen har
fået bedre plads at røre os på.
Jeg har allerede hørt tidligere egåelever sige, at det er synd,
at der er blevet lavet om på skolen. »Det skulle have blevet
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Jeg bærer .... mørtel m. m. og ca. 120.000
mursten til nybygningen.

3. december 1957.
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ved at være, som det var, dengang vi var på skolen«, siger de.
Men de, der færdes i de nye bygninger, kan næsten ikke for
stå, hvordan vi før har kunnet klare os uden den plads, som
de har givet os!
De elever, som jeg skriver denne beretning til om året, der
gik, har oplevet selve byggeriet. De har prøvet hverken det
gamle eller det nye, men overgangen. De har haft de ubehage
ligheder, som et byggeri fører med sig for dem, der lever
lige op ad det. Men det skal siges straks, at de tog det eksem
plarisk. Noget opvejedes vel også de mange ulemper derved,
at de fik lov til at se arbejdet så at sige fra første parket.
De har kunnet se det hele blive til, set det vokse op for deres
øjne og derved fået en ekstra oplevelse, som de altid vil huske,
når de tænker tilbage på tiden i Egå. Den er ligesom bag
grunden for hele billedet.
Det vil den også blive, når jeg nu skal fortælle om det
skoleår, der er gået.
Vinterskolen begyndte den 3. november. Allerede dagen
efter kom en stor gravko og tog fat på udgravningen af grun
den. Den åd sig ind i skrænten, den tog cementmur og æble
træer, den holdt flere lastbiler ved lige, som skulle køre jord
bort, og - den larmede! Lige uden for skolestuen. Bedre blev
det ikke, da den fik assistance af en kollega, men så fik det
da lidt hurtigere ende. Det var ikke så slemt endda. En anden,
mindre larmende forstyrrelse var værre, den asiatiske influ
enza. Den ventede vi selvfølgelig til skolen sammen med
drengene, da der var så meget af den på egnen. Den kom.
Efter første uge lå 12 i sengen, nogle raske fik lov til at tage

De heldige, der fik et ekstra stik.
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på weekend-tur hjem, men ikke mindre end 18 overgav sig
derhjemme. Der gik dog ikke ret meget mere end 2 uger, før
alle var raske og i arbejde igen, så de fleste nåede heldigvis
at se det første stykke på skolescenen, Anne Franks Dagbog,
et af de bedste, vi har set på teatret. Det næste, som vi så før
jul, var også godt. Det var John Patricks: Seks Kammerater,
et stykke, der skal vise os, at vi ikke skal være for hurtige
til at dømme vore medmennesker og ikke bare vurdere dem
ud fra det første indtryk eller ud fra forudfattede meninger.
Den 26. november fortalte Tage Albertsen os om de unges
fremtidsmuligheder og opsparingens betydning. Lærer Kvist,

Julcrengøring.

Trige, viste os dagen efter filmen »Land og by«. Det er sundt
at få tankerne sat i gang omkring sådanne spørgsmål.
To åbent-hus aftener før jul: den 22. november viste mejeri
konsulent Sigurd Nielsen os farvelysbilleder og fortalte om
sin rejse jorden rundt. Den 17. december var aftenen præget
af, at den faldt midt imellem luciaaften og jul.
Efter nytår standsede frosten byggeriet for en tid. Selv
vinterbyggeri må give op, når termometret går 17 grader
under nulpunktet. Det varede dog ikke mange dage, inden
vi kunne gå i gang igen; det skulle blive værre senere.
En af Foreningen Nordens rejselektorer gæstede os i januar.
Det var fru Borghild Harmer, som både talte ved en åbent-hus
aften og for drengene dagen efter, henholdsvis om skisport
og 17. maj i Norge. 1 januar var vi også på besøg i Spare- og
Laanekassen i Århus, der med den sædvanlige store gæstfri
hed viste os rundt, lod os se film og gav os forfriskning.
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23. december 1957.

Forældremødet var sat til den 2. februar. Lidt dristigt,
måske. For da plejer kyndelmisse at slå sin knude overmåde
hvas og hård. Den viste sig ikke så slem, som den har ord
for, så det var trods byggeriet ret let at have de mange gæster.
Dagen gik fint, syntes vi alle.
Men 8 dage senere - uha, hvor det blev vinter. Naturligvis
skulle det om lørdagen slå ind med en sådan snestorm, at vi
måtte forudse, at vi kunne blive nødt til at aflyse vintermødet
om søndagen. Men søndag formiddag kom med stille tøvejr,
så vi havde et vanskeligt valg: hvis vi aflyste, ville en del
komme forgæves; hvis vi ikke gjorde det, ville det i hvert

februar 1958.
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6. februar 1958.

fald blive et lille møde. Vi valgte det sidste, og anelserne slog
til, det blev et lille møde. Desværre. For det er en af de bedste
mødedage, vi har haft ved et vintermøde. Forstander Mandøe
fra Ry talte dygtigt og letfatteligt om det levende menneske i
vor tid med den stærke specialisering af arbejdet, og jagt
konsulent Bjerg-Thomsen holdt et kort foredrag om at have
øje for alt det, som vi kan glæde os over i naturen, blomster,
fugle og dyr, og viste os en film fra Vestjylland. Om aftenen
var det et fåtalligt publikum, der så »De tre helligaftener«,
og dansen prægedes i høj grad af manglende damer. Alligevel
var der ingen stemning for at slutte tidligere end ellers, så
de, der var der, har vel i alt fald været tilfredse.
Det var vi trods alt også. Dagen efter tog snestormen fat
på ny. Senere kom der mere vinter, så det ville have været
vanskeligt at finde en bedre dag at holde møde på.
Den tredie og sidste gang, vi var i teatret i vinter, så vi
Fr. V. Schillers »Maria Stuart«, et storslået, dramatisk skue
spil, som åbenbart ikke var velegnet for de yngste af skole
scenens medlemmer, men for os, der havde forberedt os ved
at høre lidt om de historiske begivenheder omkring Elisabeth
og Maria Stuart, var det en stor oplevelse at se det på teatret.
På samme tur så vi domkirken, og i ugen derefter tog vi til
Vibyfabrikkerne, Mindeparken, havnen og rådhuset og havde
besøg af overbetjent Weiss, der har specialiseret sig i at for
tælle børn og unge om den farlige færdsel på veje og gader.
En anden fra politiet, fra rigspolitiets tekniske afdeling, kri
minalassistent Andersen, Viby, var her sidst i marts; han
viste den interessante film »En straffesag« og fortalte om
rigspolitiets arbejde.
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10. april 1958.

Marts måned blev en kold og ubehagelig måned at komme
igennem. Det er godt nok for et skolearbejde, at foråret ikke
trænger alt for tidligt frem, men for et byggeri havde det
været bedre med en mere almindelig afslutningsmåned på
vinteren. Vi havde håbet på, at vi i april kunne have ind
hentet forsinkelsen, men selvfølgelig skulle den blive både
drilagtig og dyr for os. Rejsegildet på nybygningen måtte
udsættes. Det hlev ikke drengene, men pigerne, der fik for
nøjelsen at komme med til gildet, for det fandt først sted
den 7. maj - for resten i et så hårdt blæsevejr, at vi ikke
engang turde risikere at hejse det store flag på flagstangen.
Derfor blev det heller ikke fristende at blive længere på stil-

24. april 1958.
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30. april 1958.

ladset, end til det øl, der hører sig til ved en sådan lejlighed,
var drukket, og pigerne frøs vist med anstand fra deres plad
ser med sodavand og wienerbrød i hånden. Da vi bagefter
var sammen med skolens bestyrelse, arkitekterne og hånd
værkerne, gav elevforeningens formand, Frede Bak, medde
lelse om, at elevforeningen ville give en gave til skolen i
anledning af byggeriet. Han lovede, at skolens tidligere elever
gennem elevforeningen ville give møblerne til den elevdaglig
stue, som skal indrettes i den gamle skolestue. Det er en uhyre
kærkommen gave, som jeg på skolens vegne her må takke alle
jer for, som ved at være med i elevforeningen har givel et
bidrag til, at det kan lade sig gøre uden ekstra udgift for

7. maj 1958.

55

7. maj 1958.

skolen at få en hyggelig dagligstue. Den bliver virkelig i
dobbelt forstand »elevernes dagligstue«.
Sommerskolen begyndte i det dejligste sommervejr. Det er
man dobbelt taknemmelig for, når der ellers i dårligt føre
hænger jord fra byggepladsen under skoene. For resten kan
vi ikke klage i den henseende. Vi har været så heldige, at
der næsten hver gang vi har haft mange gæster på skolen
under byggerodet, har været godt føre.
Efter åbningsmødet var rejsegildet vist den første oplevelse
udenfor det daglige arbejde. Ikke længe efter begyndte cykel
ture og andre udflugter: domkirken og teatret (vi så »De seks
kammerater«), cykeltur over Hjortshøj-Vorre-Løgten-Skæring

Besværlig indflytning, 4. maj 1958.
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strand (på den tur havde vi den overraskelse, at et par gamle
egåelever netop var blevet ejere af ejendommen ved Hjorts
højen, som vi altid plejer at nyde udsigten fra på turen, det
var Marius Horup (1948-49) og Nine Horup (1951)), udflugt
til Bering, hvor vi deltog i et møde med Århusegnens ung
doms- og foredragskreds, talere var forstander Frede Tcrkelsen, Danebod, og fru Pip Christiansen, Snoghøj, og om afte-

Når egen den knoppes . . .

nen læste viceskoleinspektør Harald Malling fra Odder. Det
var et godt møde. Beklageligt var det bare, at vi måtte vente
så længe på aftenens underholdning, at vi var nødt til at
bryde op, før oplæseren var nået ret langt ind i sit meget
fornøjelige program. Udflugterne standsede foreløbigt, da vi
havde været i Mindeparken, Rømerhaven, på Jelshøj og ved
Moesgård strand. I juni måned fik vi efterhånden andet at
tænke på, da både forældrebesøg og elevmøde nærmede sig.
Disse sommerens højdepunkter giver jo store forberedelser.
Men alligevel havde jeg ikke kunnet få mig til at sige nej til
et besøg den 4. juli - to dage før forældrebesøget - af en
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gruppe landbrugsstuderende fra England og Skotland. Pi
gerne var vist også glade for, at besøget kom i stand. I hvert
fald morede alle sig tilsyneladende udmærket, og det var
svært for lederen, konsulent Hartvig Larsen, at få de sidste
med, da gæsterne skulle køre. Mon vi har fflet ry for at være
et fornøjeligt sted for udlændinge at besøge? Jeg kan somme
tider fristes til at tro det. Ikke blot de allerede nævnte, men
også en gruppe italienske landbrugsstuderende fra Piacenza
og 25 italienske socialfolk og en enkelt polsk gæst, Stanislaw
Gawronski. Jeg er bange for, at vi skulle få vanskeligheder
med at gøre os forståelige for italienerne, men det var faktisk
forbavsende, så hurtigt de kom på bølgelængde med pigerne.
Måske var det korsangen, der sluttede kontakten? Det gjorde
da tydeligt indtryk på italienerne, da de hørte pigerne synge
Sancta Lucia i deres eget italienske sprog og strofer fra
Carmen, som alle italienere kender ud og ind. Hvad enten
de forstod hinanden eller ej, så gik snakken livligt, og sang
og latter satte stemningen i vejret. Der blev helt sydlansk
humør på skolen. Jeg er ved at tro, at det for vore kære gæster
blev noget af det mest uforglemmelige ved deres besøg i Dan
mark. Tør jeg sige, at det også blev en af de mest uforglemme
lige aftener i sommer for pigerne på Egå efterskole?
Vi må nu da ikke glemme, at vi også kan have gode aftener
uden udenlandsk besøg! Åbenthus-aftenen i maj med san
gerne fra Århus Folkemusikskole og det afvekslende mor
somme program bagefter, ja, den mindes vi med glæde. Det
samme gælder sankthansaften med dans og leg inde og ude
og bålet til sidst ved stranden; det kneb med at få det våde
kvas til at brænde, men da det endelig lykkedes, blev det et
ekstra fint bål. For ikke at tale om forældredag og elevmøde,
som er og bliver de største »dage« om sommeren. I anledning
af, at Selma Lagerløf blev født for netop 100 år siden i år,
talte jeg om hende ved forældremødet, og sommerens skuespil
var Selma Lagerløfs »Dunungen«, der egner sig ypperligt til
friluftsskuespil. Ved elevmødet talte forfatteren Bjarni M. Gis
lason, Ry, om Island og fortalte på sin fængslende måde
Gunløg Ormetunges saga. Begge de store dage fik et yderst
vellykket forløb, selv om en tordenbyge sidst på søndagen
var lige ved at lægge sig hindrende i vejen for friluftsforestillingen. Glædeligt var det at se så mange 10 års jubilarer.
I ugen efter elevmødet lod vi smeden få lov til at bryde de
gamle kedler ned. Vi skulle jo have to oliefyr ved siden af
hinanden i den nye bygning i stedet for de gamle kedler i
hovedbygning og gymnastiksalsbygning. En overgang var det
derfor umuligt at tilbyde varmt brusebad, men den 6. august
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blev oliefyret sat i gang. Omgående blev der lukket op fol
det varme vand. Der kunne igen ses lyse smil i rene ansigter!
I august måned er der dage, hvor jeg med særlig interesse
lytter til radioens vejrmeldinger. Først og fremmest for hø
stens skyld, og som alle ved, blev vor tålmodighed i den hen
seende sat på en hård prøve i år; vi må være glade for, at
det ikke gik værre, end det gjorde. Men dernæst for Mols-

Ribs ribbes.

turens skyld. Når den skal tilrettelægges dagen før, er det
ikke altid let at finde den dag, der er bedst til så lang en
cykeltur. I år var der ingen grund til at klage over valget af
dagen. Den 19. august gav lidt frisk vind, ingen trykkende
varme, så med de behagelige ophold undervejs på Kalø, ved
Knebel runddysse, på Trehøje, i Fuglsølejren, på Ryes skan
ser, og ikke mindst hos Toves forældre, grd. Johnsens i
Egens, og hos Margits forældre, grd. Karl Jørgensens i Tillerup, hvor vi begge steder nød såvel forfriskning som hvil i
haven, blev turen slet ikke anstrengende, men én stor ny
delse. Det kan vi vist nemt blive enige om. Anderledes med
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sejlturen hjem. Skibet var mindre end ellers, vinden kraf
tigere, bølgerne højere. De, der opholdt sig på bagdækket,
fik fødderne skyllet rene for cykelturens støv! En del af pi
gerne syntes, at det var en sjov oplevelse, andre havde mildest
talt et noget mere alvorligt og bekymret ansigt, enkelte måtte
søge hen til rælingen og bøje sig for bølgernes opfordring til
at give et lille offer! Jeg var i alt fald glad for, at vi ikke
skulle hjem med en senere båd, for vinden blev kraftigere og
kraftigere.
Det var sommerens sidste store begivenhed. Forinden havde
vi haft besøg af overbetjent Weiss fra færdselspolitiet og også
haft den sidste åbent hus-aften, hvor der for resten var et
dejligt stort besøg; sommerens elever underholdt os fornøje
ligt, og et børnekor fra Vorrevangens skole, som Vagn Peder
sen havde taget med herud, lod os høre noget af det, som
de senere skulle optræde med på en tur til Tyskland. De var
næsten lige så dygtige som vort eget kor i sommer, og det
var faktisk fint. Havde det været muligt, ville Vagn nok gerne
have haft det med på udenlandsrejsen også.
Høsten trak i år så længe ud, at vi var bange for, at der
ikke kom så mange til afslutningen den 30. august, som vi
håbede. Vi selv havde alt kornet stående på marken endnu,
noget af det endda uhøstet. Men der kom mange alligevel,
også langvejs fra, ja, helt fra Island, hvad vi var særlig glade
for. Det var svært at sige farvel. Selv om vi længe forud ken
der datoen, så er det, som om den kommer snarere end ventet
- mærkeligt nok. Vi takkede hinanden, som vi plejer ved
sådan en lejlighed, men der var noget, som jeg måtte sige
særlig tak for. Der var samlet nogle penge sammen til skolen
i anledning af byggeriet. Det blev så stor en sum, at vi kunne
købe fløjlsgardiner til den nye store skolestue. På én gang
blev spørgsmålet om mørkelægning til filmsforevisninger og
en køn udsmykning af skolestuen løst. Nu hænger gardinerne
deroppe og pynter op, en dejlig mørkeblå farve, der passer
fortrinligt i rummet. Det kan ikke beskrives, det må ses, kom
og se det!
I stedet for Anna og Finn Nielsen, der rejste hjem til Halvorsminde, har vi fået andre hjælpere. I sommer fik vi god
hjælp af lærer Evan Jensen, Gudenådalens ungdomsskole,
der imidlertid skulle tilbage dertil igen fra november. Som
hans afløser har vi nu fået lærer Aage Ladefoged; han og hans
kone er flyttet ind i Vestergaards lejlighed på gymnastiksalsbygningen. Vestergaards har taget bolig nede på gården nu,
for dér er der bedre plads til tre. Den tredie er en lille dreng,
som ankom den 16. oktober. Som håndarbejds- og gymnastik
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lærerinde kom Karen Marie Johnsen hertil fra maj. Hun er
faldet så godt til her og har klaret sit arbejde så fint, at vi
gerne ville sikre os hende en længere tid, og da vi til vinter
får brug for niere hjælp, har vi bedt hende tage nogle timer
også i vinter. Det samme gælder Kirsten Thorsen. Langt om
længe har vi fået et stort ønske opfyldt: skolen har nu el
rigtigt skolekøkken at byde sin husholdningslærerinde. Vi
er glade for, at Kirsten Thorsen får mere tilfredsstillende
arbejdsforhold, og at hun vil tage del i undervisningen også
i vinter - dog ikke først og fremmest med at lære drengene
kogekunsten (selv om jeg synes, at de kunne have godt af
det), men med dansk, regning m. m. Endelig må jeg nævne,
at Ove Aabo, som ellers gerne ville have fortsat i vinter, fik
et fristende tilbud om en stilling, som han nødig ville sige
nej til, hos en arkitekt, så vi desværre må undvære ham. Men
heldigvis fik vi en anden god hjælper til det vigtige fag:
tømrer- og snedkermester Harry Møller, Løgten.
Min skoleårs-beretning burde slutte med en omtale af alt
det, der foregik i september og oktober. Da blev der slået hul
på muren til den gamle skolestue, forbindelsen med nybyg
ningen blev oprettet, den gamle hovedindgang ved skoleentreen blev fjernet, pladsen foran skolen ordnedes af kom
munen med tromlefører Bertelsen som rådgiver og som leder
af de dygtige vejfolk, travle håndværkere pudsede af både
ude og inde, møbler kørtes til skolen og bragtes på plads,
pigerne havde ekstra travlt i hovedrengøringstiden, fordi me
get skulle flyttes fra de gamle bygninger til den nye, og alt
skulle være færdigt i tide - for indvielsen var sat til den
17. oktober. Næsten hver dag gav os anledning til at glæde os
over så den ene, så den anden ting, som blev taget i øjesyn,
bestandig nyt, bestandig et lille fremskridt i forhold til det
gamle, eller et stort, og sammenlagt er alt det nye en så væl
dig forbedring, at jeg er tilbøjelig til at mene, at Egå efter
skole nu er en af de mest ideelt indrettede efterskoler i
landet.
Det er en udvikling, som alle, der har noget til overs for
Egå efterskole, vil være taknemmelige for, og æren for den
må deles mellem næsten uendelig mange. Først og fremmest
tilfalder den dem, der har sat skolen i gang, dens første for
mand, Anders Bornholt, og den første bestyrelse, dernæst
mest Ingeborg og Ejnar Pedersen, der var de rette til at give
den spæde spire en udviklingsrig vækst, som det senere val
let at få til at fortsætte, men glemmes må heller ikke alle de
mange elever, deres forældre og hjem, de mange lærere og
medhjælpere ved skolen, der har virket her gennem årene,
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og allermindst må vi glemme alle dem, der har været med til
at give bidrag eller samle bidrag ind til det byggeri, som nu
er fuldført. Ved fælles virke og fælles støtte har Egå efterskole
kunnet udnytte de muligheder, som de lovgivende myndig
heder har givet os, og skabt de bedst tænkelige rammer om
et skolearbejde, som vi håber må blive til gavn og glæde for
skarer af unge også i fremtiden.
Jeg skal ikke skrive mere i min beretning. Selve indvielsen
vil jeg lade referere for jer gennem et avisreferat, men dog
føje til her, at den store mængde, der samledes fra by og egn
om aftenen (vi var i alt ca. 200), bidrog til at gøre dagen
endnu festligere for os.
Her skal der blot siges en velment og stor tak til alle dem,
som på den ene eller anden måde nærer interesse for Egå
efterskole, og som vi må regne som dens venner. En tak på
alle deres vegne, som føler glæde over at se Egå efterskole
inde i en rig og sund udvikling, der vist mest af alle har
glædet os.
Karin og Tage Dybkjær.

Den nye skolebygnings indvielse
17. oktober 1958
For at give tidligere elever et indtryk af ind
vielsesdagens forløb gengiver vi her, hvad »Aar
hus Amtstidende« skrev om festdagen.

Indvielsen på Egå Efterskole blev en uforglemmelig
og festlig dag —
Et gavevæld og gode ord og ønsker fulgte den nye
bygning ind i fremtiden.

Glade og feststemte gæster, et væld af blomster og
gaver samt mange gode ord og ønsker for fremtiden
gjorde indvielsen af Egå Efterskoles ny undervisningsog elevfløj til en uforglemmelig dag for forstander
parret Karin og Tage Dybkjær og alle, der står sko
len nær.
Ved en rundgang på skolen og i haven, hvor flaget
vajede i den friske efterårsblæst, fik de cirka hundrede
indbudte et godt indtryk af den udvidelse, der er sket,
og bagefter samledes man ved festligt dækkede frokost
borde, hvor tale og sang vekslede eftermiddagen igen
nem.
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En klar forbindelse.
Forstander Tage Dybkjær bød velkommen og fortalte
træk af skolens historie frem til i dag.
Byggetilladelsen og materialebevillingen til den nye
bygning kom samtidig med, at den første Sputnik blev
sendt op, sagde forstanderen bl. a. For os var der ingen
tvivl om, hvilken begivenhed der var den største!
Han rettede en varm tak til alle, som havde bidraget
til arbejdets gennemførelse.
Tre lyse magter gør et arbejde værdifuldt. Trofast
hed, Guds velsignelse og samfundsfølelsen. Gid dette
også må gælde for Egå Efterskole.
Forstanderen sluttede med at kalde »broen« mellem
den gamle skole og nybygningen for »en klar forbin
delse mellem gammelt og nyt«. Det var hans ønske, al
det også i overført betydning altid måtte være tilfældet
på efterskolen.

Skolerne mindet over det 20. århundrede.
Statskonsulenten for ungdomsundervisning, dr. phil.
Roar Skovmand, mindedes, da han som dreng fulgtes
med sin far over bakkerne ved Kolding og havde hørt
faderen fortælle om stendysserne som oldtidens min-
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(lesmærker, kirkerne som middelalderens minde og der
efter herregårdene. Allerede dengang havde hans far
ment, at skolerne ville blive mindet over det 20. århun
drede, og han fik ret.
Det koster dyrt at rejse skoler, men i et land som
vort er menneskets udvikling i samfundet det vigtigste,
og det er til dette formål, de vigtigste investeringer
kan ske.
Det vigtigste er dog ikke rammen, men indholdet, og
det er sundt, når det, som det er sket her, er indholdet,
der kræver en ny ramme.
Den ungdom, der søger efterskolen, er uhyre fremadvendt. Det giver uro hos de unge, og tiden, vi lever i,
gør det ikke lettere. Derfor er det godt, at efterskolen
holder så stærkt fast på sit kristelige og folkelige grund
lag.
Efterskolen udvikler sig indenfor velfærdsstatens
rammer, og med velfærdsstaten mener jeg ikke noget
skældsord. Jeg tror, der er lagt et stort ansvar på den
enkelte, og de kår, som staten har givet de frie skoler,
tror jeg, er de rigtige. Det skal være mit ønske, at Egå
Efterskole fortsat må kunne bære sit ansvar på samme
måde som hidtil.
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Efterskolernes fremtid.
Den tilsynsførende med de frie Ungdoms- og efter
skoler, fhv. forstander A. Thyregaard, talte om efter
skolernes fremtid på baggrund af den nye folkeskolelov.
Der sker en centralisering, de små skoler forsvinder
og dermed også et kulturcentrum i mangen et sogn.
Men det nytter ikke at stampe imod udviklingen. Der
sker også ændringer med undervisningen efterhånden
som vi får oparbejdet den fornødne stab af gode og
dygtige lærere.
Men hvad med efterskolerne? Så længe samfundet
er villig til at investere millionbeløb i dem, bør vi ikke
være betænkelige. Og selv om undervisningen også i
efterskolerne vil undergå en forandring, så vil oplevel
sen være den samme for fremtidens unge som den har
været for tusinder unge før dem.
Efterskolerne kan ikke tage alle 14-18-årige ind. Sam
menlagt kan efterskolerne vel klare 8000 på et år. Og
blot een årgang 15-årige i dag tæller 74.000!
Vi kan ikke påtage os opgave for dem alle. Kun for
dem, som selv ønsker det.
Den største fare for efterskolerne er, at de skal blive
erstatningen for det 8. og 9. skoleår. Det må ikke ske.
Det rigtige er, at lade de 14-årige, som ikke ønsker fort
sat skolegang, komme ud i praktisk arbejde et år eller
to. Så er de modne til et efterskoleophold.

En lang række talere.
Der blev videre talt af skolens formand, gdr. Tage
Bornholt, Egå, amtsfuldmægtig Blum, Randers, Elevfor
eningens formand, gdr. Frede Bak, Rodskov, forstan
der Willemoes Nielsen, Galtrup Efterskole på Mors,
(tidligere lærer på Egå Efterskole), pastor Gottlieb,
Hjortshøj, fru Edle Astrup, Hasseris (ældste datter
af skolens første forstanderpar Ejnar og Ingeborg Pe
dersen), lærer Vestergaard, Egå Efterskole, sogneråds
medlem, gdr. Rasmus Holme Villadsen, Egå, gdr. Jens
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Bornholt Hansen, Egå, der udtalte smukke mindeord
over det første forstanderpar, valgmenighedspræst Lawaetz, Århus, tømrermester Poul Ladefoged, Århus,
og arkitekt Aksel Skov, Århus.
Forstander Tage Dybkjær sluttede med tak til alle
sider.

Fire fra første hold.

Blandt de mange gæster var naturligvis en række af
skolens tidligere elever. Der var således fire fra det
første hold i 1921, gdr. Jes Thomsen, Skæring, gdr.
Søren Peter Nielsen, Egå, gdr. H. Hjortshøj, Elev, og
fru Asta Elkjær, Dannevang ved Randers.
Desuden var fru Dybkjærs far, pens, vandværkschef
Alfred Jerdén, Malmø, og enke efter skolens stifter,
gdr. Anders Bomholt, fru Petra Bornholt, til stede.
Blandt de mange gaver var en smuk talerstol skænket
af arkitekter, ingeniør og håndværkere.
I aftes var der »åbent hus« på skolen, og der- blev
bl. a. vist en serie lysbilleder fra byggeriet.
'
gun —

På 10 år sker der meget!
er er forskel på 10 år, når man ser frem, og når
man ser tilbage. Når man ser frem - og det gør
man ganske naturligt mest i den første ungdomstid,
når man ikke længere lever som barn i øjeblikkets ver
den - så synes tiden lang. Men det varer ikke mange år,
før man kan se tilbage og få på fornemmelsen, at tiden
svinder hurtigt bort for os. Det er rigtigt, som en
svensk avis-poet skrev ved et årsskifte:

D

Vi sade i ljuvliga ungdomsår:
Vad tiden ändå är lång!
Vår längtan till framtiden tedde sig svår,
och långsamt gick årets gång.
Men åren gick och man lärde sig snart
att tiden har mijcket brått,
att åren försvinner med hisnande fart
så fort man ett ngtt har fått.

Jeg gætter på, at alle I 10 års jubilarer har erfaret
sandheden af de to vers, jeg her citerer. Længes man
efter fremtiden, så synes tiden så lang; et år er en lang
tid. Men vi lærer efterhånden, at tiden har meget travlt;
år efter år forsvinder med forfærdelig fart. Inden vi
ved af det, er et tiår gået, og standser vi op og tænker
tilbage, er det ikke til at forstå, hvor de år er blevet af.
Sådan er der flere af jer, der har sagt, da jeg nu har
mindet jer om, at I er »10 års jubilarer«.
Og alligevel: selv om tiden er gået hurtigt, så er der
også sket meget i de år. Jeg tænker ikke på de store
forandringer, som er foregået her på skolen, og som I
kan læse om andet steds i bogen. Det er jer selv, jeg
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tænker på. Det har været interessant at læse om jer,
enten det er lidt eller meget, I har skrevet, for det har
fremkaldt tanker om jer, og jeg er klar over, at selv
den, der har skrevet mindst, har haft sine personlige
oplevelser, som kan have betydet meget netop for ham
og hende, skønt det måske udadtil ikke sei- ud af så
meget som andres oplevelser, der er lettere at skrive
om. Jeg håber, at det vil gå jer på samme måde, når
I læser uddrag af, hvad jeg har fået at vide om
jer, så I også må få glæde af at høre nyt om hinanden
og mindes de måneder for lang tid siden, da I var
sammen her på Egå efterskole.
Peder Bruun, Gjerrild, har været på Malling landbrugsskole.
I soldatertiden kom han ved et sjovt sammentræf til at
ligge på stue sammen med Henning Lindskov, Sabro, som
han også boede sammen med her i Egå.
Siegfried Bürger, adresse nu: Am heiligen Kreuz 12-’, Celle,
Tyskland, blev efter opholdet her uddannet som maskin
arbejder hjemme i Celle, fik plads hos et olieselskab og
er nu »Schichtführer« ved boringer efter olie. Han har
med sit tårn været over hele Tyskland og er også kommet
til andre lande som Spanien, Frankrig, Luxemburg. Han
håber, at han kan komme til elevmødet til sommer.
Knud Nielsen Dam, Foldby, nu: Gjern, ville gerne have været
landmand, men en ryglidelse tvang ham til at søge andet
erhverv; han blev uddannet som elektriker og er nu meget
glad for sit nye fag.
Svend Dam, Hvilsager, nu: Termestrup, Mørke, er for tiden
førstekommis. Er gift og har en dreng på knap 2 år.
Erling Bøge Hansen, Kvanløse, Holbæk, var på Tune land
brugsskole 1954-55, efter at han havde overtaget sin føde
gård 1953. Er gift og har en lille dreng.
Frede Schandorff Hansen, »Dyrehavegård«, Tølløse. Var på
V. U. skolen i Holte, »Breidablik«, 1953 og på Malling land
brugsskole 1957-58. Bor hjemme. Har været formand for
Venstres Ungdom for Holbæk og omegn i 3 år.
Henning Hansen, Trige, Århus, har været på Vejlby land
brugsskole og er for tiden forkarl på en stor gård på 100
tdr. Id.
Erland Hansen, Karise, nu: Lystr up, Harlev, havde et halvt
års hospitalsophold kort efter, at han kom her fra skolen.
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Kom derefter i urmagerlære, blev svend i faget og har siden
været forskellige steder, er nu urmagersvend i Bagsværd.
Jens Nielsen Hanberg, Mjesing, Skanderborg, har været på
Viborg gymnastikhøjskole 1955-56, påbegyndte lige derefter
læreruddannelsen på Gjedved seminarium.
Erik Bent Havmose, Tinning, Hinnerup, var på Vejlby land
brugsskole 1954-55, har haft forskellige pladser og er stadig
ved landbruget.
Willy Johansen, Oldebjerg Teglværk, nu: Galten Teglværk,
Galten. Tog uddannelse inden for teglværksbranchen, bl. a.
på tre teglværker i Weberöd i Skåne. Sit teglmesterbrev
fik han i Svedala i Skåne. Har været gift i 1 % år og er nu
bestyrer af Galten teglværk som 4. generation. Havde det
stået i min magt, kunne Willy altså have kommet til at
levere mursten til vor nye bygning.
Knud Johnsen, Bale, nu: Nimtofte, er landpostbud.
Søren Krog, Langskov, Hadsten, p. t.: 619 Remuera Rd., Remuera SE2, Auckland, New Zealand. Har i de sidste år set
det meste af jordkloden, så vidt jeg kan forstå. Sejlede
28. oktober 1955 via Stavanger, Bergen, Halifax til New
York og fik arbejde på en farm i N. Y. staten. Købte 7
måneder efter en Studebaker 1950 og kørte tværs gennem
N. Dakota, Montana, Yellowstone National Park, Nevada til
Californien, på 10 dage 7500 km. Arbejdede 7 måneder på
en stor farm, ca. 30.000 tdr. Id. Ønskede at se Hawai og
ville derfor sejle via New Zealand til Danmark. Tog arbejde
på en lille farm 100 km. fra Christchurch (kun 3000 stk
får, naboen havde 10.000 stk.). Sejlede 16. april fra Welling
ton til Sydney og videre med et italiensk skib via Djakarta,
Colombo, Suez til Neapel. Med tog til Rom og så med
italiensekspressen til København. Kom hjem 5 dage efter,
at hans bror havde haft bryllup! Arbejdede så en tid
her hjemme i Danmark, men længtes ud igen, tog flyve
maskinen fra Tirstrup via København, Amsterdam, Sønderstrømfjord, Vancouver, Honolulu, Canton, Fiji til New
Zealand. Ved Aksel Pedersens hjælp fik han hurtigt ar
bejde på et stort slagteri; de havde også arbejdet sammen
i Californien. Søren regner ikke med, at han kommer til
elevmødet, da han tænker på til sommer at rejse enten til
Australien eller Canada.
Arne Kjær Larsen, Grønnegyden, Søhus, nu: Solbakken, Korup
Fyn. Har været på Grundtvigs Højskole, Frederiksborg,
hvor han også fik delingsføreruddannelse, har siden haft
et hold gymnaster hver vinter. Oktober 1954-august 1956
i militærnægterlejren i Oksbøl. Blev i august i år gift med
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Annalise Rasmussen. De har et frilandsgartneri, specielt
med blomsterløg.
Frode Aaes Nielsen, Hår, nu: Jagtvej 31' tv., København N.
Har fra maj 1955 været ansat ved DSB. Blev gift sidste
påske, hans kone er fra København.
Niels Nielsen, Ålsø, er for tiden agronom på en gård i Norge.
Han har været på Nordjyllands landbrugsskole, Lundbæk.
Hans adresse i Norge: »Riggesem«, Tomter st., Norge.
Sven Folmer Nielsen, Borupholm, Hornslet. Har været på
Dalum landbrugsskole. Blev bestyrer hjemme, da hans far
var død 1951, og da hans mor døde 1957, overtog han
gården.
Søren Peder Schacht Nielsen, Hår, nu: Skovbakkevej 231,
Brabrand. Har plads på »Lyngbygård«, blev gift den 11.
jan. i år.
Aksel H. Pedersen, Galten, p. t.: 17 St. Marks Rd. Remuera
SE2, Auckland, New Zealand. Var på Ry højskole 1954-55
og rejste i efteråret 1955 på 18 måneders studieophold til
USA. Var på majsfarm i Iowa, hvedefarm i Montana og
bomuldsfarm i Californien. Sejlede i april 1957 via Hawai
og Fijiøerne til New Zealand, hvor han stadig opholder
sig, arbejder på et stort mejeri. Vil senere til Australien,
men har planer om kun at blive i udlandet i 5 år. »Om
jeg så slår mig ned derhjemme, tør jeg ikke sige med be
stemthed. Der er en ting, når man rejser og ser så meget
nyt: jo mere man ser, jo mere ønsker man at se...«
Manfred Pieper, Celle, nu: (23) Syke, Südstrasse 53, Bremen.
Gik på handelsskole i Celle 1949-51 og var på sygekassen i
Celle 1951-54. Bor siden 1954 i Syke og arbejder i syge
kassen i Bremen.
Karl Evald Poulsen, Gravlev, nu: Holt Bjerg drengehjem,
Præstbro. Var på Kalø landboskole 1956-57, er også kon
trolassistent, men har nu plads som landbrugsleder ved
Holt Bjerg drengehjem. Er forlovet og vistnok gift nu i
efteråret.
Hans Werli Monrad Hasmussen, Hellestrup, Holbæk, nu: Bastbjerggård, Ordrup, St. Merløse. Har været på Ladelund og
Brejdablik, blev gift i september 1956 og købte gård i
Ordrup.
Jens Kjeld Pasmussen, Lading, nu: Marcusminde, Lading.
Han mistede sin far i 1952 og kom så hjem for at passe
ejendommen derhjemme, som han overtog, da han havde
aftjent sin værnepligt. Er gift med Lydia Pedersen fra
Søften.
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Jørgen Fogh Rasmussen, Falden, nu: Galopstutteriet på Møllerup, Feldballe. Har været på Danebod højskole og haft
forskellige pladser, bl. a. på Askov forsøgsstation, Vejlby
landbrugsskole og i Norge.
Peter Aage Rasmussen, Nordlund, Balle. Fik efter sin ud
ståede læretid plads som smed og maskinarbejder på et
værksted, der efterhånden er blevet til en fabrik, hvor der
laves vinduer og døre ni. m. til stalde, »Sira« stålvindues
fabrik.
Søren Peter Rasmussen, Søby, nu: Udbyneder, Havndal. Er
rutebilchauffør. Har i de sidste par år kørt turistbil både
i indland og udland og har på den måde set det meste af
Danmark og en hel del af Europa.
Poul Skjerk, Hornslet, Lucernevej 8, st., Århus. Kom i lære
på Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, var efter endt læretid et år
på Den grafiske Skole i København, men kom tilbage til
Århus. Måtte ligge inde ved civilforsvaret i 1% år, fordi
han blev taget til befalingsmand, men efter endt tjeneste
er han nu igen typograf ved Aarhuus Stiftsbogtrykkerie.
(Hvem ved, - måske er han med til at trykke Egåbogen.
som vi får derfra).
Jens Anker Secher Sørensen, Thorsager, nu: Herman Bangsvej 12, Fredericia. Har gået på Den jydske Handelshøjskole,
gift for et års tid siden. Er kompagnon i en en-grosforretning, der handler med chokolade og har en omsætning
på over en mill. kr.
Erik Winther, Jebjerg, Langå. Har været på Hadsten højskole
og Dalum landbrugsskole. Efter at have haft flere forskel
lige pladser er han nu hjemme. Er forlovet med en tid
ligere egåelev, Anna Høj (1949).
Ellen (Abild) Hvid Nielsen, Halling, nu: Borum, Mundelstrup.
Blev gift med en landmand 1953, har 3 drenge, Lars, Søren
og Anders.
Birgit (Andersen) Bengård, Fodbjerg, nu: Grønnevænget 21,
Skalborg. Elev 1952-53 på Testrup højskole, 1953-56 på cen
tralsygehuset i Randers. Blev gift 3. maj 1956. Boede i Ros
kilde og supplerede sin sygeplejeuddannelse med psykiatri,
medens hendes mand uddannede sig til beskæftigelses
terapeut, nu har han en nyoprettet, selvstændig stilling i
Aalborg. Har købt et dejligt andelshus ved Hobrovejen nær
Aalborg, med have til børnene at lege i, Susanne og hendes
lillebror.
Tove (Søndergaard Andersen) Sørensen, Skovby brugsfor
ening, Skovby Østj. Var på Ry husholdningsskole 1954, blev
gift med uddeleren i Skovby brugsforening 1956.
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Tove Bendix (Andreasen) Kondrup, Mjesing, nu: Troldhøj,
Kyndbyværket, Krogstrup. Kom til Sjælland og arbejdede
først som damefrisør, er nu gift og bor ved det store
Kyndbyværk.
Jette Randløv Boes, Hem, nu: CF-korpsets befalingsmands
skole, Bernstorff slot, Gentofte. Tog først organisteksamen.
Begyndte maj 1951 en uddannelse i civilforsvarets tjeneste
på rekrutskolen i Hobro. Foruden de rent civilforsvars
mæssige fag omfattede den også husholdning og arbejde
på sygehus, børnehjem og vuggestue. Der var natøvelser,
terrænøvelser, og under en brand i vildmosen rykkede de
ud med feltkøkken og forplejede mandskabet ved brand
stedet. Fra Hobro kom Jette til en befalingsmandsskole på
Lolland, fortsatte med specialuddannelse, kom til rekrut
skolen i Tinglev 1953 og til Thisted 1955, hvor hun skulle
fungere som daglig leder af uddannelsen af de kvindelige
frivillige, blev 1956 forflyttet til København, hvor hun så
i februar 1958 fik den ærefulde udnævnelse til chefinstruk
tør - den højeste grad inden for det kvindelige korps - og
oven i købet på det skønne Bernstorff slot.
Anna Marie Bornholt, Hovgård, Lystrup. Har været på Valle
kilde højskole, er for tiden hjemme.
Inger Elisabeth (Christensen) Pedersen, Hårup, Hjortshøj.
Er gift med en, som arbejder på A/S »Aarhus Savværk«; har
to piger på 3 og 6 år. Bor stadig i Hårup, hvor de selv
har bygget et hus.
Gudrun (Dalsgård) Mosborg, Søften, nu: Sindbjerg, Redsted
Mors. Var 1952 på Grundtvigs højskole Frederiksborg, kom
til Mors og fik plads, blev mere varigt, end hun først havde
tænkt sig, for hun blev gift med en morsingbo. De har
overtaget hans hjem. Har to små piger, Mildrid og Lisbeth.
Ellen (Dam) Poulsen, Borupgård, nu: Kansasvej 3 A, Køben
havn S. Var på Halvorsminde væveskole 1951. Senere ud
dannet som barneplejerske. Blev gift 1957 med en politi
betjent, bor på Amager i et dejligt lille hus. Er assistent
på en vuggestue i Tårnby, hvor lederen i øvrigt er en
gammel egåelev, Grethe Christensen fra 1942.
Sigrid (Hansen) Kammer, Ajstrup, nu: Ravnholt, Tranbjerg J.
Var på Vallekilde højskole 1952. Blev gift for tre år siden
med en købmand og har en lille pige, Marianne, på 2 år.
Ester (Hjortshøj) Rasmussen, Todbjerg, nu: Kloster Mølle,
Skanderborg. Var på Vallekilde sommeren 1952 og Hadsten
husholdningsskole 1953. Blev gift 1954, manden er bestyrer
på Kloster Mølle, de har to børn, Gert og Jane.
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Anna Marie Elgård Høj, Erslev Vestergård, Hadsten. Har været
på Ollerup gymnastikhøjskole og Skårup husholdningsskole,
er forlovet med en anden tidligere egåelev, Erik Winther,
som også er 10 års jubilar i år.
Vera (Jakobsen) Petersen, Jaungyde, nu: Åbo, Ormslev. Blev
gift i 1955, hendes mand er maler. Har to drenge, Brian og
Birge.
Edith Jensen, Johannelund, Vrold, Skanderborg. Har fra 1955
til 58 fået uddannelse som sygeplejerske på centralsygehuset
i Randers og supplerer den for tiden med psykiatri på
sindssygehospitalet i Risskov.
Elly Kræmer (Jensen) Sørensen, Snæbum, nu: Højbo, Røjdrup,
Hobro. Tog først præliminæreksamen, kom på et sagfører
kontor i Hobro, er nu gift med en landmand, har en lille
pige.
Ester (Lemmer Jensen) Heegaard Pedersen, Andi, nu: Ler
vangen 55 st., Randers. Har været på Vallekilde højskole,
er gift med en bygningsingeniør, har en lille pige, Mari
anne.
Gudrun Elgaard (Jensen) Pedersen, Vorning, nu: Hvidding,
Hammershøj. Elar været på Ryslinge højskole, blev gift for
et par år siden og boede først i Sønderjylland, men er nu
flyttet til sin og sin mands hjemegn, hvor de har en ejendom.
De har en lille pige på godt 1 år.
Lis Munk (Jensen) Kristensen, Banegårdsvej 301, Skander
borg. Er gift og har en lille pige. Hendes mand er frisør
svend.
Maren Jensen, Sall, nu: Bøgely, Toustrup rak., Sporup. Var
vinteren 1955-56 på Klejsgård husholdningsskole. Har haft
mange forskellige og lærerige pladser, er for tiden hus
bestyrerinde hos sin broder.
Herdis Kastberg, Tjele savværk, Ørum Sdl. Har været på Askov
højskole, er i øvrigt uddannet i manufakturbranchen, har
opholdt sig 2 år i London og er lige kommet hjem fra et
tyskkursus i Wien. Har nu fået en stilling i København,
som snart skal tiltrædes.
Else V. (Kristensen) Jespersen, Tåning, nu: Vorvadsbro, Skan
derborg. Har været på Ryslinge højskole. Blev gift 1957
med en tømrer, har en lille pige, som hedder Karin.
Anna (Larsen) Andersen, Voer, nu: Gravensvej 3, Ryomgård.
Er gift og har en dreng på 4 og en pige på 2 år. Hendes
mand er træindustriarbejder på Pindstrup mosebrug.
Eli Larsen, Hørby, nu: Audebo, Mårsø. Er nu fru Eli Larsen,
blev gift for 7 år siden med en murersvend. Har 3 drenge,
Carsten på 6 år og tvillingerne Flemming og Dan på 5 år.
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Else Juel (Larsen) Rasmussen, Mørdrup, nu: Krummediget
2 B, Humlebæk. Er gift med en kommis, har drengene
Jørgen og Lau på 5% og 4 år.
Inger Margrethe (Larsen) Just, Rosenholmvej 46, Hornslet.
Blev gift 1953 med en maskinsmed. De har købt hus på
Rosenholmvej og har to drenge, Poul Richard på 5 år og
Erik på 4.
Doris Skov Laursen, Dørup, nu: Sønderbrogade 481, Horsens.
Har været på handelsskole og sprogskole, haft plads i Norge
og har siden oktober 1954 været ved De danske Statsbaner,
en meget interessant og alsidig arbejdsplads, der også giver
rig lejlighed til at rejse, hvad Doris benytter sig af i fuldt
omfang, både herhjemme og i udlandet.
Karen Lissi (Lundgaard) Hegelund, Lillering, nu: Urebjerggård, Sabro, Mundelstrup. Var på Testrup højskole 1952-53,
fik uddannelse som sygeplejerske på Århus amtssygehus.
Blev 1957 gift med en tidligere egåelev, Jens Ove Hegelund.
Har en lille gård ved Sabro korsvej. Fik i år en lille pige,
Anne-Mette.
Inger Skott Mathiesen, Trige, Århus, er for tiden kontorassi
stent.
Inger (Mikkelsen) Poulsen, Sparrevogn, nu: Trudslev, Ing
strup. Er gift og bor på en lille ejendom i Ingstrup, hvor
de nu har været i halvandet år.
Dagny Jensine Møller, Adslev, Hørning. Var på Århusegnens
husholdningsskole 1954, har haft forskellige pladser, men
passet det derhjemme, siden hendes mor døde i 1956.
Edel Borrisholt Nielsen, Astrup, Hjørring. Var på Halvorsminde væveskole vinteren 1952 og på Uldum højskole som
meren 54. Har haft plads i Norge og sidste sommer på Is
land, i Reykjavik, alene sejlturen frem og tilbage var en
vidunderlig oplevelse, selv om det var i stærk storm.
Bodil (Pedersen) Christensen, Skæring, nu: GI. Hjortshøj,
Hjortshøj. Var udlært dameskrædderinde 1953, blev gift
samme år og har nu 4 børn, 3 piger og en dreng.
Helga (Tanggaard Rasmussen) VHnberg, Tulstrup, nu: Fonnesbechsgade 12, Herning. Er gift med en møbelsnedker
fra Herning og har selv arbejde med at sy, har arbejde på
en lille trikotagefabrik. Om sommeren kommer hun ofte til
Saksild strand, hvor de har et lille hus.
Lis (Rasmussen) Knudsen, Ry, nu: Ormslevvej 45, Viby J.,
hvor hun har sin gerning som husmoder.
Metha Mejer (Rasmussen) Sørensen, Aptrup, nu: Galten cen
tral, Galten. Har været på Danebod højskole, »en ufor
glemmelig sommer«. Blev gift i 1957, men da hendes mands
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ryg ikke er stærk, kunne de ikke - som planen var - få land
brug, købte så Galten central (kaldenummer 84411, hvis I
har lyst til en passiar). De glæder sig nu hver dag over, at
de er raske, og det allerbedste: en lille dreng, som de fik i
september.
Ingrid Revsbech, Voer, Ørsted, nu: Københavns amts sygehus
i Gentofte. Var på Ubberup sygeplejeforskole og fortsatte
derfra sin uddannelse på sygehuset i Viborg, var også en
tid i Århus, inden hun kom til Gentofte.
Edel Secher, Nim, Horsens. Uddannede sig som syerske og fik
plads forskellige steder, det sidste år i Isfjorden, Romsdal,
Norge, som hun syntes så godt om, at hun råder alle danske
til at tage en tur derop. Er nu forlovet med en, som har
købt en købmandsforretning, skal snart giftes.
Doris (Simonsen) Christensen, Lystrup, nu: Nørregade 281,
Horsens. Er gift, bor i Horsens og har en pige og en dreng
på henholdsvis 5 og 3 år.
Lillian (Skovgaard) Billeschou, Hørning, nu: Gurrevej 101,
Helsingør. Har i de sidste 7 år boet i Helsingør, er gift med
en maskinarbejder og har en lille dreng på 2 år.
Herdis (Stadsgaard) Dahl Rasmussen, Skjød, nu: Mølskov
gård, Vissing, Lerbjerg. Var på Vallekilde højskole 1952,
blev gift 1953 og har 3 børn, to piger og en dreng.
Aase Taasted (Sørensen) Jørgensen, Skivholme, nu: Storring,
Galten. Har været på Viborg gymnastikhøjskole. Har som
uddannet barneplejerske bl. a. passet poliobørn på Hald
Folkekuranstalt. Er gift og har 3 drenge. Bor på en stats
ejendom.
Anna (Sørensen) Jokumsen, Hvolbæk, nu: Bjedstrup Over
gård, Alken. Var på Frederiksborg højskole 1953-54. Blev
gift i 1956 og har en lille dreng på 1% år.
Annelise (Sørensen) Andersen, Enslev, nu: Bøstrup st. Hjalp
os her på skolen i køkkenet 1949-50, fik senere kontorplads
på De forenede Revisionskontorer og på Cement-Jern Kon
sortiet i Aalborg. Er nu gift med en landmand og har to
piger, Birthe og Benthe.
Johanne (Sørensen) Nielsen, GI. Ry, nu: Hals andelsmejeri,
Hals. Var først defektrice i Silkeborg, blev forlovet, kom
på Vejle husholdningsskole og blev gift 1954 med en første
mejerist, der nu er mejeribestyrer i Hals. De har en lille
pige, Susanne.
Ruth Thøgersen, Låsby, nu: Strandvænget 1, Risskov. Var
sommeren 1954 på Grundtvigs højskole, Frederiksborg og
har i øvrigt været længe i en og samme plads i Risskov,
5% år nu.
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Margit (Warming) Modvig, Syv Veje, nu: Stenderup, Grind
sted. Var på Danebod højskole sommeren 1953, blev gift
1954 med en vestjyde og bor nu på en ejendom ved Grind
sted. Har to drenge, Finn og Ivan.
Anna (Windberg) Mogensen, Skæring, nu: Rodskov, Løgten.
Blev gift i december 1954, hendes mand havde selv bygget
huset, som de bor i. De har en dreng på 2 år.

Der er flere af pigerne, som har fortalt, at de er med
i en vandrebog, som går mellem nogle af jer. Så vidt
jeg forstår, er der to bøger, som har været i gang i de
ti år. Det er morsomt og opmuntrende at høre det.
Det kan jo så være, at der ikke er så meget nyt i oven
stående for dem, der er med i de vandrebøger, men
jeg har regnet med, at nyhederne alligevel ville have
interesse for mange af jer.
Gang på gang står der også i jeres breve, at I glæder
jer til at hilse på kammerater her ved elevmødet til
sommer. Jeg håber, at I vil møde op i meget stort tal.
Der er nyt at se her, kan I tro, og I ville glæde ikke
blot jer selv og hinanden ved at komme, men også os.
Tak for de mange hilsener og på gensyn til sommer.
Karin og Tage Dybkjær.

Tre dødsfald
et er ikke alle, måske heller ikke de fleste af de tid
ligere egåelever, der har kendt de tre ældre menne
sker, som døde i Egå sogn i sommer, men det er i hvert
fald så mange, at jeg her må omtale de tre dødsfald.
Den 1. juni døde Stine Frandsen, næsten 93 år gam
mel. Hun var med sin høje alder en slags repræsen
tant for det gamle Egå, en arbejdsom og vennesæl
kvinde, der havde skaffet sig en stor skare venner ved
sin aldrig svigtende hjælpsomhed og gavmildhed. Hun
kendte ikke meget til den store verden, for hun levede
helst i Egå, kom vist meget sjældent uden for byen og
dens nærmeste opland i sit lange liv, men hun holdt
af at samle venner hos sig og få en snak med dem i
de hyggelige gamle stuer. Det er karakteristisk for hende,
hvad hun sagde til en journalist, da der engang var
tale om, at man ville tage jord i Egå til lufthavn for
Århus: skulle hun tvinges ud af sit gamle hjem, så
kom de i alt fald til at slæbe hende ud. Så rodfast var
hun, at hun kunne ikke tænke sig at leve andre steder.
Lykkeligvis fik hun da også lov til at bo i sit hjem, lige
til døden kom.

D

Den 10. juni døde Mads Madsen, Bynksminde, 85 år
gammel. Han boede hos sin datter og svigersøn, Maren
Elisabeth og Jes Thomsen, som er kendt af hvert eneste
hold elever, der er gået ud fra Egå efterskole. Han blev
født i Egå 1872 i en gård, som dengang lå sammen
bygget med Korsbrogård inde i byen; i 1902 overtog
han gården og flyttede den et par år senere efter en
brand ud på marken, hvor han så havde »Bakkegården«,
som den nu kaldtes, til 1918. Mads Madsen fulgte le-
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vende med i egnens åndelige liv, var med både i valg
menighed og friskole, og da vi kom til Egå, mærkede
vi snart, at han altid nærede stor interesse for, hvad
der foregik på efterskolen. Men når han spurgte ud om,
hvordan det gik her, mærkede vi mere end interesse.
Det var tydeligt, at han også var opfyldt af de bedste
ønsker for det liv, der levedes på efterskolen. Det var
vi taknemmelige for at mærke hos ham.
Den 25. juli døde gartner Johannes Grosen. Også
han var født i Egå, en af de ældste i en stor søskende
flok, fra et af de hjem, som var med til at præge byens
og egnens liv. Han arbejdede et gartneri op nede ved
Grenåvejen og blev på grund af sin dygtighed og leder
evne en af de førende inden for sit erhverv. I den
meget vigtige periode, da gartnernes nye store auktions
hal i Århus blev opført, var han en dygtig formand
for Gartnernes Salgsforening. Her på efterskolen har
vi mange gange glædet os over at se ham, når der
kaldtes til møde. Ved generalforsamlinger gav han
uforbeholdent sin mening til kende, også da eftersko
len omdannedes til selvejende institution. Det var os
en stor glæde, at han blev ved med — også efter for
andringen — at høre til skolekredsens medlemmer.
Om alle de tre her nævnte afdøde gælder det, at
det er, som om et stykke af Egås ældste historie i vor
tid er rundet bort. Vi vil mindes dem med taknemme
lighed, fordi efterskolen har kunnet regne også dem
blandt sine venner.
Tage Dybkjær.

Forskelligt
Vintermøde afholdes søndag den 22. februar om eftermid
dagen med adgang for alle; foredrag af forstander, cand.
psych. Knud Gro-Nielsen, Th. Langs seminarium, Silkeborg,
og sang og underholdning af »Four Teachers«, Silkeborg.
Underholdning og dans om aftenen for nuværende og tid
ligere elever. Mad kan den dag ikke købes på skolen, men
der kan fås te til medbragt aftensmad.
Elevmøde lørdag-søndag den 11.-12. juli. Program og ind
meldelseskort sendes til elevforeningens medlemmer, men
også alle andre tidligere elever er velkomne. Husk dog, at
deltagelse i måltiderne ved elevmødet altid skal anmeldes
forud!

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 6. september. En meddelelse
om mødet sendes direkte til tidligere vallekildeelever i Øst
jylland, hvis adresser vi har i vort mødekartotek, eller som
sender os deres adresse inden 1. august 1959. Det er tilladt
at tage forældre, søskende, ægtefælle, kæreste eller andre
interesserede med.
Egånåle (af sølv) kan købes på skolen eller fås tilsendt,
hvis betalingen forud indsendes (3 kr. -(-porto, ialt 3,30 kr.).
Brug indbetalingskort til girokonto nr. 39208, Egå efterskole,
Hjortshøj; eller send frimærker som betaling, men husk i
hvert fald: penge må ikke sendes i almindeligt brev.

Adresseforandringer: Hvis der er tale om en ny, varig
adresse, der ønskes indført i elevforeningens kartotek, bedes
den meddelt skriftligt til: elevforeningen, Egå efterskole,
Hjortshøj. Vi anmoder indtrængende om at få en rettelse,
hvis den hidtil brugte adresse ikke er rigtig eller nøjagtig nok.

Den selvejende institution Egå

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

Elevforeningens bestyrelse
Gårdejer Frede Bak (1936-37), Rodskov, Løgten (formand).
Medhjælper Knud Grosen Andersen (1956-57), Falling.
Husassistent Else Jensen (1956), Lime, Mørke.
Fru Inger Olsen (1950), Skæring, Hjortshøj.
Bestyrer Anders Kjeldsen Pasmussen (1934-35), Egå, Hjorts
høj.
Kørelærer Ove Pasmussen (1950-51), Bendstrup, Hjortshøj.
Fru Kirsten Brandstrup Sørensen (1944), Åstrup, Skødstrup.
For elevholdet 1957-58: Jørgen Petersen, Bækgården, Egå,
Lystrup.
For elevholdet 1958: Lisbeth Poulsen, Tander, Mårslet.
Elevforeningens kasserer og sekretær: gårdejer Jes Thomsen
(1921-22), Bynksminde, Hjortshøj.
Elevforeningens postgironummer: 35297.
Byggefonden: Egå efterskoles byggefond, Hjortshøj. Postgiro
nummer: 102191.

Elevforeningens regnskab 1957-58
Indtægt:
Kassebeholdning 14. juli 1957 ...................................
2.522,74
1469 medlemsbidrag ........................................................
5.859,00
Solgt egånåle .......................................................................
693,00
Billetsalg v. elevmødet og vinterfest......
1.809,00
Indvundne renter .............................................................
83,07
Balance . .
10.966,81

kr.
kr.

Udgift:
Egåbogens udgivelse ........................................................
4.119,50 kr.
Elevmøde og vinterfest ................................................
1.627,10 Frimærker, tryksager, porto m. m.............
2.222,68
Købt egånåle .........................................................................
288,40 Sydslesvigs ungdomsarbejde ......................................
60,00 Ialt . .
8.317,68 kr.
Kassebeholdning 13. juli 1958 ...................................
2.649,13 Balance . . 10.966,81 kr.

Bynksminde, den 12. juli 1958.
Jes Thomsen.
Regnskabet er gennemset og der er intet fundet at bemærke.
Evcdd Petersen.
Ellen Larsen.

Egåfondets regnskab 1957-58
Indtægt:
Kassebeholdning 13. juli 1957 ......................................
Renter fra Landbosparekassen ..................................
Renter fra obligationerne ..............................................
Ralance ..

926,91 kr.
32,97 130,00 1.089,88 kr.

Udgift:
Kassebeholdning 13. juli 1958 ......................................
Ralance . .

1.089,88 kr.
1.089,88 kr.

Formue 13. juli 1958.
Obligation 4 % .......................................................................
Obligation 4 % % ..................................................................
Landbosparekassen og kassebeholdning .............
Ralance . .

1,000,00 kr.
2.000,00 1.089,88 4.089,88 kr.

Bynksminde, den 13. juli 1958.
Jes Thomsen.

Regnskabet er gennemgået og der er intet fundet at be
mærke.
Evald Petersen.
Ellen Larsen.

Elevfortegnelse
Vinteren 1957—58
Jørgen Aborg, Søby, Hornslet.
Carsten Elgaard Andersen, Låsby.
Ib Andersen, Trangmosegård, Hyllested.
Leif Plougmann Andersen, Stårby mølle, Stensved.
Jørgen Arentzen, Langballegård, Trustrup.
Lars Høgh Arve, Mejlby, Hjortshøj.
Hans Peter Bay, Langballe, Mårslet.
Helge Bentzen, Gedved, Horsens.
Gunnar Voigt Bertelsen, Gjerrild.
Ib Binnerup, Begtrup, Knebel.
Arne Borgbjerg, Sleth, Tranbjerg.
Børge Borgbjerg, Bakkegård, Malling.
Basmus Borgbjerg, Fregerslev, Hørning.
Hans Jørn Brøsted, Skader, Randers.
Niels Bægaard, Hadbjerg, Hadsten.
Holger Carlsen, Egå, Hjortshøj.
Jørgen Christensen, Hørning.
Uffe Christensen, Spettrup, Stenderup.
Thorkild Fink, Nr. Hostrup, Rødekro.
Gunnar Fogh, Tåstrup Overgård, Hadsten.
Bent Forsmann, Sabro, Mundelstrup.
Arne Norup Frederiksen, Ålsø.
Asger Norup Frederiksen, Ålsø.
Jørgen Anton Hald, Grønfeld, Femmøller.
Erik Østergaard Hansen, Blåkær, Knebel.
Poul Erik Hansen, Fredenshjem, Skanderborg.
Erling Helbo, Overgade 32, Ebeltoft.
Jørgen Aakjær Holst, Smouen, Thorsager.
Sven Erik Hougaard, Mårup Skovgård, Kolind.
Peter Hviid, Wilhelmsborg, Mårslet.
Anders Jensen Høgh, Grønfeld, Femmøller.
Karl Johan Jacobsen, Ørskov Overgård, Tvingstrup.
Leif Jacobsen, Klank Vestergård, Galten.
Thomas Jacobsen, Torrild, Odder.
Vagn Jakobsen, Fløjstrup, Uggelhuse.
Erik Jensen, Hadsten.
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Erling Damsgaard Jensen, Damsgård, Hadsten.
Finn Aaes Jensen, Savværksvej 8, Glamsbjerg.
Finn Sommer Jensen, Stilling.
Henry Jensen, Lyngby, Trustrup.
Kaj Jensen, Halling, Voldum, Randers.
Knud Dalsgård Jensen, Tingslemark, Højby Sj.
Leif Helboe Jensen, Hesselballe, Hjortshøj.
Vagn Jensen, Bale, Mørke.
Karl-Erik Johannessen, Duelund, Vrold, Skanderborg.
Poul Georg Johnsen, Skalhøjgård, Nimtofte.
Bent Jørgensen, Boeslum, Ebeltoft.
Jørgen Jessen Klinge, Eg, Knebel.
Peter Jessen Klinge, Eg, Knebel.
Jens Åge Alstrup Kristensen, Mejlby, Hjortshøj.
Ib Larsen, Nyrup mk., Højby Sj.
Jørgen Vadstrup Larsen, Tranebjerg, Samsø.
Knud Hasle Laursen, Kærsgård, Hundslund.
Ole Laursen, Elkjær, Hornslet.
Sigurd Laursen, Frederikslund, Ryomgård.
Jens Ole Lem, Strandvænget 9, Risskov.
Mogens Lynggård, Hadbjerg, Hadsten.
Peter Madsen, Hårby, Skanderborg.
Karl-Johan Kvist Mikkelsen, Strands, Knebel.
Leif Lykke Mikkelsen, Enslev, Hasselager.
Bent Lund Nielsen, Lundumgård, Lundum.
Gerner Nielsen, Spørring, Århus.
Jens Nielsen, Vithen, Hadsten.
Ove Søndergaard Nielsen, Skæring Møllegård, Hjortshøj.
Svend Gøricke Nielsen, Halling, Boulstrup.
Sven Erik Nielsen, Assendrup, Daugård.
Vagn Nielsen, Karenslyst, Ørting.
Jens Noes, Langballe, Mårslet.
Ivar Spliid Pedersen, Lystrup.
Jørgen Filstrup Petersen, Egå Bækgård, Lystrup.
Bent Mai Poulsen, Stenderup, Knebel.
Orla Poulsen, Visbjerg, Mårslet.
Bjørn Rasmussen, Lundtoft, Tørsbøl.
Rasmus Rasmussen, Voldby, Hammel.
Jens Jørgen Simonsen, Søften, Hinnerup.
Niels Slemming, Skovgård, Hobro.
Villy Søndergaard, Hesselager, Ålsø.
Eskild Lund Sørensen, Dalgården, Thorsager.
Finn Sørensen, Jægersborg, Stenbjerg.
Knud Sørensen, Thorsager.
Martin Sørensen, Skjoldelev, Hinnerup.
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Oluf Sørensen, Hårby, Skanderborg.
Knud Thrane, Gjerrild.
Arne Wissing, Hasle, Århus.
Poul Aagesen, Hadbjerg, Hadsten.

Sommeren 1958
Annelise Andersen, True mk., Mundelstrup.
Birgit Andersen, Spørring, Århus.
Inga Norring Andersen, Mejlby, Hjortshøj.
Inger Andersen, Mjesing, Skanderborg.
Karen Margrethe Andersen, Lindved Nygård, Hornsyld.
Lykke Andreasen, Nr. Harritslev, Hjørring.
Else Basse, Mjesing, Skanderborg.
Inger Bundgaard, Voldby, Hammel.
Kirsten Byriel, Voldby, Hammel.
Else-Marie Ellegaard Christensen, Søby, Hornslet.
Ester Christensen, Kalstrupgård, Hjortshøj.
Jette Christensen, Skolegade 17, Helsinge.
Lis Steffensen Christensen, Bjertrup Toftegård, Hørning.
Inger Eriksen, Blegind, Hørning.
Helle Fauerholdt, Skåde børnehjem, Højbjerg.
Kirsten Fogh, Homå, Ålsø.
Inge-Lise Fogsgård, True Søndergård, Brabrand.
Annelise Overgaard Hansen, Kvottrup, Mundelstrup.
Else Marie Hansen, Blåkær, Knebel.
Hanne B. Hansen, Skåde børnehjem, Højbjerg.
Lissi Haun, Tinning, Hinnerup.
Ulla Hedehøj, Lillering, Harlev J.
Tove Hedrich, Nejlinge, Helsinge.
Inga Helbo, Mejlby, Hjortshøj.
Gunver Holst, Vrejlev Kloster, Vrå.
Erna Høgh, Låsby.
Margit Jacobsen, Grøttrup, Hjortshøj.
Alice Andrup Jensen, Attrup, Byomgård.
Annelise Hornbek Jensen, Karlby, Hornslet.
Dagny Troelsen Jensen, Tåstrup, Harlev .1.
Herdis Balle Jensen, Villendrup, Banders.
Ingelise Winther Jensen, Thorsager.
Karen Margrethe Jensen, Holmstrup, Brabrand.
Karin Jensen, Fasangården, Jægerspris.
Sonja Jensen, Hårup, Hjortshøj.
Ulla Jensen, Bjødstrup, Rønde.
Sigurlina Johannesdottir, Melhaga 9, Reykjavik, Island.
Tove Johnsen, Egens, Rønde.
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Birte Vorre Jørgensen, Elev Højgård, Lystrup.
Esther Jørgensen, Nørregade 40 a, Hinnerup.
Margit Jørgensen, Tillerup, Knebel.
Else Kirial, Ernstmark, Voldby.
Dorthea Vestergaard Kristensen, Petersborg, Ollerup,
Jelling.
Lis Lajer, Lillering Skovgård, Harlev J.
Dorthe Marie Laursen, Yding, Østbirk.
Inge Marie Laursen, Tolstrup, Gedved, Horsens.
Lis Laursen, Glavindsminde, Karlby, Hornslet.
Lis Lemming, Hemstok, Ry.
Lis Lundquist, Spørring, Hjortshøj.
Asta Madsen, 0. Alling, Auning.
Ingrid Madsen, Højbygård, Lejre.
Kamma Marcussen, Skader, Randers.
Edel Mikkelsen, Auto-centralen, Torvet, Skanderborg.
Lena Mouritsen, Vennebjerg, Lønstrup.
Inger-Margrethe Møller, Villersø, Grenå.
Anna Baltzer Nielsen, Ellegård, Knagstrup, Hornslet.
Inger Schacht Nielsen, Hår, Hinnerup.
Karen Margrethe Nielsen, Attrup, Ryomgård.
Ketty Nielsen, Søften, Hinnerup.
Liselotte Blumensaat Nielsen, Rosenvangs Allé 251, Højbjerg.
Annelise Næsager, Hesselballe, Hjortshøj.
Inger-Lise Pallesen, Borum, Mundelstrup.
Birthe Pedersen, Borum, Mundelstrup.
Ebba Damgård Pedersen, Sofielyst, Addit.
Elly Møller Pedersen, Langballe, Mårslet.
Inge Bay Pedersen, Hammel.
Ingrid Pedersen, Vinding.
Karin Pedersen, Nørregade 7, Hinnerup.
Inge Johanne Poulsen, 0. Alling, Auning.
Lisbeth Poulsen, Tander, Mårslet.
Else Qvist, Mundelstrup.
Eva Rasmussen, Ejer, Skanderborg.
Grethe Rasmussen, Strands, Knebel.
Lene Krogh Rasmussen, Skader, Randers.
Anna Marie Reiffenstein, Rødlund, Harlev J.
Annie Roseil, Ledøje, Ballerup.
Inge Skovsen, Elholt, Ryomgård.
Ilse Stahl, Randers vej 188, Århus.
Inge Lange Sørensen, Ebdrup, Kolind.
Irene Sørensen, Spørring, Århus.
Irma Sørensen, Mogenstrup, Nimtofte.
Inge Wiegels, Solbakken 25, Risskov.

88
Af eleverne var 71 fra Randers amt, 48 fra Århus amt, 28 fra
Skanderborg amt, 4 fra Vejle amt, 3 fra Frederiksborg amt,
3 fra Hjørring amt, 3 fra Holbæk amt, 2 fra Åbenrå amt,
1 fra Københavns amt, 1 fra Odense amt, 1 fra Præstø amt,
1 fra Roskilde amt og 1 fra Island.
Ved kursusets begyndelse var 1 elev ikke fyldt 14 år, 25
var 14 år, 88 var 15 år, 48 var 16 år, 5 var 17 år.

