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Vær hilset, skønne morgenstund,
som blev forkyndt med hellig mund
af Guds profeter mange!
Du store dag, du rige dag,
på hvilken himlens velbehag
kom hid med fubelsange.
Unge
sjunge
med de gamle,
trindt sig samle
jordens bønner
om den største af dens sønner.
Sådan hilser man i Sveriges kirker julen velkommen.
Tidligt juledags morgen, endnu inden det er blevet lyst, strøm
mer folk til kirke. Mange steder viser små fakler vejen det sidste
stykke op til kirkens indgang, inde fra kirken skinner julelysene ud
i mørket. Når klokkeringningen og orgelets præludium er forbi,
begynder organisten på Wallins julesalme, og hele menigheden
rejser sig og synger »Vær hilset, skønne morgenstund«. Salmens
første vers er citeret på svensk i det brev fra Sverige, som findes
længere fremme her i Egåbogen. At man synger den ved »julottan« i de svenske kirker juledags morgen, er lige så sikkert, som at
man ser juletræer i danske kirker, når man samles til den guds
tjeneste juleaften, som for mange her i landet er indledningen til
julen.
Der kan være forskel i juleskikkene fra land til land, men
budskabets indhold er det samme glædelige til os alle sammen:

Fred over jorden!
menneske! fryd dig:
os er en evig frelser fød!

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

— Vandre kaldet værdigt
Under et fængselsophold, vistnok i Rom, opfordrer apostlen Pau
lus nogle med-kristne, som han står i brevveksling med, til at
•»vandre det kald værdigt, hvormed de blev kaldede«.
Måske lyder de ord, for at tale Storm P.’sk, lidt »floromvundne«
for unge af i dag. Nu »vandre«. At det betyder leve, føre sit liv,
er ikke indlysende for en slægt, der sjældent og nødigt bruger
»apostlenes heste«. Skal de tilbagelægge en strækning stort længere
end 100 meter, betjener de sig helst af en eller anden form for
rullende materiel. — Og »kald«, er det ikke noget, som hører
hjemme i profeters og apostles ophøjede, men noget fjerne verden,
og som i vore dage højst bliver præster og missionærer til del.
Os kan det næppe vedkomme. Ved jorden at blive, det tjener
os bedst.
Ja, hvis det forholdt sig sådan, vil jeg indrømme, at vi gjorde
klogest i at trække det apostelord på stald igen. Men forholdet
er det, at få ord holder sig mere på jorden, taler om noget mere
livsnært og for hele vort liv aldeles afgørende end ordet om, at
vi er kaldede, og det vel at mærke af Gud.
Det kan sommetider forekomme os mennesker, at hvad der
forbinder os med Gud, er som en overordentlig spinkel tråd, ja,
som er enhver forbindelse med ham ganske bristet. Og sandt er
det, at vi ofte gør, hvad vi kan, for at blive vore egne herrer,
stå uafhængige også af Gud, ja netop af Gud, i vort liv. Hvem
tør her melde hus forbi? Men dér har vi alligevel påtaget os en
opgave, som overstiger vore kræfter. Een forbindelse består, een
tråd er ikke sådan at slide over, een kendsgerning kan vi ikke
rokke ved: vi er kaldede af Gud i vor dåb.
Men for at forstå, hvad vi i vor dåb er kaldede til, er det
nødvendigt at gå en lille omvej.
Når et lille barn skal døbes, kan man ofte høre dets søskende
fortælle: på søndag skal Lillebror (Lillesøster) i kirke og ha’
navn! — Det er naturligvis forkert og misvisende. Barnet har fået
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navn, i samme øjeblik far og mor er blevet enige om det navn,
det fremtidig skal bære. Præsten spørger da også før dåben: hvad
er barnets navn? (ikke: hvad skal barnet hedde?). Og kristne
forældre bør benytte en sådan lejlighed til at fortælle deres børn,
at det er noget langt større og rigere, der i dåben bliver os men
nesker til del.
Alligevel er der nu en sandhed i dette, at vi i dåben kaldes
med et nyt navn, men et navn, som er fælles for os alle, og et
navn, som ikke mennesker, men Gud står bag og står inde for.
Man kunne sige: kristen-navnet. De gamle talte om, at vi i dåben
blev kristnet. »Vi efter dig dem her opkalde«, synger vi i vor
mest benyttede dåbssalme. — Strengt taget er det jo ikke helt
rigtigt; vi kaldes »kristne«, ikke Kristus, fordi vi altid skal min
des om, at hvad vi her får del i, kan vi helt takke ham for,
hvad han har levet, lidt, vundet, tilsagt. — Men man kunne også
med det nye navn i dåben tænke på det navn, som ellers med
rette ene tilkom vor Herre: Guds barn. Guds børn, det er dog,
hvad vi i dåben kaldes af Gud. Guds børn, i hvem han har vel
behag, hvem han vil se mildt og nådigt til. Mennesker, som må
tale til Gud med samme fortrolighed som børn til deres far, og som
med endnu større ret må vente alt godt af Guds hånd, end børn
kan vente det af deres fars. Vi må nok sige med en anden apostel:
»Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi må kaldes
Guds børn!« »Og vi er det«, føjer han til, som om han vil
overvinde en hemmelig tvivl hos sig selv og sine læsere, om at det
virkelig kan have noget på sig. Og hvem forstår ikke det? Navn
lig når vi ser på os selv. Det som Faderrøsten tilføjede, da Jesus
var blevet døbt: denne er min søn, den elskelige . . ., det passer
ikke rigtig på os, der i dåben fik navn fælles med ham! Det var
helt andre udtryk, Gud måtte gribe til, hvis han skulle karakte
risere os. Ikke just smigrende udtryk, vi kan selv i vort stille sind
prøve at gætte os frem til nogle af dem. Men hvor er det da en
dobbelt stor ting, at os kaldte Gud allerede ved vort livs begyn
delse sine børn, hans enbårne, elskelige søns brødre og søstre.
»Og vi er det«. Ja, når han, sandhedens mund, har sagt det,
så må det jo passe. Når Gud i sin nåde vil se det i os, så må
vi vel prøve at øve os i at se det samme i os selv — og i hin
anden.
Og nu begynder vi at forstå, hvad det er, vi i dåben er
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kaldede til, og hvad det vil sige at »vandre det kald værdigt«: hvad
andet end at leve som hans kære børn, som Jesu Kristi — og
hinandens — brødre og søstre.
Vel er dåben helt gave. Her lyder ingen etiske appeller eller
moralske opstrammere, her tages ikke de tusind forbehold, før
denne gave er sand — og vor. Her lyder et nådetilsagn: Guds
børn, trods alt hvad der modsiger det omkring jer og i jer.
Men netop derfor lyder der til enhver, som tager dette nåde
tilsagn til sig som den store glæde, fordi han har brug derfor,
— et kald i og med dette tilsagn, som ingen, der er af sandhed,
kan overhøre eller mistyde: at leve som den himmelske faders
børn og som dem, der er fælles om at have Jesus Kristus som
vor sande bror.
Jeg begyndte med at skrive, at i ordet om at vandre det kald
værdigt, hvormed vi blev kaldede, tales der livsnært om noget for
hele vort liv altafgørende. Ja, det gør der. Man efterlyser ofte i
vore dage — måske ikke mindst fra unges side — en forbindelse
mellem kristendom og hverdag, tro og liv (livsførelse). I det
nævnte apostelord peges der klart, enkelt og myndigt på, hvori
denne forbindelse består.
Jamen det er da et ganske overmægtigt kald! vil nogen sige.
Så kan vi da vist godt give op på forhånd!
Der er noget i en sådan indvending, som er rigtig og glædelig.
For det er jo sandt, at så er det ikke gjort med at være pæne
mennesker, som svarer enhver sit og ikke gør en kat fortræd.
Så må et menneske tværtimod ofte foruroliges for sig selv. For
hvor er den tillidsfulde åbenhed overfor Gud henne, som måtte
kendetegne barnets forhold til sin far? Hvor den stadige stræben
efter ikke at volde ham sorg og skam, men glad at lyde hans
vilje og flittigt at bruge hans gaver? Og hvor er det sind
overfor andre, som brødre har overfor hinanden, som i hvert
fald vor sande bror Jesus Kristus havde og har overfor os? Ikke
sært, om et menneske, der har det sådan, kommer på den tanke,
hvor uendelig langt han er fra at vandre det kald værdigt, hvortil
han blev kaldet. Om det suk til Gud kan bane sig vej: jeg er
ikke længer værd at kaldes dit barn!
Nej, det er så sandt, som det er sagt. Og dog vil en fornyet
besindelse på det kald, hvormed vi blev kaldede, nøde os til at
spørge os selv: var du nogensinde det navn værd? Var det ikke
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allerede i din dåb »for Jesu skyld, af Gud Faders nåde«, at du
kaldtes med det nye navn?
Og dernæst: det kald, som du med rette hører i dette navn,
til at du skal leve som Guds barn og dine medmenneskers sande
bror, gik det ud på, at først når du gjorde det, kunne der være
tale om, at du - måske, engang — kunne blive Guds barn, et
menneske, han ser mildt og nådigt til, eller gik det ikke tvært
imod ud på at leve som hans barn, fordi du er det!? Fordi du
har hans velbehag?
Jo, Gud ske lov! Vi skal stræbe efter at takke Gud og tjene
hinanden, ikke fordi ellers er det tvivlsomt, om han nogensinde
vil se til os i nåde, men fordi midt i, hvad der ellers kan være
dunkelt og tvivlsomt her i verden, er den kærlighed, Faderen
har vist os ved at kalde os sine børn, hævet over al tvivl. Og
når han ved nadverbordet gentager det, forvisser os om, at det
gælder også nu, er det for at vi - ikke bare skal sige det til os
selv, men sige det gennem den måde, vi møder livet og vore
medmennesker på: »vi er det«.
Kjeld Lawaetz.

»Livet er en varig strid,

og ungdom dets bersærkergang«
*)
Frithiof og Ingeborg hed de. Den ene var søn af en bonde, den
anden en kongedatter. Men de voksede op sammen i fosterfader
Hildings hjem, og dér kom de til at holde meget af hinanden.
Frithiof bragte Ingeborg den første rose, han fandt om foråret,
det første jordbær, han plukkede om sommeren, han tænkte på
hende, hvor han gik og stod. Ingeborg sad og vævede en dug, i
mønstret var der en helt, og hvordan det nu gik eller ikke gik alt som hun vævede, trådte Frithiofs træk klarere og klarere frem.
Da Hilding var klar over deres følelser for hinanden, sagde han
en dag til sin fostersøn Frithiof:
■»Nær ej slig elskov, fostersøn!
Ej skæbnens gaver falde lige,
en kongedatter er den pige . . .
Du er kun Thorsteins søn; thi vige
du må. Bedst, lige søger lige!«

Men det ler Frithiof blot ad, han mener, at det kommer mere
an på mandens eget mod og vilje end på hans afstamning og
slægt. Derfor siger han, at han vil kæmpe for at vinde sin brud,
om så det var mod tordnens gud.
Da deres ophold hos fosterfader Hilding var slut, kom Frithiof
og Ingeborg tilbage til deres hjem, men de kan ikke undvære
hinanden. Ingeborgs brødre, som nu er i hendes faders sted, be
søger Frithiof sammen med deres søster Ingeborg, så de får lej
lighed til at tale med hinanden, og Ingeborg klager over, at hun
ikke har det godt hjemme i kongsgården. En skønne dag drager
så Frithiof ud på frieri. Efter tidens skik beder han Ingeborgs
broder Helge om lov til at ægte hans søster. Men svaret er af
*) Af en tale ved afslutningen af vinterskolen.
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visende, ja tilmed hånende: han svarede hårdt: til bondesøn
skænkes vor søster ej bort! - Da trækker Frithiof sit sværd og
kløver kongens skjold - og truer kongesønnen, som nu er konge,
med, at næste gang de træffes, skal han passe på ikke at komme
det sværd for nær!
Snart kommer den anden frier, nordlandsdrotten kong Ring.
Helge spørger guderne til råds og giver derefter kong Rings udsen
dinge sit nej, men på en sådan måde, at kongens ære krænkes,
og det vil han hævne. Det varer ikke længe, inden der når rygter
til Helge om kong Rings stridslyst. Nu har Helge brug for hjælp
fra den modige og tapre Frithiof, men han er fornærmet og vil
ikke komme, selv om det gælder hans elskede Ingeborg. Hun er
blevet bragt op til Balders tempel for at være i sikkerhed i stridens
dage, og dér har Frithiof besøgt hende i al hemmelighed, skønt
det betragtedes som tempelbrøde.
Som betingelse for at hjælpe Helge forlanger Frithiof nu at
få Ingeborg. Men igen bliver han afvist - denne gang ikke fordi
han er en bondesøn, men fordi han er tempelskænder. Dog vil
Helge lade nåde gå for ret og hverken straffe ham med død eller
landsforvisning. Men Frithiof skal drage over til Orkneyøerne og
inddrive en skat, som den vældige jarl derovre skyldte Helge siden
hans fars død. — Da Frithiof tager afsked med Ingeborg, vil han,
at hun skal flygte med ham, men det vil hun ikke. Han drager
af sted alene ud på den farefulde færd over havet.
Mens han er borte, finder der store begivenheder sted hjemme.
For at redde kongen og landet har Ingeborg måttet gifte sig med
kong Ring, og kong Helge har under striden med kong Ring
afbrændt Frithiofs gård.
Først tror Frithiof, at det er Ingeborg, der har svigtet ham,
men han bliver belært om, at hun tværtimod har sørget over sin
skæbne, og derefter vendes al hans vrede mod hendes bror kong
Helge.
Ham træffer han i Balders tempel. Fyldt af vrede tager Frithiof
den tunge pung, som han har med skatten fra Orkneyøerne, og
slynger den lige i hovedet på kong Helge, og da han opdager, at
gudebilledet i templet har en ring om armen - en ring, som han
før sin bortrejse gav til Ingeborg - vil han rive den af, men
bliver derved årsag til, at træstøtten styrter ned i offerbålet.
Templet står snart i lys lue. Man anstrenger sig for at slukke ilden,
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Frithiof er en af de ivrigste, men alt er forgæves. Templet bliver
til en askehob.
Sorgfuld drager Frithiof bort — bort i landflygtighed.
Han har mistet sin Ingeborg, mistet sin gård, mistet sin ære,
er tempelskænder og tempelbrænder. Fredløs drager han bort. Det
er, som han siger farvel ikke blot til alt derhjemme, men også til
livets glæde.
I tre år er han borte. Så bliver længselen ham for stærk. Han
må se Ingeborg igen, bare se hende, for han kan aldrig glemme
hende.
Forklædt som en gammel stodder kommer han til kong Ring
og tager tjeneste hos ham. Kong Ring genkender ham dog, men
lader, som om han ikke kender ham. Da de en dag er ude på
isen, kongen og Ingeborg i en kane og Frithiof på skøjter, sker
der det, at kanen er ved at gå gennem isen, men lynhurtigt er
Frithiof der og drager med sine jættekræfter kane og hest i sik
kerhed. Da forstår kongen, at det er Frithiof, der er kommet.
For han ville kunne øve en sådan kæmpedåd.
Så får Frithiof en dag en frygtelig svær fristelse. Han er med
kongen på jagt. De kommer til en ensom dal, hvor kongen vil
hvile sig. Han lægger sig med hovedet på Frithiofs kappe og
falder i søvn. Da hører Frithiof en kulsort fugl synge, det lyder
som en frister: dræb den gamle, nu da han sover, intet menneske
ser dig, graven kan skjule din ugerning. Men en hvid fugl siger
det modsatte: slå ikke en værnløs gammel mand ned; selv om
mennesker ikke ser dig, så ser dog Odins øje dig, og hvad du end
vinder derved, så vinder du dog aldrig ry som en helt.
Sådan synger fuglene, og dermed siges der jo, at Frithiof
nu står over for et afgørende valg mellem to muligheder, et skæb
nesvangert valg for ham.
Han griber sit sværd, medens kongen so ver sødt — og slænger
det langt bort fra sig. Kongen lukker øjnene op, han har ikke
sovet, men har kun villet prøve Frithiof. Nu vil han også tilgive
ham, for den gamle konge ser med forståelse på Frithiofs ung
domshandlinger. »Livet er en varig strid og ungdom dets bersær
kergang«, siger han og tilbyder ham både dronning Ingeborg og
sit rige. Ingen af delene kan Frithiof sådan uden videre tage
imod. Kongen har en søn, som skal arve riget, og selv om han
ikke er gammel nok endnu, så nægter Frithiof at lade sig vælge til
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konge i hans sted, men han lover at beskytte riget, til sønnen
bliver konge, og Ingeborg vil han ikke tage til sin brud, før han
er blevet klar over gudernes mening. Hvordan skal han, som har
brændt et tempel, blive forsonet med dem? Svaret får han gennem
en luftspejling. Han ser et nyt tempel over den plads, hvor det
gamle stod, og han forstår, at det er gudernes mening, at han
skal bygge et nyt tempel op på det gamles grund. Med fredelig
dåd skal han gøre bod for sin ungdoms overmod.
Han opfører et prægtigt tempel, men ved indvielsen får han
af overpræsten at vide, at det er ikke nok. Han må høre op med
at hade den, der var skyld i, at han ikke fik Ingeborg. Han må
forsones med sine fjender, for kun hvor der er fred, kan der blive
tale om forsoning. Det ender da med, at Frithiof forsones med
sin fjende, Ingeborgs broder Halfdan, og modtager Ingeborg af
ham.
Sådan var indholdet af den gamle saga. Gennem den svenske
digter Esaias Tegner er den blevet kendt i verdenslitteraturen, for
hans »Frithiofs Saga« hører til verdenslitteraturens hovedværker.
Det er heller ikke uden grund. Den fortæller os menneskeskæb
ner på vikingetiden, men der er også noget almengyldigt i den,
noget, som gælder til alle tider.
Frithiof vil ikke finde sig i sin skæbne. Han, der var bondesøn,
kunne ikke få Ingeborg, der var kongedatter; sådan var dengang
livets lov. Men han vil ikke bøje sig for skæbnen. Han bliver trod
sig og er tillidsfuld. Han har kræfter og kan bruge sit sværd, hvad
han truende viser kongen ved at kløve hans skjold. I sin trods
krænker han en anden af livets love, som det skulle leves dengang:
han mødes med sin Ingeborg i templet og bliver dermed tempelskænder. Da han til straf derfor skal hente kongens skat på
Orkneyøerne, vil han, at Ingeborg skal flygte med ham — gør
altså endnu et forsøg på at bryde skæbnens magt, at forme livet,
som han ville det, uden at tage hensyn til, hvad der var tilladt,
og hvad der ikke var tilladt. Men endnu en gang erfarede han,
at der var noget, han ikke kunne sætte igennem med sin kraft og
sit sværd. Han har afslået at komme kongen til hjælp. Nu må
han drage bort, og da han kommer hjem igen, har ulykkerne
hobet sig op: en anden har taget hans Ingeborg, hans gård er
brændt, og nu gør han sig selv skyldig i endnu en ulykke, templets
brand. — Hvad vandt han da ved alle sine trodsige forsøg på
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at trodse skæbnen? Intet andet end at gøre den endnu hårdere.
Han var som en rasende hund, der slider i sin lænke for at komme
løs, men kun skaffer sig selv sår derved.
Sådan var Frithiof, i alt fald i sin ungdomstid. Livet er en
varig strid, ungdom dets bersærkergang . . .
Men livet lærte efterhånden Frithiof at tænke, før han hand
lede. Da fristelsen kom til ham og han kunne dræbe kongen, uden
at nogen fik at vide, at det var ham, der havde gjort det, da er
han nået til en modnere alder og ser for sig, hvordan livet i
fremtiden vil forme sig for ham, hvis han dræber kongen, og
hvordan det vil blive, hvis han holder sin samvittighed fri for
den skændelsgerning. Han overvinder fristelsen, inden han besejres af den.
Det er en naturlig ting, at der i enhver nogenlunde vaks ung
vil være noget af det trodsige sind, som vi så, at Frithiof havde.
Det er også naturligt, at der i enhver flok drenge altid vil være
nogen, hos hvem det er mere fremtrædende end hos andre. Avi
serne fortæller os ofte om letsindige unge, der sætter sig op mod
samfundets love i en slags ungdommelig trods. Litteraturen har
begyndt at skrive om dem, som de kalder »vrede unge mænd«.
Selvfølgelig mærker vi også altid på en skole som denne, at
der er en og anden, der ikke i første omgang vil respektere den
husorden, som vi efter mange års erfaring har fundet er den
bedste for vort arbejde. De er som knaster, der gør arbejdet
vanskeligere for os. Det er ikke så let at få det helt pæne resul
tat ud af det, selv om der dog også er noget godt at sige om
knasterne. De er med til at give en mere afvekslende flade. Ja,
de kan somme tider være med til at pynte på et stykke træ.
I dag tænker jeg på jeres fremtid. Jeg tænker på, hvordan
det mon vil gå hver enkelt her i livet, det ukendte liv, som ligger
foran jer. Jeg ønsker, at det må blive et lykkeligt, liv, fyldt med
arbejde og glæde, til lykke for jer selv og for de medmennesker,
som I får med at gøre. Det ønske nærer også I selv og jeres
forældre.
I er så forskelligt udrustede med evner — som vi alle er for
skellige.
Nogle af jer har haft svært ved arbejdet med at klare regne
stykker og diktater og sådan noget, som andre af jer har haft
lettere ved. Men det er ikke det, der er afgørende for jeres frem
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tid. Jeg vil sige det så stærkt, som at jeg er mere bekymret for ham,
der sætter sig trodsigt op mod livet i ulydighed mod de givne
regler, end jeg er for nogen anden. For han vil, er jeg bange for,
før eller senere erfare, at livet kan slå hårdt igen - sådan som
det gjorde mod Frithiof.
Jeg er mere bange for den, der har evner, men ikke gider bruge
dem, end jeg er for den, der flittigt søger at udvikle og udnytte sine
mindre gode evner.
Jeg er mere bange for den, der hellere vil ligge og læse i
umoralske kulørte hæfter og skal have spillekort med damebilleder
på, end jeg er for den, der på en sund og naturlig måde synes
om at være sammen med nogle piger.
Eller for at sige det kort til jer i dag, hvor jeg tror, at I er
særlig lydhøre, og hvor jeg har den fordel, at mange har jeres
forældre til stede: i sidste instans afhænger alt af karakteren. Så
dan har en klog mand engang sagt. Det betyder, at når alt kommer
til alt, så afhænger det af jeres karakter, hvordan livet skal forme
sig for jer. Ikke af jeres præstationer i skolekundskaber, selv om
vi naturligvis også tillægger dem en stor betydning. Alt afhænger
af karakteren — hvordan et menneske end er udrustet med hensyn
til begavelse, udseende eller andet af det, som falder i øjnene og
almindeligt anses for væsentligt, så er det dog til syvende og sidst
karakteren, der er afgørende for, hvordan dets livsløb vil forme sig,
og hvad det vil komme til at betyde for sine medmennesker.
Men et menneskes karakter, hvad er det egentlig for noget?
Det er de egenskaber, som udgår fra sindet, fra et menneskes
tilbøjeligheder og viljens moralske dannelse. Det er et menneskes
karakter, der er afgørende for, om vi regner ham til de gode eller
slette, til de stærke eller svage. Hvordan han er - det afhænger af
karakteren.
Derfor er det da også, at jeg i dag vil udtrykke det håb, at vi
i vinter må have ydet et bidrag til at styrke og udvikle det gode
i jeres karakter. Vi har udstillet nogle af de synlige resultater fra
arbejdet i vinter. Det har glædet os at se, hvor fine resultater
der kan nås, hvor flid og evner og en kyndig lærers vejledning
mødes. Ja, selv hvor der ikke er nået så meget, er der alligevel et
værdifuldt resultat, nemlig en erfaring af, at uden en viljesindsats
nås der i hvert fald ikke noget
O stort resultat.
Men om vi har haft lykke til at give jer det lige så værdifulde
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resultat med herfra: en udvikling i den rigtige retning af jeres
karakter - det kan vi ikke sige.
Frithiofs sind var overmodigt, trodsigt. Ungdommens sind er
altid uroligt, frembrusende. Noget skal der ske. Kræfterne skal
finde anvendelse. - Ja, vist skal de det! Ku ej det stærke mod,
køl ej det varme blod, siger digteren, men han fortsætter med en
linje, som vi ikke må glemme: lær ham blot, hvad der er værd
at elske!
Vi skal lære de unge at vurdere rigtigt. De vil blive stillet over
for så meget her i livet, hvor det gælder om at vælge. De vil
møde så mange fristelser, at de må have en fast karakter, hvis
de skal undgå at komme i ulykke. De skal være selvstændige og
ansvarsbevidste, så de ikke bliver et let bytte for det onde i verden.
Livet er en evig strid ... Den kommer I ud i, hver eneste en
af jer.
Pas på, at det ikke går jer, som det gik den ulykkelige Høder,
som der fortælles om i et gammelt sagn. Det er underligt, hvor de
gamle historier kan give udtryk for noget, som gælder til alle tider.
Jeg skal genfortælle det for jer til sidst i dag og håber, at I vil
forstå det og huske, hvad jeg vil sige jer med det.
Odin havde to sønner, som hed Balder og Høder. Balder
var både dejlig og god og klog, men Høder, som ellers var god
nok, havde den ulykke at være ganske blind. Så skete det, at
Balder fik anelse om, at han skulle dø midt i sin blomstrende
ungdom. Derover blev både Odin og alle guderne så forskrækkede,
at de måtte finde på noget for at forhindre det. De bad Frigga,
som var Balders moder, om at få alt, der kunne dræbe mennesker,
stål og sten og træ, sygdom og edder og gift, om at skåne Balder.
Det lovede de også. Men den lille plante, som kaldes Misteltenen,
havde Frigga overset. Og det ville Loke benytte sig af, — han, som
guderne brugte, når de skulle narre jætterne. Men han havde
lyst til at narre alle, også guderne selv. Da han nu erfarede, at
Misteltenen ikke havde lovet at spare Balder, tog han den og
spidsede den til ligesom et spyd, og så sagde han til Odin og de
andre guder, at det kunne være meget morsomt, nu da ingenting
kunne gøre skade på Balder, om han blev stillet op og de alle
sammen skød til måls efter ham med, hvad der var nærmest for
hånden. Det ville være til ære for Balder, sagde han. Odin og
de andre guder syntes da også, at det kunne være morsomt, og
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det kunne jo ikke gøre nogen skade på Balder. Tværtimod, for så
kunne man da se, at der ikke var noget, der kunne såre ham.
Som sagt så gjort. Loke turde nu ikke selv åbenlyst gøre ondt
mod Balder med misteltenen, for han vidste, at det ville koste
ham hans hals, om han gjorde det. Men så listede han sig hen
til den blinde Høder og spurgte ham, hvorfor han ikke skød til
måls mod Balder ligesom alle de andre for at gøre Balder den ære
at lade alle se, at intet kunne gøre ham noget. Da svarede Høder:
fordi jeg hverken kan se, hvor Balder står, og heller ikke har
noget at skyde med. Ikke andet, sagde Loke, jeg skal nok lede dig
hen, hvor du kan ramme, og her er et lille spyd, som du kan
magte. Så ledte han Høder lige ind på livet af Balder og rakte
ham misteltenen. Høder skød, og Balder styrtede omkuld, dræbt
af misteltenen. Det hjalp ikke, hvor meget hans moder Frigga og
alle guderne end græd og jamrede. Men Høder måtte dø med Bal
der.
I dag er vi opfyldt af gode ønsker for jer i fremtiden.
Om jeg kunne, så ville jeg gerne bede alt det, der kan skade
jer, om at love, at det skal lade være med at skade jer. Men det
lader sig ikke gøre. Der går en Loke omkring i livet og har lyst
til at lokke alle dem til at gøre det onde, som han kan få til det.
Og lettest er det da naturligvis med de blinde, - dem, der ikke
er i stand til selv at se og forstå, hvad de gør.
Også mellem de unge er der altid nogle, der er så underligt
blinde, — eller lad mig sige det uden et billede: der er mange
unge, der er så svage i karakteren, at de lader sig lokke med i
de ulykker, som de påfører både andre og sig selv.
De, der har en stærk karakter og har lært, hvad der er værd
at elske, de klarer sig lettere frelst gennem livet.
Vi tager i dag afsked med jer efter en vinter, hvor vi har
prøvet at være jer til hjælp på forskellig måde. Det ville være mig
og os alle her en stor glæde, hvis I synes, at I ikke blot har lært
noget mere i de skolefag, som vi har haft på arbejdsplanen, men
også fået en forståelse af, hvor meget i jeres fremtidige liv der
afhænger af jeres karakter. Hvis I synes, at I har fået en hjælp
til at se selv, så I ikke som den blinde Høder lader jer bruge til
hvad som helst, så er det godt.
For det er jo, når alt kommer til alt, karakteren i jer, det
kommer an på.
.
1 age Dybkjær.

Digteren og mennesket Johan Falkberget
På gården Falkberget i bjergbyen Røros’ landsogn fødtes Johan
Falkberget den 30. september 1879.
Faderen havde været jernbanearbejder og blev bjergmand ved
Christianas Sextus gruberne. Her blev han gift med den yngste
datter på Falkberget. Han var en belæst og interesseret mand, som
jævnlig om aftenen læste højt for sine kammerater blandt bjerg
arbejderne.
Johan Falkbergets mor havde ældgammel tysk bjergmands
blod i sine årer. Hendes forældre var indvandret fra Jæmtland
og havde ryddet gården ved Rugelsjøen, som hendes mand overtog.
Hun var musikalsk og havde sans for naturen og kunsten. Tradi
tionerne fra hendes slægt spiller en stor rolle for sønnens digtning.
Forældrene passede gården og drev den op, men faderen
havde gennem alle årene tillige arbejde ved gruberne. Indtægten
derfra var nødvendig for at klare det daglige brød.
Tidlig måtte Johan hjælpe til. Otte år gammel begyndte han
som arbejdsdreng ved den grube, han senere skrev sin store tre
binds roman om. Det var tungt slid for en lille gut, skrev han senere. Arbejdet begyndte klokken tre om morgenen, og mere end
een mandag morgen måtte faderen tage ham på ryggen op gen
nem de bratte lier fra Falkberget, når stormen tudede og vejret
var hårdt. De kolde nætter var ikke til at spøge med, mange
frøs fordærvet i den tid, og forkølelse og tandværk hærgede.
Værkende tænder kureredes ved at brænde dem rene med glø
dende søm.
Alligevel kom Falkberget til at elske gruberne og de folk, der
sled der, de folk, hvis talsmand han senere blev, både i sin digtning
og i sin journalistiske og politiske virksomhed.
I løbet af ti—femten år gennemgik han de forskellige grader
af bjergmandsarbejdet. Her blev han fortrolig med selve arbejdet,
og gennem de gamle arbejderes beretning om svundne tider og
mennesker fik det hele et liv og et perspektiv, så det senere kunne
genopstå i hans digtning.
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Ved siden af gruberne og arbejdet med kobbermalmen spil
lede fj ældet med al dets barskhed en stor rolle for Johan Falkberget. Her løb han om vinteren på ski over vidderne, her strej
fede han rundt med bøssen, og i de lyse sommernætter fiskede
han i fjældsøerne. Denne færden i Guds frie natur gjorde sit til,
at gruberne ikke kunne binde ham for livstid.
Johan Falkberget fik tidligt litterære og politiske interesser.
På vandringen til og fra gruben fortalte faderen ham om franskmændene Zola og Hugo og deres kamp for et mere retfærdigt
samfund, og Johan bestemte sig til at gå i deres fodspor. Nogle
år senere blev Maxim Gorki mærkesmanden, han gerne ville
følge.
Tyve år gammel sad Falkberget i de lyse nætter og skrev en
fortælling i Zolas og Gorkis ånd. En finne ved navn Morten sad
træt og åndelig sløv efter en lang arbejdsdag og slumrede ind. De
to var arbejdskammerater, men havde ikke fælles interesser. Mor
tens store livsdrøm var at bevare sit lille, skæve hus fra tvangssalg.
Fattigvæsenet skyggede ham dag og nat. Den unge digter ville læse
sit værk for Morten, men naturen krævede sin ret, og Morten
sov, selv om Johan forstærkede stemmen, så den kunne have
nået de tusind tilhørere. For ham blev Morten sindbilledet på
hele verdens sovende proletariat.
I forårsnatten ved fjældsøen fik Johan Falkberget overrakt
sit arbejdsprogram. Deri stod: Væk Morten! Væk alle de sovende
Morten’er i verden!
Få år senere begyndte Johan Falkberget at hente sine emner
fra grubernes trælsomme arbejdsliv, og nu vakte hans bøger op
mærksomhed. Bjergmandens sejge kamp for brødet var et nyt
emne i litteraturen, og man begyndte at lægge mærke til digterens
navn.
I en lang række af bøger har han skildret bjergbyens men
nesker og skæbner, indtil han i sin tre binds roman, »Christianus
Sextus«, skabte et storværk, der vil leve for bestandig. De i ydre
henseender fattige skæbner bliver store, fordi Falkbergets varme
hjerte føler med dem, og hans digterevne skænker dem liv for
læseren.
Falkberget fremtrådte i norsk litteratur samtidig med Sigrid
Undset og Olav Duun. Hans værk om grubernes mennesker vil
leve side om side med »Kristin Lavrandsdatter« og »Juvikin
gerne«.
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Anna og
Johan Falkberget

Fra 1909 var Falkberget i et par år redaktør af arbejderbladet
»Nybrott« i Ålesund, senere af »Smålenenes Socialdemokrat« i
Frederiksstad, og i mange år var han fast medarbejder ved vittig
hedsbladet »Hvepsen«. I 1922 overtog han fødegården, og siden
har han taget del i kommunalt arbejde. I 1930 blev han valgt
af sin hjemegns arbejdere til at repræsentere dem på Stortinget.
Det var naturligt for Falkberget at gå ind i arbejderpartiet.
Han ville retfærdighed for de små i samfundet, og han havde
dyb samfølelse med de folk, af hvis rod han var rundet. Han
ville være med at kæmpe mod nød og fattigdom, voldsmagt og
krig; men han er ikke ortodoks marxist, og han står den mate
rialistiske historieopfattelse fjernt. Han har taget i arv fra slægtens
fromhed og ydmyghed overfor evige magter.
Blandt de mænd i Trøndelagen, som Johan Falkberget stadig
vender tilbage til i sine artikler og taler, er Ole Vig og Anders
Reitan, begge lærere og begge fromme, alvorlige kristne, mænd,
som han sætter højt. De var virkeliggørelsen af almuens ulmende
opdrift, de kom fra folkedybet og var med til at rejse folket.
De fik deres væsentligste gerning blandt bønder, mens Falkberget
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selv kaldte på de slumrende kræfter hos arbejderungdommen, ja,
arbejderbefolkningen i det hele, hvis forhold og tankeliv han kendte
fra barnsben.
Det er for mange en glædelig ting, at denne arbejderdigter
har bevaret sin ærbødighed for den kristne arv. Det mærkes i
romanerne og endnu mere i den samling taler og artikler, der
kom efter krigen under titlen: »I lyset fra min bjergmandslampe . ..«
Den indledes med den tale, Falkberget holdt i Røros kirke den
17. maj 1945. Han taler i den om to sikre ankergrunde, Norge
har haft i den saganat, landet har været inde i.
»Den første var selve klippen i vor kristne bekendelse, at den,
som bliver tro og aldrig viger bort fra sandhedens vej, skal sejre
i »Guds time«.

»Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mand var døde.«

Den anden er Norges grundlov, og hemmeligheden ved den
er, at den er rejst på den enkle moralske regel, at ret og sandhed
er den bærende bjælke i folkets liv.«
Senere på sommeren talte han igen i bjergbyens kirke ved et
norsk-svensk stævne. Der udtalte han:

»I denne stund vil vi heller ikke glemme hærskarernes Gud,
som har givet os denne fagre dag.«
I en juleartikel samme år hedder det:

»Julen er kirkeklokkens tid! I år vil den påny forkynde det
fredens budskab, der for snart to tusind år siden blev forkyndt for
hyrderne på marken.
Vemodigt — og stort og gribende er det, at klokkerne i Nidar
osdomen og i de andre tårne i Trøndelag skal ringe over heltene,
der nu ligger i ukendte grave.
Norge krævede det! Vi har bare at bøje vore hoveder i sorg;
der går ingen vej udenom.
»Förfäras ej, du lilla hop,
fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla!
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De fröjdas åt din undergång,
men deras fröjd ej bliver lång,
ty låt ej modet falla!«

Det var en god Gustaf Adolf at synge i de fem trængselens
år — på denne side rigsgrænsen.«
Om Ronald Fangen skriver Falkberget:

»Han er blevet kaldt en af Oxfordbevægelsens førstemænd.
Oxford eller ikke-Oxford? Jeg tror ikke, at skiltet over døren havde
stort at sige for Fangen. Han spurgte bare om det ene: For eller
imod Kristus? I lyset udenfor Damaskus spørges der heller ikke
om andet.«
I en 1. maj tale i norsk radio sagde Falkberget: Vi må gå til
bjerget i Galilæa for at finde »det evige og udødelige ord«.
Da Falkberget for ti år siden fyldte 70, fik han overrakt en
hædersgave omtrent af størrelse med den, der følger med Nobel
prisen. Det var en hilsen fra det norske folk, en »hjerternes Nobel
pris« fra hans eget folk.

Jens Marinus Jensen.

Verden og året
Hver morgen får vi verden ind ad døren:
små triste meldinger om vold og død,
og lange budskaber om fjerne jordskælv,
om store brande, misvækst, hungersnød.
Den luft, vi ånder i, er forurenet,
og krigen truer — verdens undergang.
Man gyser dagligt lidt, men vanen hærder,
man dysses hen, som ved ensformig sang.

Men rundt om vore huse lever året,
med lys og skygger, tåge, regn og vind,
i evig skiften, levende, mangfoldigt.
Hver dag er ny og har sit eget sind.

Jeg ville leve med i årets rigdom
og elske sol og byger, løv og sne —.
Hver morgen får jeg verden ind i stuen,
den gamle verden, fuld af bitter ve.
Mit hjerte svinger mellem angst og sløvhed.
Hvorledes skal jeg møde denne gru?
Imens går året videre derude.
Hvor skovens farver dog er skønne nu!

Grethe Risbjerg Thomsen.
Fra digtsamlingen »Havet og stjernen« 1959.
Gengivet med tilladelse fra Steen Hasselbalchs Forlag.

Frihed og opdragelse
Hvordan skal det gå til, at menneskene skal komme til at erkende,
at friheden er noget stort og godt, når man daglig må se den
tilsidesat i en uhyggelig grad. Det er rigtigt, at en socialdemokrat
har udtalt, at frihed er et indholdsløst ord - det ord som de
»gamle« satte som partiets motto.
Nu bliver vi advaret imod at opdrage vore børn og unge til
at have store idealer. Samfundet kræver først og fremmest, at
man er indstillet på kompromis. Hvis ordet frihed ikke mere
passer ind i ens program, dropper man det uden videre.
Hvis idealerne ikke betyder mere for én, end man er rede til
at svigte dem ved første lejlighed, når et kompromis skal indgås,
er det bedre slet ikke at have nogen. Men der har levet menne
sker, og der vil forhåbentlig også i fremtiden leve mennesker, for
hvem frihed ikke blot er ord med indhold, men noget dyrebart,
som de var villige til at kæmpe for, ja at gå i døden for.
Det er opdragerens opgave at opdrage således, at opdragelsen
tager sigte på både følelseslivet og viljen. Jeg tror, og jeg støtter
min tro på erfarne pædagogers udtalelser, at det er usandt at
mene, at man kan opdrage børn og unge til at spille på det
forstandsmæssige. Det der vurderer ens egne og modstanderens
mulighed — at indgå kompromis.
Det er mod følelseslivet, opdragelsen skal rettes, hvis den skal
sigte mod at gøre menneskene gode eller gøre dem bedre. Det
vil sige, den skal få dem til at elske og elske det rette. Den skal
få dem til at hade uretten. Tidligere tiders mål for opdragelsen var
at skabe et godt, et dygtigt og et lykkeligt menneske. Nu påstås
der fra de såkaldte »frie kredse«, at nu skal der opdrages til en
god samfundsborger. Det er sikkert lettere at opdrage til en god
samfundsborger end til et godt menneske. Men mange er ikke
glade for denne lettelse. De vil hellere søge at fremelske en ungdom
med de gode gamle egenskaber som ærlighed og tapperhed end

en samling nikkedukker, der finder sig til rette i en kedelig til
værelse.
Vær ikke bange for, at de unge skal blive dårligere samfunds
borgere, fordi de bliver opdraget efter de gamle idealer.
Vi vil jo alle vore børns og de unges bedste, vi ved også,
at de på mange måder må tilpasse sig det moderne samfund,
men at de først og fremmest skal have lov til at være mennesker
og leve det farlige og dyrebare liv.

Arne Vestergård.

Alle Egåbogens læsere ønskes en glædelig jul og et lykke
bringende nytår.
Ole, Karen og Arne Vestergård.

Kvæles ungdomsforeningerne
af film og flæsk?
Et lokalt annonceblad, der hver fredag kommer til alle husstande
i en række sogne i et østjydsk landdistrikt, er kommet mig for øje.
Da jeg hverken skal have plads som fodermester eller hus
bestyrerinde og ej heller skal købe daggamle kyllinger, smågrise
eller brugte biler, kaster jeg mig over de spalter, der fortæller om,
hvad der bydes på af underholdende og oplysende sammenkomster
i de samme sogne, og der findes ialt 30 annoncer desangående, så
folk behøver så vist ikke at sidde hjemme og ærgre sig over, at de
har købt fjernsynsapparat. Der er arrangementer nok, der vil lokke
dem hjemmefra.
Men når man har læst dem alle igennem, siger man til sig selv,
at der måske alligevel var hyggeligere hjemme ved fjernsynet, og
programmet der skal være i hvert fald meget ringe, hvis det ikke
står over, hvad der bydes i egnens biografer.
Her er et udvalg af, hvad disse »lokale kunsttempler« giver til
bedste:
Liane - pigen fra urskoven, et spændende eventyr i farver, kendt
fra Feminas føljeton, pragtfarvefilmen Ved drømmenes bred, en
film med livsglæde, spænding og humør. Pigen Rosemarie, histo
rien om en pige, der havde oplevet »den mandlige svaghed« blandt
eliten af personligheder og blev tvunget til tavshed, Lilli — pigen
fra storbyen, en forrygende gangsterfarce, Tilbage til evigheden, et
vildt og spændende drama fra Amazonflodens jungle, Nat i den
grønne Kakadue — en usædvanlig festlig og farvestrålende show
film, Den store svenske farvefilm Tyvernes glade dage - den store
showfilm fra livsglædens lykkelige tid med alle de kendte melodier:
Du gamle måne, en lille rystedans osv., osv.
Film om jetpiloter og luftens helte savnes heller ikke.
Annoncerne har, som det ses, store, anbefalende ord om for
holdsvis ligegyldige 5. og 6. klasses film, der ikke mere har inter
esse i byerne, men nu oversvømmer landsognene.
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En idrætsforening har Non stop aften på gæstgivergården, bus
afgår fra nærmeste købstad, medlemskort kan bestilles pr. telefon,
det skinner klart igennem, at foreningen gerne vil lokke både folk
og penge fra byen tilbage til landet; Knud Lange er der med to
orkestre. En vælgerforening indbyder til humøraften, forsamlings
huset har stort flæskespil, jagtforeningen andespil, racedueforeningen andespil (20 ænder - 10 flæskestege), soc.foren. ånde- og
flæskespil (10 kæmpestore ænder, 15 fine flæskestege), en anden
idrætsforening har stort bal med Trixon kvartetten, en tredie an
despil (30 ænder og ekstra ænder og kaffe som sidegevinst), en
sportsforening stort ånde- og flæskespil (15 fede ænder, 10 store
flæskestege og fint ekstranummer). Det kan forhåbentlig ventes,
at sporten og idrætten får et vældigt opsving efter fortæringen af
alt dette sulemad.
Også husholdningskredsen og husmandsforeningen har andeog flæskespil eller flæske- og andespil.
Når man har læst alt dette om flæsk og ænder, får man lyst
til at viderebringe, hvad stadsdyrlægen i Tønder fornylig skrev i
Flensborg Avis om
Smålunken gas til bal hele natten.

»I fjor viste en opgørelse, at foreningernes andespil-arrange
menter alene i amtets nordøstlige område havde haft en omsæt
ning på knap en halv million kroner — og det er da en post.
Nu starter den dejlige gåse- og andespilsæson, og levnedsmid
delkontrollen håber i år at slippe for det kedelige syn af rådne ge
vinster. Det er så nemt at undgå. Lad de kære dyr blive hos slag
teren, til de skal spises, det er det eneste rigtige, og giv i stedet
vinderen et gavekort. Der er store muligheder for at gøre dette
sjovt og festligt, en fin opgave for foreningens kunstneriske bega
velser.
Vil De endelig have gevinsterne i salen (et meget dårligt op
holdssted for et fint stykke kød) så lad dem blive i slagterens køle
rum til sidste øjeblik. Lad slagteren pakke dem ind i pergament og
aldrig i plasticfolie, der fremmer forrådnelsen. Og husk ikke at
anvende frosset fjerkræ, det kan i hvert fald ikke tåle den mis
handling.
Er det Dem, der vinder, så husk, at nedfrysning er noget, man
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kun anvender på absolut friske varer. En smålunken gås, der må
ske har været til bal hele natten, er ikke velegnet.
Den bestyrelse, der under medlemmerne en sund og lækker ge
vinst, bruger gavekortet. Og så velbekomme!«
Indeholder spalterne om sognenes sammenkomster virkelig ikke
andet end film og flæskespil? Da er det et foruroligende indblik i
sognenes kulturliv.
Jo, adskillige afdelinger af Dansk arbejdsmandsforbund holder
nøgterne generalforsamlinger, flere pensionistforeninger ligeså, og
realskolens elevforening har farvefilm, generalforsamling og fest,
Sudanmissionskredsen har bazar, og i et sogn er menighedsrådet
og borgerforeningen gået sammen om et efterårsmøde med biskop
pen som taler.
Helhedsindtrykket er, at forlystelsesindustriens folk er ivrige
efter at samle de unge til lettere underholdning, mere interesseret
i deres penge end i deres karakter, og at foreningslivet opmuntrer
folks spillelyst og imødekommer mange menneskers forkærlighed
for fede spiser.
Men er der da i hele dette område med 7300 hjem i 10-12
sogne slet ingen ungdomsforeninger, der har noget alvorligt at byde
den opvoksende slægt?
Der er annoncer fra to ungdomsforeninger. Den ene har været
med i De danske Ungdomsforeninger. Den tilbyder en filmsaften
med generalforsamling efter kaffen. Eneste punkt på dagsordenen :
Foreningens opløsning.
Vil det sige, at ungdomsforeningerne, der i sin tid samlede de
unge om foredrag, sang og oplæsning og virkelig udførte et på
skønnelsesværdigt arbejde, nu er ved at kvæles af film og flæsk???
En anden forening, der også bærer navnet ungdomsforening,
og er kendt som egnens største balforening, 13 baller om året —
en lørdag om måneden og så nytårsaften - med orkestre til 121500 kroner, har en kæmpeannonce med overskriften

BLÅ MANDAG
En stor tospaltet annonce byder velkommen til gæstgivergår
den mandag aften. Vagn Bjørnholt vil vise en film fra Spanien tyrefægternes land. Medlemskort skal forevises, men der er fri
entre.
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Men det vigtigste ved denne annonce er, at der samtidig ind
bydes til drøftelse af vinterens arbejde.
»Vi har tænkt os at lave en film- og foredragsaften en gang om
måneden og endvidere, såfremt den fornødne interesse er til stede,
at lave sangkor, folkedans, amatorskuespil eller lignende. Forslag
modtages gerne!«
Det tyder på, at den kendte balforening søger nye opgaver.
Hvis dette er alvorlig ment, er det næsten annoncespalternes
eneste lyspunkt. Er foreningen nu gået træt i baller og vil den i en
mere positiv skure? Hvis det virkelig er et ønske fra bestyrelsen,
må man håbe, at den kan få de unge med på dette. Der loves
ikke noget i indbydelsen, der spørges blot, men det er en begyn
delse. At foreningen skulle kunne gå over til foredrag uden lysbil
leder eller film er utænkeligt. Det vil blive for brat en overgang
for medlemmerne. Alene det, at bestyrelsen kan tænke sig at sætte
medlemmerne i gang med sangkor og amatørskuespil, er et stort
fremskridt i en forening, hvor man hidtil udelukkende har haft
underholdning af indforskrevet arbejdskraft udefra.
I den forening er de vant til at være mange, den samler unge
fra over 10 sogne, og det er jo et stort spørgsmål, om bestyrelsen
vil sætte noget nyt i gang, hvis det ikke opnår den store tilslutning.
De glimt fra kulturlivet i danske landsogne, de her omtalte
annoncespalter giver, er i sandhed ikke opmuntrende. Her er brug
for en indsats både fra hjemmenes og skolernes side.
Lærerne var engang foregangsmænd i det frivillige ungdoms
arbejde.
Nu står deres forhold overfor en afgørende ændring mange
steder, når de små skoler forsvinder og centralskolerne kommer i
stedet. Vil forholdet, til skolekredsen kunne bevares uafkortet un
der de nye tilstande, og vil man kunne regne med lærerne i det
frie, ulønnede ungdomsarbejde i fremtiden?

Jens Marinus Jensen.

Kloge dyr.

Den dejlige, ternede ko »Karoline« og dens ven »Rasmus, gris
på gaflen« har i det forløbne år gjort, hvad de kunne for at
minde os om, at vi bør bruge og til fulde udnytte de danske land
brugsvarer. På mange udstillinger i ind- og udland har de virket
som god propaganda for dansk mad. Og en ernæringskampagne
satte ind, i hvilken læger, tandlæger og ernæringsspecialister
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I det nye skolekøkken

gjorde et stort arbejde for at få folk til at forstå, at det ikke er
ligegyldigt, hvilken kost de spiser.
Det er således slået fast mange gange, at kostens sammensæt
ning og indhold har stor betydning for befolkningens sundhed, og
når nu undervisningen af et vinter- og sommerhold er afsluttet,
er det ganske naturligt, at jeg, som husholdningslærerinde, tæn
ker over, hvad holdet nu egentligt fik ud af den kost, der blev
fortæret under efterskoleopholdet.. For I kan være sikre på, at
dens indhold har været nærende og dens sammensætning rigtig.
Indholdet har været både »Karolinesk« og »Rasmuskt« og dertil har I fået krydderi på tilværelsen, både de milde og
de stærke. Det er blevet blandet godt, og derfor er det gode
retter, I har fået, har I så selv formået at tygge dem rigtigt, kan
I være sikre på, at udbyttet blev tilfredsstillende. — Jeg synes jo
nok, at drengene i vinter brugte lidt rigeligt krydderi, men det
kvikkede op og gav en god stemning, og da vi jo havde det rart i
selskabet sammen, siger jeg mange tak for vinteren.
Og sommerholdet. Ja, det blev en varm, og for vort arbejde
herlig sommer. Vi var de første, der flyttede ind i det nye, dejlige
kokken, og vi nød det i fulde drag. Vi ønsker lykke til for arbejdet
der fremover.
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I har været gode arbejdshold, »Karoline« og »Rasmus«, både
når arbejdet skulle gøres, når I hæsblæsende og stønnende for
rundt på trapper og gange, og når tilværelsen skulle »krydres«
lidt gennem »hyggetimer« og anden form for underholdning.
I skal have mine venligste hilsener, og det samme gælder
»Egåbogens« andre læsere samt alle de, der i arbejde og fritid
har noget at gøre med Egå Efterskole.
Mange hilsener og tak

Kirsten Thorsen.

Afskedsmiddag

Syd for Alperne
Riva hedder en by, der ligger ved den nordlige ende af Gardasøen, der er Italiens største sø, og den var målet for den rejse,
som jeg begav mig ud på den 1. september. Efter 23 timers
rejse med tog blev grænsen til Østrig nået ved Kufstein. Mellem
bjergene gik toget gennem Innsbruck over Brennerpasset ned gen
nem Norditalien til Rovereto, der er en station på jernbanen fra
Brenner til Verona. Uden for stationen holdt en bus, som kørte
rejseselskabet til et hotel i Riva.
Hotellet har en lang palmeallé foran og er et gammelt slot,
der har tilhørt den østrigske kejser, der dengang regerede over
en del af det nuværende Italien.
Hele byen domineres af et bjergparti, hvis højeste punkt cr
Rocchetta på 1621 m. Allerede kl. 15 skjuler solen sig bag bjerget.
Klimaet er behageligt, da der blæser en frisk vind fra søen. Oliven
træer, akacier, palmer, cypresser, vindruer, tobak og majs er al
mindelige ved Gardasøen.
Den ældste bygning i Riva er et urtårn, der er fra 1273. Endnu
findes der også rester af den gamle bymur med byportene.
Fredag den 4. og lørdag den 5. var selskabet på en tur til
Venezia og Verona, og jeg vil derfor fortælle lidt om disse to
byer.
Allerede længe før Venezia begynder der at vise sig tegn på
dens tilstedeværelse ved, at alle trafikanter bliver standset og må
betale afgift for at benytte vejen, der går til Venezia. Desuden er
vejen fyldt med reklamer ved siderne, og det er ikke spændende
i længden.
Fra byen Mestre, der er en stor industriby og er en slags
forstad til Venezia, kan den berømte by ses i det fjerne, der er en
dæmning på 4 km fra fastlandet ud til Venezia. På den er der
landevej og jernbane, og i udkanten af byen er der en banegård
og en garage med plads til flere tusinde biler, der er nemlig ikke
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mulighed for at køre længere ind i byen. I selve Venezia foregår
al trafik til søs eller til fods.
Byen er bygget på 118 øer, der er forbundet med ca. 400
broer over 160 kanaler, der fungerer som gader. Trafikmidlerne
i disse gader er de bekendte gondoler foruden motorbåde, last
både af forskellig slags og vandsporvognen, den såkaldte Vaporetto,
der sejler frem og tilbage ad hovedfærdselsåren Canal Grande
mellem banegården og Dogepaladset. Derfor er Venezia, der har
335.000 indbyggere, anderledes end andre byer af samme stør
relse.
Gaderne benyttes kun af fodgængere, og butikkerne er delvis
åbne med mere eller mindre handel direkte fra gaden. Når der blot
er lidt plads, er der boder med alle slags varer. Det er slet ikke
nødvendigt at gå ind for at købe varer. Restaurationerne sætter
stole og borde udenfor i håb om, at de forbipasserende vil benytte
sig af det.
Rialtobroen er den ældste og indtil 1854 den eneste bro over
Canal Grande. Den er så bred, at der er en gade med boder
på begge sider. Det er derfor muligt at gå over den uden at
bemærke det, hvis der er andre ting at være optaget af. Nu er
der to broer til over Canal Grande.
Ikke langt fra Markuspladsen, der er Venezias midtpunkt,
ligger hovedgaden Mercerie, den er højest 5 m bred. Alligevel
kan det let ses på butikkerne, at det er fine ting, de udstiller.
I hovedgaden er der ingen gadehandel, lidt forskel er der altså
alligevel, selv om den ikke er bredere end de andre gader. Smykker,
glasvarer og silketøj er der utrolig mange slags af i alle prislag.
Pladsen er godt udnyttet, gaderne er som allerede nævnt
smalle, og husene er høje; men når skodderne så bliver sat for
vinduerne for at holde varmen ude, bliver der noget mørkt inde
i husene.
Ved Markuspladsen ligger den tilstødende plads Piazzettaen,
der går ned til havnen. På den plads mellem to store søjler blev
forbryderne henrettet.
Markuskirken og Dogepaladset er nok værd at se; men det
er ikke let at beskrive de to bygninger med få ord.
Markuskirken er blevet kaldt Guldkirken, fordi den er fuld
af guldmosaiker med bibelske motiver. Inde i kirken er der en
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stor åben plads, andre kirker plejer at have siddepladser i den
midterste del. Gulvet er et meget smukt mosaikarbejde med mange
forskellige mønstre. Hele kirken og dens udstyr fortæller om byens
forbindelser med den orientalske verden, om de kunstnere, der
har virket i byen, og om den uhyre rigdom, der i Venezias stor
hedstid har tilflydt den. I Dogepaladset er det ligeledes den over
dådige pragt, der overvælder. Marmor, guld, silke og kostbare
malerier findes overalt. Mange berømte kunstnere har været med
til at gøre denne bygning til et pragtstykke blandt verdens berømte
bygninger. De mange sale er fyldt med malerier med motiver fra
Venezias bevægede historie eller med bibelske motiver. Det er ikke
blot væggene, der er dekorerede; men i mange af salene er loftet
også fyldt med malerier.
Som afslutning på et besøg i Dogepaladset kan turisterne gå
over Sukkenes Bro, der forbinder paladset med fængselsbygningen.
De berygtede blykamre findes ikke mere; men der er alligevel
fangeceller nok at se på. Det er jo en lidt anden side, der fås
indblik i. Der har der nok ikke været så rart at opholde sig, og
det er vist ikke en helt umulig tanke, at det måske var nogle af de
samme, der fik prøvet at være begge steder. Politiske fanger er
jo ikke altid blevet lige blidt behandlet. Dogepaladset har været
regeringsbygning gennem flere århundreder, og dogerne har ikke
været fødte til embedet, hvad der nok kan give politisk uro somme
tider. Det var jo en næsten overjordisk magt, en sådan doge fik.
Hver dag kl. 9 bliver duerne på Markuspladsen fodret af en
mand, der kommer på samme sted, og alle sultne duer kommer
flyvende fra alle sider for at få del i måltidet. Det bliver et
frygteligt virvar omkring manden, og andre gør bedst i at holde
sig lidt på afstand, ellers kan de vist snart få nok af duer. Rundt
om på Markuspladsen og Piazzettaen sælges der også majs til at
fodre duerne med, der er jo nogen lighed med Rådhuspladsen i
København, dog er der den væsentlige forskel, at på Rådhusplad
sen mangler der i hvert fald ikke kørende trafik.
Fra Campanilen, det 98,60 m høje klokketårn til Markuskirken,
er der en storslået udsigt ud over Venezia. Det oprindelige tårn
var bygget i begyndelsen af det 10. århundrede; men det styrtede
sammen i 1902, og det tårn, der findes nu, er bygget op som en
efterligning af det gamle tårn.
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På den anden side af Rialtobroen ligger grønttorv og fiske
torv i forlængelse af hinanden. Der er en råben og skrigen af
dem, der sælger varer. Det lader til at være almindelig skik, at de
skal råbe op om en eller anden del af det, de sælger, så folk kan
få lyst til at købe hos dem. Om de får solgt mere af den grund,
er ikke godt at vide.
En af de mest mærkelige fiskearter for os at se er vel de
små blæksprutter, der måske er fanget af danske fiskere, hvem ved.
Dansk ost findes dernede, så hvorfor ikke de blæksprutter, som
der engang var så megen snak om. I Danmark er de jo aldrig
blevet salgsvare.
Langs Canal Grande, der er fra 30 m til 70 m bred, ligger det
ene palads ved siden af det andet, og de vidner alle om storheds
tiden i Venezia. Alle steder ligger der både eller gondoler, og
dørene går lige ned til vandet. Folk kan gå lige ud i det fartøj,
de vil sejle med. Gondolerne er ikke en fortidslevning, da de også
er med til at klare færdselsproblemerne i denne besynderlige storby.
Mærkeligt er det, at de kan styre gondolerne, når de kun har en
åre; men de bruger den på en særlig måde. Nogle af dem har
så høj en stævn, at det kniber med at komme under de laveste
broer.
Med hensyn til alder overgås Venezia langt af Verona, der
er en af Italiens ældste byer. Dens rigtige alder kendes ikke; men
byen nævnes allerede, da Hannibal gik over Alperne i 216 før
Kristus. Under Theodorik den Store var Verona regeringsby, og i
det 13. og 14. århundrede regerede fyrsteslægten Scala fra Verona.
Navnet har Shakespeare gjort berømt ved at lade sit skuespil om
Romeo og Julie foregå i denne by. Der findes nu et hus, som
kaldes Romeos, og et med en balkon, som kaldes Julies. En af
de åbne pladser i byen hedder Dantes Plads, fordi der står en
statue af digteren, der har levet i denne by.
Af seværdighederne må nævnes fyrsteslægten Scalas gravmæ
ler og de mange bygningsværker, der har de fiskehalelignende
murkroner, det er nemlig et kendetegn på, at noget er opført af
fyrsteslægten Scala.
I 1945 blev alle broer i Verona ødelagt ved sprængning. Nu
er de fleste genopført, og en af dem er bygget efter den gamle
bro, så den har fået de særlige murdekorationer. Det mest impo
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nerende i Verona er den store romerske arena, som er bygget i
det første århundrede efter Kristus. Den er 152 m lang og 128m
bred, og det siges, at der er plads til 25.000 mennesker. Kun den
øverste del af bygningen er gået til i årenes løb, af den er der kun
et lille brudstykke tilbage. Nu bruges den til friluftsoperaer, der
er lavet højttaleranlæg i den.
Det var lidt om de italienske byer, jeg har besøgt, og jeg vil
ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
Ellen Larsen.

Gymnastikken som middel
Mange dygtige kvinder og mænd, for hvem gymnastik blev en
livssag, har arbejdet for at bevare gymnastikken som et af de
bedste midler i ungdomsopdragelsen.
I 1871 byggedes det første øvelseshus i Ryslinge, forsamlings
hus for gymnastik, fægtning, foredrag og sang, og flere steder
rejstes lignende øvelseshuse.
1878 begyndte delingsføreruddannelsen fra folkehøjskolerne.
Få år efter begyndte på Sydfyn de første spirer til »De danske
Ungdomsforeninger«.
Unge tjenestefolk, der havde mødt så meget gennem høj
skolen, ville gerne dele det med jævnaldrende i sognet. De mødte
gang på gang nederlag og skuffelser, men de kunne synge: Da
gens møje, kampens lue aldrig i os skal det kue!
De lærte, at det var gennem hverdagens slid, at begejstringens
værdi skulle prøves.
1884 indviedes øvelseshuset i Vallekilde med Hostrups sang:
»Vi fik ej under tidernes tryk«, og den lingske gymnastik indførtes.
Da Ling udarbejdede sit gymnastiksystem, var det hans agt
at forme det sådan, at det både i tiden og fremtiden rummede
betingelser for at vække og vedligeholde ungdommens interesse.
Med den svenske gymnastiks udbredelse fulgte der en stærk be
gejstring.
Mange har bygget videre på den lingske gymnastik. Således
den finske gymnastikpædagog Elli Bjørksten. Hun skabte en
levende bevægelsesgymnastik. Med frigjorthed ville hun fjerne
spændthed og bundethed, hun ville gøre kvindegymnastikken fri,
levende og smuk.
Niels Bukh forstod senere, at denne bevægelsesgymnastik var
der brug for i dansk gymnastik — måske særlig i mandsgymnastik
ken. Omtrent samtidig med Niels Bukh begyndte på Ollerup,
oprettedes Snoghøj Gymnastikhøjskole med Jørgine Abildgård og

37

Anna Krogh som ledere, der begge var stærkt præget af Elli
Bjørkstens arbejdsmetode.
Udviklingen går sin gang også i gymnastikken. Musik til
gymnastik er nu noget naturligt for os. Musikken skal understrege
gymnastikkens stræben efter form, holdning, liv og frigjorthed.
Gymnastikken har i sig selv herlige værdier også ud over det
rent kropslige. Den kan være udtryk for en slags livsudfoldelse,
så det, der bor i mennesker, kommer frem i harmoni og bevægelse.
Bevægelser udtrykker liv. Der skulle gerne i en gymnastiksal
arbejdes med liv og lyst både fra gymnasters og leders side. Såvel
i gymnastiksal som udenfor må det være lysten, der driver værket.
Mit ønske er, at der i tiden stadig må være mange unge, som
slutter op om gymnastikken. En og anden siger måske: »Det er
ikke noget for mig, jeg har ingen anlæg for gymnastik og heller
ingen brug for den.«
Vi har dog alle brug for at bortarbejde de holdningsfejl,
som ensidigt arbejde fremmer.
Gymnastikken her i landet har altid været et folkeligt arbejde
- alle kan være med, der skal hverken opnås point eller beløn
ning, men det gælder om at få den enkelte med i arbejdet og i
kammeratskabet, som netop i ungdomstiden betyder så meget, og
som altid vil trives der, hvor unge er fælles om gode oplevelser.
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Der stilles gennem gymnastikken krav til vilje og energi, før
man formår at bevæge sig, så man kan give udtryk for den livs
glæde, der må være i ethvert ungt menneske. Hvis gymnastikken
kan give udtryk for den skønhedstrang, der er til stede blandt
ungdommen, har den sin berettigelse som et betydningsfuldt led
i ungdomsopdragelsen.
Een ting må vi holde os klart, og det er, at gymnastikken ikke
har sit egentlige mål i sig selv, men er kun et middel frem mod
målet - en sund sjæl i et sundt legeme.
Hermed en hilsen til gamle elever med ønsket om en glædelig
jul og et godt nytår.

Karen Marie Johnsen.

Albert Schweitzers budskab
For mange år siden løb en lille dreng og legede i byen Giinsbach
i Elsass. Det var en søndag morgen, og drengen var i selskab med
en kammerat. Så fandt kammeraten på, at de skulle skyde fugle
med deres slangebøsser. De to drenge sneg sig hen til et stort træ,
hvor fuglene sad i massevis uden at ane, hvilken fare der truede
dem.
Den lille dreng var ikke glad; hans samvittighed sagde ham,
det var synd at gøre de små fugle fortræd; men han fulgte med
alligevel, for den ældre kammerat ville sikkert drille ham, ja,
måske blive vred, dersom han ikke ville med på fuglejagten.
I samme øjeblik kammeraten sigter med slangebøssen, sker der
noget. Pludselig begynder kirkeklokkerne at ringe, og straks kaster
den lille dreng sin slangebøsse og råber for at advare fuglene, der
forlader træet i store flokke. Nu er det lige meget, om kammeraten
bliver vred; kirkeklokkerne ligesom taler til drengen og siger de
gamle, kendte ord: »Du må ikke slå ihjel.«
Tiden går, og den lille dreng fra Elsass er i dag en gammel
mand. Han er kendt over hele verden. Hans navn er Albert
Schweitzer, den gamle doktor i Afrikas urskov.
Til dette navn er i dag uløseligt knyttet det budskab, han har
at bringe verden, og som han selv har udtrykt i ordene: »Ære
frygt for livet.« For Albert Schweitzer er dette ikke tomme ord;
det er en forpligtelse til at øve en gerning for at hjælpe andre.
Det har han selv vist ved sit store, uegennyttige arbejde i urskovs
hospitalet i Lambarene.
I Albert Schweitzers mund har ordene »Ærefrygt for livet«
en udvidet betydning, de betyder, at vi skal vise ærbødighed for
alt levende, både dyr og mennesker. I Lambarene er han omgivet
af dyr i massevis; abeunger, antiloper, hunde, katte og mange
andre dyr færdes på hospitalets grund og nyder godt af Schweitzers
omsorg og beskyttelse. Den lille dreng, der ikke ville skyde fugle,
har ikke glemt dyrene. De går ved hans hospital og er bevis for,
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at her er livet noget helligt, som skal værnes. Barndomsoplevelsen
hjemme i Giinsbach og livsgerningen i Lambarene fortæller os,
at livet skal æres.
I vor tid oplever vi desværre alt for tit, at menneskets værdig
hed bliver trådt under fødder, i koncentrationslejrene skete det
i forfærdende grad. Nutidens mennesker er ofte kun et nummer
i geleddet, en brik i det store spil. Menneskeliv er ikke ret højt
i kurs hos denne verdens såkaldte store. Derfor har vi brug for
folk, der sætter menneskelivet i højsædet.
Den gamle doktor i Lambarene er en af dem, der ærer livet
i alle dets former. Hans budskab vedrører os alle, men retter vi
os efter det? Vi lytter, når han taler; vi giver ham Nobelpris og
Sonningpris og hædrer ham med fine æresbevisninger. Alt sam
men udmærket; men den bedste måde, hvorpå vi kan ære Albert
Schweitzer, er at føre hans lære ud i livet.
Ærefrygt for livet betyder blandt andet: ingen atombombe
forsøg med efterfølgende forurening af atmosfæren til skade for
livet på jorden, ja, ingen krig mere, fordi krigens massemord selv
følgelig er uforenelig med ærefrygten for alt levende. Ærefrygt
for livet betyder at skabe en menneskeværdig tilværelse for alle
mennesker i stedet for sult og nød for over halvdelen af jordens
befolkning.
Det er ikke nok at lytte til budskabet fra Lambarene; vi skal
også rette os efter det.
Aage Ladefoged.

Sidste års elever sendes vore bedste ønsker om en god jul og
et lykkeligt nytår.
Med hilsen.

Jenny og Aage Ladefoged.

Sommerrejserne til Norge
1959.

Tidligere Egå-elevers Norges-tur formede sig som en rundtur med
bus og var begunstiget af fint vejr. Vi var i sølvminerne i Kongs
berg, gennem Telemarken og Røldal og kørte længe langs Sørfjorden i Hardanger. Kun eet uheld havde vi, en fjeder på bussen
knækkede; den ny måtte skaffes 150 km derfra, og to mekanikere
måtte køre 45 km for at sætte den på. Det gav os en fornemmelse
af afstandene i Norge, men det sinkede os ikke en time.
Vi så højskolen ved Lofthus, der stod moreltræerne tæt. På en
senere tur fik jeg at vide, at der afskibedes 40 tons om dagen fra
Kinsarvik. De fleste steder tager fuglene morellerne, men omkring
Lofthus og Ullensvang er der så mange, at fuglene ikke kan klare
det. 40 tons moreller er meget - og så daglig. Børnene står også
langs vejene og rækker moreller ud mod bilisterne i håb om at
sælge.
Vi kom fint op gennem den spændende Måbødal med de dybe
kløfter og de mange sving. Og så gik hjemturen over Hardangervidden og ned gennem Hallingdal. Jeg tror, alle var enige om, at
vi havde en god tur med mange nye indtryk.
1960.

Næste sommers rejse skal gå til Voss, som vi kender fra sangen
»På Vossevangen« — og jeg har talt med forstander Bolstad på
Voss folkehøjskole om det. Vi skal bo på højskolen og tage ture
derudfra, deraf to længere ture, en til Myrdal, Nærødal og Stallheim med de vilde slugter og en til Bergen. Begge disse ture bliver
heldagsture. Bergen er Norges rigeste by og den næststørste, en
charmerende by med en blanding af gammelt og nyt. Her er rester
af tyskerbryggen fra Hansa-staden Bergen, her er fisketorvet, mu
seer, parker og statuer, og selvfølgelig skal vi med kabelbanen op
til Fløien. På 10 minutter kommer man op til ren fjeldluft og
udsigt over byen og havnen og ud mod storhavet.
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Det er den længste tur, jeg har indbudt Egå-elever til at være
med på. Vi plejer at have en seks dages tur, men denne gang må
vi have syv. Jeg tænker mig afrejse søndag den 19. juni og hjem
komst søndagen efter. Vi skal så betale kost og logi en dag mere,
men ellers bliver det ikke dyrere end sidste år. 40 kan deltage.
De, som melder sig først, kommer med.
Plan vil foreligge i januar, og alle interesserede kan få den til
sendt ved henvendelse til mig (adresse: Langenæs allé 34, Århus).

Jens Marinus Jensen.

Hej, sommaren 1959 års elever
Dette brev til pigerne 1959 fra en svensk 14-årig pige, som var
her en tid i sommer, bør I alle læse, da det bl. a. giver en god
redegørelse for svenske børns skolegang.
T. D.

Jag sänder här en julhälsning och samtidigt vill jag berätta lite
om min skola.
Svenska och danska skolförhållanden är inte helt 'lika. Jag går
nu i Värnamo Högre Allmänna Läroverk, som omfatter 3- och
4-årig realskola samt 3-årigt gymnasium. Om jag är flitig kan
jag gå i samma skola till studentexamen. Nu går jag i klass 2
av den 3-åriga realskolan. Innan jag 'började i läroverket, gick
jag 6 år i folkskola och läste där engelska femte och sjätte året.
Därför fick jag börja i den 3-åriga realskolan. I Sverige håller
man på att införa 9-årig skolplikt s. k. enhetsskola. Då skall man
gå 3 år i 'bottenskola, 3 mellanår med bl. a. engelskundervisning.
De sista tre åren uppdelas man i 'olika klasser, praktiska och teo
retiska. Den teoretiska linjen leder till gymnasium, de praktiska
till olika 'yrken. Det är meningen att undervisningen på de prak
tiska linjerna skall ske på verkstäder, vid lantbruk etc. och 'endast
ha begränsat antal »lästimmar«. I Värnamo finns redan sådan
yrkesskola vid Värnamo gummifabrik och Värnamo konfektions
'AB. Det 'dröjer dock här ännu några år innan det blir 'obliga
torisk skolplikt i 9 år. — Har jag 'tur, kan jag efter 41/? år få bära
»den vita 'mössan«, tecknet på avlagd studentexamen.
I Sverige går man i skola 37 'veckor om året. Vi har fritt 11
veckor på sommaren, i år från 10 juni till 29 augusti. Under 'höst
terminen har vi 'endast några 'enstaka dagar fritt och ett fåtal
idrottsdagar. Då får alla skolungdomar, som dagligen reser till
skolan med tåg eller buss, fritt 'utom de som vill vara med och
'tävla i olika idrotter. I 'höst har jag varit i Jönköping och tävlat
i 'slungboll med övriga ungdomar från Jönköpings 'län dock utan
något 'pris som följd. 'Kul var det att få en extra lovdag och
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träffa kamrater från andra skolor. Värnamo vann 'lagtävlingen,
så helt utan pris for vi inte hem.
Kring jul har vi tre veckor fritt, i år från 19 december till 11
januari. Dagarna före jul går med förberedelser, vi hugger jul
gran i Hörle-skogen, kokar vår julskinka och bakar 'pepparkakor
utom bekymret att få alla halvfärdiga 'julklappar klara och in
packade och 'försedda med 'skojiga julklappsrim. Juldagsmorgo
nen väcks man tidigt. 'Julottan i kyrkan 'börjar klockan 6 och
man 'måste komma i god tid för att få en sittplats, då alla sven
skar försöker komma till julotta för att höra vår julpsalm
»'Var 'hälsad sköna morgonstund,
Som av profeters helga mund
Är oss 'bebådad vorden!
Du stora dag,
Du 'sälla dag,
På vilken himlens välbehag
Ännu besöker jorden!
Unga
Sjunga
Med de gamla,
Sig församla
Jordens böner
Kring den störste av dess söner.«

På julaftonskvällen 'äts risgrynsgröt med kanel och en 'skalad
mandel — den som får den blir först gift! Helst skall man rimma
en strof på ordet gröt och det blir oftast: den är söt!
Så 'hoppas vi på snö och is under 'jullovet, så att vi kan åka
skidor och 'skridskor. ' Tyvärr kommer alltid 'kylan med is och snö
samma dag, som skolan börjar i den 'trakt av Småland där jag bor!
Nästa ledighet är 'vårvinterlovet, en vecka i skiftet februari
mars. Under det lovet ordnas Skolungdomens allmänna ' fjällfärd,
med deltagare från de flesta skolor i Sverige. Man måste dock vara
15 år för att få följa med. Jag blir 15 i maj men hoppas få följa
med nästa gång. Resorna går för det mesta till Jämtlands och
Härjedalens fjällvärd, men 'även til Norge. Gymnastiklärarna är
våra ledare och resan görs så billig som möjligt. Mina syskon har
varit med och berättat för mig hur 'kul man har på en sådan resa.
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Det 'dröjer inte så länge till nästa 'lovvecka — påsken. Då börjar
det 'våras och i våra bygder tänder man »påskabål« påskafton. Då
skrämmer man häxor på väg till Blåkulla med påsksmällar och ra
keter. Ibland ser man häxorna hoppa kring bålet med en 'kaffepetter fram på 'kvastskaftet och en svart katt därbak. Så äter vi
målade påskägg och kanske får vi en äggkaramell också.
När pingsten kommer är vårterminen snart slut och 'lovet är
då bara 3 dagar. Utom någon idrottsdag får vi en »hobby-efter
middag«, då vi i 'förväg måste tala om vad vi tänker göra. Jag
sportar då om vädret är vackert, annars spelar jag klarinett eller
läser en 'rolig bok.
Min skoldag börjar klockan 8.15. Jag bor 10 kilometer norr om
Värnamo och 'far med tåg liksom många andra till skolan. Vi slip
per morgonbön, som 'äger rum i Värnamo kyrka tisdagar och fre
dagar kl. 7.55. Vi har ingen stor samlingslokal i vårt läroverk till
de ca. 850 eleverna.
Vi har 3 'lektioner, 2 på 45 minuter och 1 på 40. Då har kloc
kan blivit 10.45. Så har vi 'frukostrast till 11.50. De flesta går då
hem, men alla som reser måste 'äta skolfrukost på några av stadens
'matställen. Både Stadshotellet »Lagagyllen« och Mjölkbaren ser
verar skolfrukost till 'skapligt pris. Jag får betala 2 kr. för en varm
rätt, ett glas mjölk och en 'smörgås. — Alla som reser till skolan och
tvingas äta en måltid på 'skolorten får 'bidrag av staten utan 'behovsprövning. Bidraget täcker dock inte utgiften. Finns behov, blir
bidraget betydligt större, liksom till dem, som måste vara 'inackor
derade.
I år har jag skolkök 'varje tisdagseftermiddag men får då betala
min middag varje gång, ca. 1,25 kr. Vi betalar ingen terminsavgift
men alla skolböcker vid läroverket.
Skolan är 'vanligen slut kl 15.10. Jag har 34 timmar i veckan,
läser svenska, engelska, tyska, matematik, historia, geografi, kristen
dom, biologi, fysik, kemi och 'övningsämnena gymnastik, teckning.
Sång slipper min klass i år — vi är i '»målbrottet«. Vi väntar på att
en idrottshall skall bli färdigbyggd, så vi får en bra gymnastiksal.
Vår och höst 'nyttjar vi idrottsplatsen och på vintern har vi några
trånga samlingssalar som gymnastiksal. Ofta får vi dansa folkdan
ser och 'leka, då lokalen inte 'lämpar sig för gymnastik.
I Sverige är det 'lärarbrist — årsklasserna av skolungdom är
ovanligt stora och många nya skolor har inrättats och gamla ut-
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byggts. Jag byter ofta lärare. Nu har jag 9 stycken, manliga och
kvinnliga, några är 'vana och 'lär bra, andra är väl »torra« och
har svårt att sätta sig i respekt. Vi har en finlandssvensk lärare som
är ganska 'svårförstådd, men berättar 'roliga historier från kriget i
Finland och om sin hembygd.
Det är 'förbjudet att äta 'godis, tugga tuggummi eller annat
under 'lektionerna. Händer sådant blir det 'uppskrivning i klass
boken. Tre stycken 'dylika medför skriftlig 'varning, som skall un
derskrivas av 'målsman. Tre sådana blir nedsatt 'ordningsbetyg.
Även 'rökning är förbjuden inom skolan, på väg 'dit och hem eller
inom offentlig lokal. Förekommer 'fusk blir resultatet omedelbart
nedsatt ordningsbetyg.
Skolan hjälper oss att ordna klassfester och skoldanser. De sista
ordnas ofta också av skolföreningarna. Det finns 7 stycken sådana,
ideella, politiska och idrottsföreningar.
Läsåret går ofta mycket 'fort och så kommer en ny sommar
med lov. Nästa sommar skall jag 'fara till en prästgård för konfir
mationsundervisning. Den 'pågår i 1 månad. Vi bor ca 15 'ung
domar i prästgården och »läser« dagligen flera timmar. Under
vinterhalvåret ordnas konfirmation av 'församlingens präster med
undervisning en gång i veckan, men många 'läroverksungdomar
anser det riktigare att kunna koncentrera konfirmationsundervis
ningen till några 'skollediga sommarveckor. Över hela Sverige finns
prästgårdar som tar emot ungdomar.
Nu hoppas jag 'ni lärt litet om förhållandena hemma i Sverige.
Jag önskar er alla en God Jul och 'hoppas fler gånger få komma till
Egå och Danmark och träffa 'er.
Solveig Böhn.

Et skoleår er gået
Så gik igen et skoleår —
På mange måder ligesom de andre, men alligevel, helt anderledes.
Det er med årene som med dagene. Den ene kan ligne den anden, men
den, der er gået, kommer aldrig mere igen.
»Skrid så, du dag, som aldrig mer
mit øje her i tiden ser---- «
Året, som er gået, kan vi ikke opleve en gang til, for det er
umuligt at skrue tiden tilbage og begynde forfra. Men vi kan mindes,
hvad der er sket, og forsøge i erindringen at kalde billeder frem af det,
vi har oplevet, og det er det, jeg skal gøre i denne beretning om skole
året fra november 1958 til november 1959 - ikke en beretning til
nogle, som er ganske ukendte med, hvad der opleves på en efterskole,
men til jer, som har erfaret, hvordan livet leves her i det daglige
skolearbejde, og som derfor hele tiden kan se den baggrund, som bille
derne skal fremtræde på, men som jeg ellers ikke skal sige noget om.
I kan ikke tænke jer, hvor det var en lettelse for os at have den nye
bygning færdig, da vi begyndte vinterskolen den 3. november. Skønt elev
tallet nu var oppe på 96, var der meget bedre plads og langt mere
komfortable forhold, end vi før har haft. Vi mærkede det allerede ved
åbningsmødet, men endnu mere senere hen, både i det daglige arbejde, ved
forældrebesøg, ved åbenthus-aftenerne, elevmøde osv. osv., gang på gang
sagde vi til os selv: hvor er det dog blevet let og praktisk i forhold til,
som vi havde det før. Naturligvis mærker vi det mest selv, fordi vi kender
både det gamle og det nye, men de mange forældre, som før har haft
en dreng eller pige herhenne, og som nu kommer og ser det nye, er da
selvfølgelig også fulde af lovtaler over alle de dejlige forandringer,
der er sket - ikke sjældent med den tilføjelse, at det var rigtignok også
påkrævet, at der blev gjort noget. Hvor hensynsfulde er folk i grunden
ikke? Så længe vi ikke kunne foretage os noget på grund af byggesitua
tionen, var det gamle heldigvis brugeligt!
Ved den første åbenthus-aften fortalte jeg om det afsluttede byggeri
og viste mine farvelysbilleder fra det store byggearbejde. Så kunne det
første hold elever under de nye forhold få et indtryk af, hvordan det
havde været før, og hvor anderledes behagelig en vinter de ville kunne
få end vinteren før, da vi havde byggeplads omkring os. Det måtte de kunne
skønne på, mente jeg da.
Lad os med det samme tage de andre åbenthus-aftener i årets løb.
Luciaaften fejrede vi 16. december. Først hørte vi en fortælling af Selma
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Lagerløf, »Stenen i Rottnesøen«, derefter Luciaoptog, sang, kaffebord
og til sidst underholdende konkurrencer. 17. januar havde vi besøg af
overbetjent Weiss, der på sin fornøjelige, men dog indtrængende måde
appellerede til os om at være forsigtige og hensynsfulde i den farlige
færdsel. Den 18. marts indlededes aftenen med en opvisning af de særlig
flittige og dygtige gymnaster, som havde haft frivillige ekstra gymnastik
timer med musik til. Det kunne tydeligt ses på dem, at »det er lysten,
der driver værket«. Noget lignende gjaldt de andre optrædende den aften,
skoleorkestret fra Ny Munkegades skole i Århus; her kunne det høres, at
det var en lyst for de unge musikere at arbejde med musikken. Vinteren
igennem var der god tilslutning til alle åbenthus aftenerne, og endnu
større blev den i sommer, både første gang, da vi havde besøg af musik
pædagog Hans E. Knudsen og hans madrigalkor og pigekor fra Århus,
og de andre gange, navnlig sankthansaften, men den var jo også
ualmindelig fin i år. Vi havde et vældigt bål ved stranden. Der var så
tørt, at vi for en sikkerheds skyld havde taget så mange spande med, at
vi om nødvendigt kunne hælde hele havet op over stranden. Det blev
heldigvis ikke nødvendigt. Bålet skikkede sig vel og rakte sig mod himlen
i stedet for at brede sig til siderne. Jeg tror, det er det bedste sankt
hansbål, vi nogen sinde har haft dernede. Den sidste åbent-hus aften
var de hjemlige kræfters aften, først korsang og dernæst forskellig elev
underholdning fra sommerens elevaftener.
Året rundt er der mange andre gæster end de tidligere elever. Med
den nye fløj er det måske blevet mere tiltrækkende at komme her, både
for kursus, udflugter og enkeltbesøg. I alt fald har der været mange, bl. a.
kursus i november for Århus amts husmandsforening, i september kursus
for socialdemokratiske kvinder og kursus for NIOGT, studiebesøg fra
Italien to gange, udflugtssted to gange for store hold af gamle fra Århus.
Vi har indtryk af, at alle disse besøgende havde stor fornøjelse af at
være her. De viste det på forskellig måde, mest overstrømmende fra unge
italieneres side, mest rørende fra de gamle, for hvem det sikkert også er
en sjælden og uforglemmelig oplevelse at komme sådan et sted og se de unge
piger arbejde med gymnastik, vævning, håndarbejde og i skolekøkken. En
aften i vinter besøgte Elev ungdomsklub os, da vi havde kriminalassistent
Andersen fra Viby til at fortælle os om rigspolitiets arbejde og vise os
filmen »En strafferetssag«. En dag fortalte sognefoged Jørgen Friis fra
Fjelstrup på en personlig fængslende måde om sine oplevelser i første
verdenskrig, som han deltog i som soldat fra Sønderjylland, og om Sønder
jylland i årene omkring genforeningen. Det, der for de unge er fjern
fortids historie, bliver ligesom mere virkelig og nærværende for dem, når
det fortælles af en, der har været direkte med i begivenhederne.
Meteorologisk set har det som bekendt været et ganske usædvanligt
år, mild vinter, varm og tør sommer. Det begyndte allerede i den første
af skoleårets måneder. Den 30. november var det adventssøndag. Vi gik
en tur langs stranden til Skæring strand og nød dér en forfriskning i fri
luft - sidst i november! Der var dog ingen, der badede. Som regel havde
vi året igennem fint vejr til vore møder og udflugter, men dog med en
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enkelt undtagelse: gymnastikopvisningen i Trige den 16. august. Jeg synes
ikke, at de derovre fortjente sådan et vejr, når de arrangerede en sportsdag
med gymnastikopvisning. Hvorfor skulle netop den sommersøndag blive
en regnvejrsdag, når der ellers ingen var af dem? Ikke engang grundlovsdag
regnede det. Da tog vi til Rosenholm og lagde vejen om ad Rodskov til
Ingeborg og Frede Bak, da vi skulle hjem. Vi ved jo, at de har en
dejlig have med plads til os alle, hvor vi kan nyde både udsigt og for
friskning.
I næsten forårsagtigt vejr tog vi en tur til Århus og Viby den 29.
januar. Da var der på rådhuset en udstilling, som der gik meget ry af,
»Vi mennesker«. Vi konstaterede, at den virkelig var meget lærerig at
se på. Mon nogen kunne se den uden at få en følelse af at være med i
den store helhed, menneskeheden?
Vi havde kun to teaterture i vinter, fordi den første af skolescenens
forestillinger desværre faldt før november. De to, vi fik lov at se, var
Shakespeares »En skærsommernatsdrøm« og Bernard Shaws »Pygmalion«.
Den sidste blev gentaget i maj, så pigerne også fik lejlighed til at se den.
De unge har altid godt af at høre, hvor fornuftigt det er at passe
på sine penge. Derfor er vi glade for besøg af Tage Albertsen, der på
overbevisende måde kan fortælle om den sunde økonomis betydning, og for
udflugten til Spare- og Laanekassen i Aarhus, hvor man også ved god besked
om opsparingens betydning, men i hvert fald ikke sparer på gæstfrihed. Dér
får vi både rundvisning, traktement og film, så det er altid en udbytterig
tur for os.
Der er vist nogle, som mener, at cyklen er ved at være et forældet
transportmiddel, i hvert fald hvis den er uden hjælpemotor. Pigerne om
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sommeren er af en anden mening. De kan heldigvis træde pedalerne endnu.
Om så det var »Valla« fra Island, så havde hun sin cykel med herned.
Vi brugte cyklerne flittigt i sommer, både til stranden, på botanikture
og på længere udflugter i den skønne egn omkring Århus og Kalø vig.
Jeg tror, at alle blev klar over, hvor smukt der er her i Østjylland, hvis
de ikke vidste det før. Hvad er skønnere end strækningerne Mindeparken-Rømerhaven-Jelshøj-Moesgård-Skovmøllen-stranden ved Moesgård en
majdag med de nyudsprungne bøge? Eller de udsigter, der åbner sig for
os på turen Hjortshøj-Vorre-Løgten-Skæring? For ikke at tale om Mols.
Selv når en tordenbyge trækker op over Kalø slotsruin, som det skete, da
vi var der i sommer, er der noget storslået over den, og Knebel runddysse
vidner om årtusinders historie, medens tiderne skifter som solskin og skyer
på himlen. Ja, I kan vel høre, at til at begynde med var vejret ikke alt for
godt, men efterhånden klarede det op og blev ganske upåklageligt, ikke for
varmt, med en frisk vind, så det ikke var særligt anstrengende at gå op på
»Trehøje« og dog dejligt at bade ved Skødshoved, men på sejlturen hjem
var der et par stykker, der ikke syntes om den friske vind, som fik forledt
bølgerne til at vippe lidt for meget med båden. Hos dem gik humøret ned,
hos andre gik det op, så der var en vis lighed mellem havet og humøret.
Vort sangkor havde en aften usædvanlig mange tilhørere. Ikke her,
men ude i Århus. Vi var inviteret til en parkunderholdningsaften i
Botanisk Have, og der var efter sigende 10-12.000 tilhørere. Måske var
det ikke alene Egå efterskoles sangkor, der trak. Men alligevel. Det er
temmelig imponerende, at så mange kan samles en aften til ren og skær
underholdning. Et meget blandet og noget uroligt publikum. Samles de ved
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sådan en lejlighed i længsel efter at få noget smukt og godt at høre,
eller bare for at få tiden til at gå?
Ja, det kan være, at jeg skal stille det samme spørgsmål, når jeg
tænker på de forskellige møder på skolen i årets løb. Men her kommer
der noget meget væsentligt til, enten det drejer sig om forældremøder,
elevmøde eller andet: en vis tilknytning til stedet, en personlig kontakt, som
jeg tror altid er med til at gøre et møde mere værdifuldt. Vi selv synes
i alt fald, at der er noget festligt over enhver dag, hvor vi ser elevers
forældre eller tidligere elever flokkes på skolen. Og ved visse lejligheder
ser vi heldigvis også en del af skolens venner fra byen og egnen.
Ved vintermødet i februar talte seminarierektor, cand. psych. Gro
Nielsen, Th. Langs seminarium, Silkeborg, som holdt alles opmærksomhed
fangen, fra den ældste til den yngste deltager, med sit udmærkede foredrag:
»Hvorfor gør han sådan?« Og underholdningen bagefter var også for alle,
tør jeg nok sige. »Four Teachers« fra samme seminarium fik et begejstret
og fuldt fortjent voldsomt bifald for et ypperligt tilrettelagt og virkeligt
fint program. Om aftenen spillede nogle elever »Oliver Twist«, og så dan
sedes der som sædvanlig til slut.
Sidst på vinteren havde vi besøg af nogle irriterende småbaciller. Ikke
af den slags, der pludselig kommer og raserer en kort tid og lægger
masser i sengen på én gang, nej, de holdt ved fra uge til uge, så vi
var bange for, at de ville ødelægge afslutningsdagen for os. Kun ved lidt
ekstra medikamenter og en trodsig optræden lykkedes det de sidst angrebne
syge at være med og rejse hjem samtidig med de andre.
Da vi begyndte sommerskolen, havde min kone og jeg for første
gang den oplevelse at tage imod et par »børnebørn«. To af vore tidligere

Mygind mekaniserer

52

Fra »Oliver Twist«

Elever fra to generationer

53

Fra »En glad gut«

elever mødte med hver sin pige og dokumenterede dermed to ting, som
hver på sin vis gjorde indtryk på os: at de havde bevaret deres trofasthed
mod skolen, og at vi efterhånden havde været en hel del år her på skuden.
Den 24. maj holdt Århusegnens Ungdoms- og Foredragskreds sit som
mermøde her. Forstander Bøgh-Andersen fra Jaruplund højskole i Syd
slesvig talte om »Folkelighed og sprog i Sydslesvig«, og fru Anna Sofie
Scidelin om »Den unge kvindes stilling i dag«. Om aftenen genfortalte fru
Seidelin »Rejsen til Tashkent«. Så det blev helt igennem en indholdsrig
og god dag for os. Det samme gælder sommerens to andre store mødedage,
forældredagen og elevmødet. Forældrebesøget var begunstiget af ønskevejr,
elevmødet næsten også, i hvert fald kunne vi begge gange spille »En glad
gut« på friluftsscenen. Under elevmødet lørdag aften var der ganske vist
lyn og torden ude, men tryllekunstneren Verner Verner var lige ved at
få os til at glemme det, eller nogle troede måske, at det hørte med
til hans fænomenale numre at fremkalde indtryk af tordenvejr. Søn
dagen begyndte vi med flaghejsningen, gik dertefter til gudstjenesten i
sognekirken, hvor pastor Kvist-Jensen fra Valsbøl prædikede; det var også
pastor Kvist-Jensen, der holdt foredrag om eftermiddagen; han fortalte os
om den særprægede, dygtige og usclviske kvinde Maren Sørensen og hendes
virke i Sydslesvig. Ved elevmødet havde vi også den glæde at hilse på
mange 10-års jubilarer, deriblandt endda en så langt borte fra som Celle
i Tyskland, Siegfried Bürger, som indfandt sig med sin kone.
Den tidlige høst i år bevirkede, at ingen blev forhindret af høstarbejde
i at være med til afslutningen den 29. august. Derfor meget stor tilslutning.
En usædvanlig sommer havde det været. Det er sjældent, vi har haft så
mange gode badedage. Derfor var det også heldigt, at skolen nu har
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erhvervet sig sin egen strandgrund med et dejligt sommerhus på. Nu har
vi »KIK« på stranden! Sådan hedder huset, adr.: Ved Stranden 101. Det
blev allerede sidste år underhånden meddelt mig, at det kunne fås at købe.
Men på grund af byggeriet kunne jeg ikke dengang vise særlig ivrig
købelyst. Da så sagen blev aktuel ved sommerens begyndelse, forelagde
jeg sagen for skolens bestyrelse, og vi blev snart enige om, at skolen
ikke måtte lade den lejlighed gå fra sig til at sikre sig adgang i fremtiden
til Egå strand. Købet gik i orden, og vi er meget taknemmelige over for
sygeplejerske frk. Margrethe Pedersen, der først og fremmest tænkte på

55

Det nyerhvervede »Kik«

Fotografen taget
på taget

56

Læbo

efterskolen, da hun ønskede at få sit hus afhændet. Nu har Egå efter
skole fået yderligere tiltrækning for elever om sommeren, strandgrunden vil
blive stærkt benyttet som udgangspunkt for badning og svømning, og for
håbentlig vil vi også få mange gode søndage ved sommerhuset. En
anden stor nytte har vi også haft af nyerhvervelsen: en halv snes dage
i sommer boede der en vikar i huset, Peter Dethlefsen, tidligere lærer her,
nu skoleinspektør i Århus, medens min kone og jeg var på slægtsbesøg i
Sverige. Og i august og en del af september var »KIK« lærerbolig for fami-
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lien Grønkjær, medens de ventede på, at vi skulle få en lærerbolig her
ved skolen færdig til dem. »Læbo«, som vi kalder den, blev bygget i
løbet af godt en måned. Det er blevet et dejligt hus, som HA-MA
byggeindustri fra Hobro har bygget til os i køkkenhaven, fuldt moderne
med køleskab, elektrisk komfur, elektrisk vaskemaskine og tørrecentrifuge
og helautomatisk oliefyr. Når vi nu snart får gennemført vore planer
om modernisering af lærerlejligheden på gården, synes vi, at skolen har
gode forhold at tilbyde sine lærere.
Da Lauge Grønkjær efter i sommer at være blevet færdig på
seminariet tager fuldt timetal, måtte jeg sige til Ladefoged, at der
i hvert fald fra maj næste år ikke kunne blive fuldt arbejde til ham.
Han valgte da at søge nyt arbejdssted allerede fra november og er
nu knyttet til Arhusegnens ungdomsskole. Kirsten Thorsen, som kom hertil
maj 1953 og siden har været os en dygtig hjælper hver sommer og tillige
sidste vinter, fandt tiden inde til at finde et nyt virkeområde. Hun er
kommet til Sorø husholdningsskole. Vi er altid taknemmelige for samvit
tighedsfuldt og solidt arbejde i skolens tjeneste, ikke mindst når det som for
Kirsten Thorsens vedkommende strækker sig over en hel lille årrække.
For at være sikre på at have hjælp nok i vinter har vi fået et ungt
lærerpar til at træde ind i lærerkredsen, Kirsten og Leif Østergård fra
Arhus. Kirsten er datter af pastor Lawaetz, som indtil maj var præst for
Århus valgmenighed, men nu er flyttet til Frederiksberg. Pastor Lawaetz
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var jævnlig gæst på skolen såvel som herude i Egå kirke. Desværre førte
forholdene med sig, at Århus valgmenighed måtte høre op med at have sin
egen præst, og dermed hørte vort nære samarbejde med Lawaetz også op,
men nu kan vi glæde os over, at vi bliver ved med at have god forbindelse
med familien gennem Kirsten og Leif Østergård.

Blandt vore tidligere medarbejdere indtrådte der den 30. juni et trist
dødsfald.
Bodil Christensen kom som ganske ung lærerinde til Egå friskole,
efter at hun havde fået sin uddannelse på Elbæk lærerskole. Et par år
efter blev hun gift med lærer Emil Christensen og flyttede fra Egå, men
da vi i 1946 på samme tid fik brug for en lærer ved efterskolen og
en lærerinde til friskolen, kom de begge hertil, og glæden var stor, da
man i friskolekredsen kunne byde Bodil velkommen igen, for hun var
en ualmindelig dygtig lærerinde. Hun havde en sjælden sangevne og kunne
fortælle for børnene, overmåde samvittighedsfuldt røgtede hun den gerning,
som var hende betroet, aldrig kunne hun høre op med at søge at gøre
sig dygtigere til den, dels gennem kursus, dels gennem flittig læsning. Den
nye danske litteratur optog hende stærkt, også af den grund var det
inspirerende at have hende med i en friskolekreds. Her på efterskolen
havde hun ikke faste timer, men deltog alligevel i skolens liv og hjalp
os gerne ved lærernes fælleslæsninger for eleverne. Hun var også vikar for
Christensen, da han havde orlov for at tage på kursus. Fra Egå rejste
Christensens til Sejrup ved Thyregod, men for et års tid siden flyttede
de til Spettrup, hvor Bodil Christensen døde i sommer, kun 43 år gammel.
Stor medfølelse har samlet sig om Christensen og de fire børn. Vi vil
sige om Bodil, hvad hun selv har formet i det digt, som hun skrev til
mindestenen over Ingeborg og Ejnar Pedersen: »Mindet vil leve, trofast
bevares«.
Jeg afslutter min beretning om det skoleår, der er gået, lige ved
begyndelsen til et nyt skoleår. Derfor går tankerne ikke blot tilbage, men
også frem i tiden. Endnu en gang står skolen forberedt til at modtage en
flok af landets ungdom. Der er i de sidste år ofret meget for at skabe
bedre og flere skoler til efterskoleeleverne, og der ydes efterhånden sær
deles store understøttelser. Det forpligter os alle, lærere og elever. Det
er mit ønske for jer forhenværende elever som for de kommende og for os,
der har vort arbejde her, at Egå efterskole må få lykke og velsignelse til
at øve den gerning, som giver den så rige muligheder i arbejdet for
dansk ungdom.
Tage Dybkjær.

10 år er en lang tid —
»Utroligt, hvad tiden er blevet af.«
»Tiden er gået hurtigt, selv om 10 år er en lang tid.«
»Som tiden dog løber, — og at det er 10 år siden, jeg var elev
på Egå efterskole, kan jeg ikke forstå.«
Sådan lyder det direkte og indirekte i de mange hilsener, som
vi har modtaget fra 10-års jubilarerne. Der synes at herske rørende
enighed om, at det er uhyre forbavsende, hvor hurtigt tiden kan
ile af sted, uden at vi mærker det. Vi selv synes ikke, at vi er
blevet 10 år ældre, men nu kommer der en lejlighed til at få
konstateret, at der faktisk er gået 10 år, siden I var her som elever.
Det er dog trods alt et tidsrum af et menneskes liv, og netop de 10
år, som der for jeres vedkommende er tale om, er det afsnit af
livet, hvor der ofte finder afgørende begivenheder sted, som binder
en til en bestemt livsgeming for fremtiden, eller som bringer en
mere rundt i verden, end man kommer senere i livet.
Det har været meget interessant at læse om jer. Jeg er sikker
på, at mange af jer gerne ville se alt, hvad der er skrevet til os,
men det lader sig desværre ikke gøre at aftrykke det hele. Jeg
må nøjes med at gengive lidt om hver af jer, så I kan få del i det
vigtigste nye og få et indtryk af, hvad der er sket med en del af
flokken fra 1949-50 og 1950.
Henry Tage Braad Andersen, Ravnholt, Tranbjerg J., kom i lære som
tømrer, efter soldatertiden kom han til Norge for at prøve lykken der,
kom hjem igen efter et par års forløb og fik arbejde på flere store
byggepladser. Er nu hos »Ekspanko« og beskæftiger sig mest med ned
lægning af vinylgulve.
Carlo Brandt, Hadsten, nu: »Drejagergård,« Jenslev, Kirke-Hyllinge. Har
været på Vejlby landbrugsskole. Er gift og ejer en gård på 43 td. 1. mel
lem Holbæk og Roskilde.
Bent I. Christensen, Barrit, nu: Brobyværk Fyn. Er udlært som elektriker
og har installatøreksamen fra Odense tekniske skole. Blev gift 1957 og
er nu elektriker på vaskemaskinfabrikken Nil-Bro i Brobyværk. Fik for
et par måneder siden en lille dreng.
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Hans Erik Hansen, Skjoldelev, nu: Marcusminde, Lading. Har haft for
skellige pladser ved landbruget og blev bestyrer hjemme i 1954, da hans
far døde.
Erling Jensen, Høver, Galten. Var på Vejlby landbrugsskole 1956-57 efter
at have været forskellige steder, bl. a. ved statens forsøgsstation Blangstedgård, og blev bestyrer hjemme, da hans far døde.
Jens Jorgen Jensen, Framlev, Harlev J. Har været på Vejlby landbrugsskole
og vil også senere være landmand igen, men for tiden er han i Canada
som snedker; hans adresse er der: 10148-113 st. Edmonton, Alta,
Canada.
Kaj Villy Jensen, »Engbjerggård«, Løjenkær, Assedrup. Er bestyrer hjemme
på sin fars gård. Har været på Ryslinge højskole 1953-54 og på Malling
landbrugsskole 1955-56. Blev gift for HA år siden.
Knud-Aage Jensen, Sabro, Mundelstrup. Har været på Malling landbrugs
skole og er stadig ved landbruget.
Leo Riisberg Jensen, Nisset, nu: Dorteasminde, Uldum. Var landmand, til
han fik aftjent sin værnepligt. Gik derefter over til at køre rutebil og
turistbil og har flere gange været i udlandet. Er nu rutebilchauffør
på ruten Brædstrup-Vejle.
Niels Aage Jensen, Skovby Østj., arbejder på Tiist teglværk.
Bent Jorgensen, Framlev, nu: Lindevej 10, Nykøbing Mors. Blev 1953
optaget i Silkeborg seminariums forberedelsesklasse og fik sin lærereks
amen 1958. Giftede sig med en klassekammerat fra seminariet, og begge
er nu ansat ved Folke- og Realskolen, Nykøbing Mors.
Finn Nygaard Jørgensen, Barrit. Var først landbrugsmedhjælper, er nu i
kompagni med sin far og handler med husdyr. Begyndte at spille i or
kester 1952 og spiller nu i et orkester i Vejle. Købte 1956 en ejendom
på 12 td. 1. i Barrit, var 1957-58 på Malling landbrugsskole, blev gift
i juni sidste år med Birgit Larsen Sørensen, Malling.
Aage Kalstrup, Mejlby, Hjortshøj. Har været på Vallekilde højskole og
Vejlby landbrugsskole og tilbragt 1 år i U. S. A.
Erling Kristensen, Vrigsted brugsforening. Har været på handelsskole og
Andelsskolen. Var kommis i Barritskovby og Røjleskov, men begyndte
til maj 1959 i Landbosparekassen i Vejle, hvor han nu er sparekasseassistent.
Kjær Elbæk Mortensen, »Elbækgård«, Hinnerup. Har præliminæreksamen
fra Århus Akademi, kom derefter på Den jydske Handelshøjskole og
fik handelseksamen, nu fast ansat i Aarhuus Privatbank, hvor han befinder
sig særdeles vel.
Niels Jensen Mørup, True, Brabrand. Var 1952-53 elev på Askov for
søgsstation, 1956 plads på en farm i England og vinteren 1956-57 på
Korinth landbrugsskole. Nu atter hjemme.
Aage Brixen Nielsen, Nebsager, Flornsyld. Flår været elev på Klejsgård,
aftjente værnepligt i livgarden, kom på Malling landbrugsskole 1956-57,
er fra maj i år med i udvekslingen af unge landmænd og er på en
farm i England på 3000 td. 1., hvor alt er mekaniseret. Hjemme i
Danmark igen i vinter.
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Aage Kampp Olsen, Bjergesø, nu: Åstrupvej 108, Haderslev. På Idræts
højskolen i Sønderborg 1953-54, aftjente sin værnepligt ved livgarden,
1957-58 på Malling landbrugsskole, 1958-59 højskolelærer i Sønderborg
og begyndte derefter at læse til lærer på Haderslev seminarium.
Aage Pedersen, Fladstrup, nu: Allelev Sund, Trustrup, hvor han cr husmand.
Alfr. P. Pedersen, Tved, har 1959 købt »Eskemosegård«, Tved, Knebel.
Var på Rødding højskole 1953-54 og Dalum landbrugsskole 1955-56.
»Indgår i den hellige ægtestand i efteråret«.
Arne Havmoller Pedersen, Nøruplund, Tirstrup Østj. Har haft forskellige
pladser og deltaget i landbrugsfaglig undervisning. Efter endt soldater
tjeneste kom han hjem og overtog sine forældres ejendom.
Per Pedersen, Bjødstrup, Rønde. De sidste 7 mdr. af soldatertiden, hvor
han traf flere egåkammerater, tilbragte han i Itzehoe og tog i sin orlov
derfra en tur til Paris, hvilket har givet ham lyst til at komme af sted
igen. Var på Malling landbrugsskole 1955-56, nu forkarl på Hulagergård ved Thorsager.
Aage Rasmussen, Skjoldelev, nu: Marcusminde, Lading. Var efter sin sol
datertid på en gård i Norge og kom på husmandsskolen i Odense 1956-57.
Flår siden været på Fyn, er nu forkarl på en gård på Assensegnen,
hvor der samtidig cr plejehjem for 23 åndssvage.
Henning Bent Rasmussen, Nebsager Bøgeskov, nu: Vendersgade 37, Fre
dericia, men han ønsker stadig brugt den gamle adresse: Nebsager Bøge
skov, Gramrode. Har haft arbejde af meget forskellig slags, lader det
til: på en gård, hos en dyrlæge, på en maskinstation, som soldat, på et
cementstøberi, og nu ved bybussen i Fredericia. Regner med, at han til
foråret kan komme til at køre turistbus til udlandet for DANROPA-BUS.
Niels Frederik Rasmussen, Skovlyst, Ebeltoft. Var på Vejlby landbrugsskole
1957-58 sammen med Henning Damgård og Henning Thygesen og flere
fra senere elevhold. Er ved landbruget.
Aksel Rousing, Gravlev, Hyllested. Efter endt soldatertid i 1954 blev han
gift i efteråret 1955 og overtog da fødegården i Gravlev.
Henry Sorensen, »Tangelund«, Gravlev, Hyllested. Var elev på Langelands
Landbrugsskole 1954-55, hjemme til maj 1956, hvorefter han blev karl
på »Tangelund«, hvor han siden 1957 har været bestyrer, så han har
»overtaget en landmands glæder og ærgrelser«.
Søren Benniche Sørensen, Vesterskov, Odder. Var i sin soldatertid 7 måne
der i Itzehoe og traf sammen med flere kammerater fra Egå. Kom så
på Malling landbrugsskole og derfra med en kammerat hjem til Vend
syssel, hvor han var hos Mølbjerg, Vrå, landets største rugeri, for fjerkræ
havde Sørens særlige interesse. Han er blevet gift i sommer og bor i et
rigtigt ønskehus ved sit fødehjem. Hans kone har arbejde som operations
sygeplejerske i Odder. Søren selv hjælper sin far i landbruget, hvor bl. a.
ca. 2000 høns giver nok at bestille.
Vagner Kviesgård Sørensen, Hasselager, nu: Harald Jensensplads 1 a,
Århus. Udlært som møbelsnedker 1954. »På valsen« 1955-58, arbejdede i
nærheden af Biel i Jura og som bygningssnedker i Basel. Er nu selv
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stændig mester i Århus med værksted i Montanagade 29. Forlovet med en
rigtig århuspige.
Sven Hugo Tornbjerg, Helgenæs, Knebel. Var som soldat en tid i Itzehoe,
1956-57 på Vestbirk højskole, blev gift i foråret 1959 og er for tiden
hjemme som karl.
Anne Marie (Bjerregaard) Ingildsen, Hjortshøj, nu: Hyllested mk., Hylle
sted. Var på Grundtvigs højskole ved Hillerød 1954-55 og har i øvrigt
haft forskellige pladser, indtil hun blev gift i november 1957 med en
landmand. De har en dreng på godt et år, Ole.
Birgit Juul Christensen, Sdr. Borup, nu: Vonsild ved Kolding, men i
vinter: Askov højskole. Har været på Grundtvigs højskole, Frederiksborg,
og glæder sig meget til igen at komme på højskole. Ellers har Birgit
været ved det huslige, siden hun var på Egå.
Else (Christensen) Eriksen, Løvel, nu: 139 b, Støvring st. Blev gift 1952
og har tre børn, en pige på 6 år og to drenge på 5 og 4 år. Hendes
mand er ansat ved DSB.
Inga Christensen, True, for tiden: R. R. I. Milliken, Ontario, Canada. Har
været på Grundtvigs højskole, Frederiksborg, og fået delingsføreruddan
nelse, som hun har haft glæde af hjemme. Rejste i marts til Canada,
hvor hun er på en stor farm, hvad vi har kunnet læse om i Aarhus
Amtstidende, men flytter til vinter ind i byen Toronto. Inga er for øvrigt
blevet forlovet med en maler fra Vejle, som hun har truffet derovre, og
de vil hjem og giftes til jul 1960, for der er bedst i Danmark, skriver hun.
»Tro endelig ikke, man finder så dejligt et land som Danmark nogen ste
der, ude er godt, men hjemme bedst.«
Nora (Christensen) Hansen, Lemmer, nu: Malmmosevej 41, Holte. Kom
for 7 år siden til Hillerød, havde først plads i huset, derefter på en
bisquitfabrik. Blev for PA år siden gift med en bagersvend.
Else (Gylling Erbou) Jensen, Erslev, nu: Aleenlund, Hallendrup, Hadsten.
Var på Testrup sygeplejehøjskole 1953-54, færdig med sin uddannelse
som sygeplejerske fra Randers centralsygehus foråret 1957, gift novem
ber 1957, fik i sommer en lille pige. Elses mand er gårdbestyrer,
zlnna (Fogh) Hauer Larsen, Haslundgård, nu: Hannerup frugtplantage,
Hobro. Var på Rønshoved højskole 1956-57, har haft forskellige pladser,
bl. a. i Norge, gift med en frugtavler pinsen 1957 og er med til at
passe den 17 td. 1. store frugtplantage.
Bodil Fevejle Jacobsen, »Karlsminde«, Tvingstrup, er for tiden kokkepige
på Bygholm landbrugsskole, pr. Horsens. Var på Grundtvigs højskole,
Frederiksborg, 1954.
Anna Grethe (Jensen) Bødker, Sabro, nu: »Fjärestadtorp«, Vallåkra,
Sverige. Har været på tilskærerskolen i Nykøbing F., blev gift 1958 og
er nu altså svensk husmoder.
Gudrun Appel (Jensen) Hansen, Aldrup, nu: Råsted, Bjerregrav. Har
været på Testrup sygeplejehøjskole og fik uddannelse som sygeplejerske
i Randers. Er nu gift med førstemejerist Valther Hansen, »Råstedbro«.
De har lige fået en lille datter.
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Margit (Balle Jensen) Madsen, Villendrup, nu: Mejlby, Hjortshøj. Var
på Klejsgård husholdningsskole 1955-56, blev gift januar 1957 med Niels
Madsen, de har hans hjem i Mejlby og har en lille dreng på snart 2
år.
Tove Jensen, Enggård, Kolby Kås, Samsø, hjælper for tiden til hjemme, har
været på Sønderborg idrætshøjskole.
Tove (Jensen) Kromand, Farre, nu: Korsholm skole, Hinnerup. Var på
Sønderborg idrætshøjskole 1953, blev 1955 gift med Børge Kromand
(elev her 1944-45). De var ved Haverslev præliminærkursus, pr. Arden,
1955-57; her blev deres lille Karen født 1957. Flyttede til Korsholm
skole december 1957; Tove har en del gymnastik med børnene i skolen
og de unge piger.
Annalise (Jeppesen) Andersen, Todbjerg, nu: Vester Velling, Randers. Har
haft plads i huset og senere i en forretning i Brabrand. Gift 1955 med
verdens bedste mand; de bor i hans hjem, så Annalise er bondekone,
skriver hun, og desuden mor til en dreng på 3 år.
Inger (Johansen) Jørgensen, Elbæk, nu: Stensballe, Horsens. Flår taget
handelsmedhjælpereksamen fra Horsens handelsskole, stod i lære i Hor
sens - trikotage og manufaktur - og blev gift 1955; hendes mand er
postbud i Stensballe, og de har en lille pige på 4 år, som hedder Kirsten.
Ketty (Kejser) Stokholm, Gravlev, Hyllested. Har haft flere forskellige
pladser i huset, før hun i januar i år blev gift med boelsmand Svend
Stokholm. De har en statsejendom + 5 td. 1. i forpagtning og en
mælketur i Gravlev by til Hylleslevholm mejeri, så der er nok at gøre
for dem begge.
Ellen Margrethe Kristensen, Hjortshøj mk., Hjortshøj. Har været på Kalø
landboskole 1958-59. Er forlovet og skal giftes til foråret, idet de håber,
at håndværkere kan få tid til at bygge på den jord, som de har købt
til statsejendom i Hadsten.
Anna Kirstine Kristiansen, Sabro, nu: »Højbo« Munkebo, Dræby Fyn.
Var ekspeditrice i Mundelstrup brugsforening i 5 år, derefter 2V2 år på
Fyn, hvor hun i maj i år blev gift med en entreprenør.
Kirsten (Kromand) Thorsen, Tendrup, nu: »Frederikshøj«, Storenoer, Mal
ling. Var på Ryslinge højskole 1953. Har haft forskellige pladser, bl. a.
på Stevns, hvor hun traf Ejvind Thorsen, som er fra Bornholm, de blev
gift 1956 og har nu en gård i forpagtning i Storenoer. Har en lille
pige på 2 år.
Bente (Ebbestrup Lassen) Poulsen, Perstrup, nu: Adelgade 70, Ebeltoft.
Kom i lære som damefrisør i Ebeltoft, giftede sig efter endt uddannelse
med en typograf, har nu tre børn, Finn 5 år, Susanne 3 år, Jan knap
2 år. Bente arbejder nu kun som afløser, da hun synes, det er synd
at tage fra børnene hver dag fra morgen til aften, og det har hun jo ret i.
Annalise (Mikkelsen) Kristiansen, Mårslet, nu: Moesgårdvej 8, Skåde,
Højbjerg. Var i huset og i bagerforretning, til hun i 1955 blev gift
med en tømrer, har en dreng, Peter, på 3 år og en pige, Helle, på
1 år. Bor i eget hus nær fjernsynstårnet med udsigt over Mols og Århus.
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Birthe (Moller) Rafn, Holme, nu: Adelgade 1, Ebeltoft. Gift 1956, har
en dreng på 1 år. Birthes mand har frisørforretning i Ebeltoft, så
hun både passer sit hjem og hjælper til i salonen.
Birthe (Moller) Thrane, Gjerrild, nu: Nørager, Vivild. Har været på
Ryslinge højskole, blev gift 1956. De har en gård ved Vivild og en lille
pige på 2 år.
Ane Marie (Damsgaard Nielsen) Lanng, Hvidding, nu: Vorning, Hammers
høj. Har været et år på Island og haft forskellige pladser, bl. a. som
økonoma på Beder gartnerskole. Gift 1958 med landmand Jørgen Lanng.
Eva Borrisholt (Nielsen) Jensen, Astrup, nu: Fuglehavevej 32, Ballerup.
Var sommeren 1951 på Halvorsminde væveskole, begyndte et års tid
senere som barneplejeelev, afsluttede uddannelsen på Kysthospitalet på
Refsnæs, blev gift med en mejerist fra Kalundborg, der nu er ismester
på »Frisko«. De har en lille pige, Dorte, på næsten halvandet år.
Hannelore Marie (Nielsen) Ipsen, Bramstedt, Sydslesvig, nu: Ny. Fr. Koog,
Fløjer. Fik plads i Roost, senere i Højer, hvor hun lærte sin mand at
kende; blev gift 1955 og fik dansk indfødsret 1959. Hendes mand er
chauffør, de har en pige, Marianne, og en dreng, Paul Jørgen.
Inger Margrethe (Nielsen) Nørgård, Søften, nu: »Godthåb«, Lystrup. Var
på Ry højskole 1954, blev gift 1957 med Knud Nørgård, der var elev
her 1942-43. De har købt hans hjem, har en pige, Karen, på godt
et halvt år.
Bitten (Olesen) Gjerlaug, Lønstrup, nu: Enger p. o., S. Land, Norge. Var
på Sønderborg idrætshøjskole 1954. Ville være børnehavelærerinde, kom
til Norge 1955, lærte der sin mand at kende, blev gift 1956 og har nu
en dejlig dreng, Bjørn, på to år. Bittens mand er skogfuldmægtig. Hun
håber at komme til elevmødet i sommer og skriver, at venner og kamme
rater er velkommen til at besøge hende, hvis de kommer til Norge.
Kirsten Gunhild (Olsen) Holm, Tåstrup, nu: Korshavevej 25, Ny Fløng,
Fledehusene. Havde forskellige pladser i huset og var sidst kokkepige
på Ellekilde ungdomsskole ved Tåstrup. Gift for tre år siden med en
kommis, de købte en købmandsforretning, som de har arbejdet op på
den dobbelte omsætning. Har en dreng på to år og en pige på to må
neder.
Inger (Ovesen) Sass Mathiassen, Hornslet, nu: Himmerlandsgadc 55, Års.
Havde pladser i forskellige forretninger i Århus, bl. a. hos Sjørup Jør
gensen, hvor hun stadig hjælper ved udsalgene. Blev gift 1958 med en
mand, som har en minkfarm i Års.
Kirsten (Thyssen Paulsen) Arildsen, Højrup, Stepping Sdj. Var på Rød
ding højskole 1954. Lærte sin mand at kende, da hun tjente på Sjælland,
de har købt hendes fars gård, så adressen er stadig den samme. Har en
dreng på 3 år og to piger på IV2 år og 1 måned.
Karen Inger (Pedersen) Steffensen, Holmstrup, nu: Hammerhusvej 522,
Århus. I lære ved kolonial, udlært 1955, gift 1958 med en slagter. De har
en lille dreng.
Alis Rasmussen, Solbjerg, Århus. Var på Ryslinge højskole 1954, har
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haft forskellige pladser, bl. a. i Norge, er nu telefonistinde og har nylig
fået fast ansættelse på Solbjerg central.
Eva Ankjær Rasmussen, Tvingstrup, for tiden: Lendrupsgade 9 Horsens.
Havde plads i huset til 1955, da hun bestemte sig for at gå kontorvejen.
Gennemgik handelsskole i Horsens, har nu plads på Pedersens og Sø
rensens tobaksfabrikker. Har været formand for idrætsforeningen hjemme
i Tvingstrup.
Margit (Rasmussen) Madsen, Borridsø, nu: Højkolvej 12, Hasle, Århus.
Har haft forskellige pladser i huset. Gift 1954 med tømrer Erik Madsen,
der er ansat hos tømrermester Poul Ladefoged, og som derfor var med
til at bygge den nye fløj her på skolen. De har en lille pige, Hanne,
på 3 år.
Gerda (Simonsen) Mortensen, Solbjerg, nu: »Lindekvist«, Pederstrup Fyn.
Blev gift 1956 med mejerist Ove Mortensen, de har en lille pige,
som hedder Alice.
Ruth Moller Smith, Ørbæk, Sdr. Omme. Har været på Ryslinge folkehøj
skole og Århusegnens husholdningsskole. 15 måneders ophold i England
med ferietur til Paris, et par langture til Syden, sidste gang endogså til
Jugoslavien, 6 måneders ophold i Stockholm, ellers mest arbejde på
norske højfjeldshoteller. Ønsker sig en studentereksamen og at blive
lærerinde eller korrespondent.
Anna Grethe (Sørensen) Borgbjerg, Søby, nu: Højby, Hou. Har været
på Testrup højskole og blev uddannet som sygeplejerske på Horsens
kommunehospital. Er gift med en landmand og har en lille pige på
tre måneder.
Gerda Sørensen, Gjerrild, for tiden: Badevej 13, Risskov. Den nye adresse
er kun midlertidig, hjemadressen derfor mest sikker. Har været på Ry
højskole.
Nina (Kragh Sørensen) Juhl Jensen, Flørslevbole, nu: Østergade 83, Odder.
Blev 1958 gift med en gartner, som har et gartneri i udkanten af Odder.
Ulla Vestergård (Sørensen) Jørgensen, Over Randlev, nu: Hjortshøj. Har
bl. a. haft plads på alderdomshjemmet i Hjortshøj og blev 1958 gift
med en maskinsmed hos Carlo Christiansen i Hjortshøj. Ulla spiller
til gymnastik og er i bestyrelsen for idrætsforeningen.
Inger (Tang) Pedersen, Neder Randlev, nu: Thorupvej, Hundslund. Har
bl. a. været ekspeditrice i trikotageforretning, blev gift for godt et år
siden; de har en vognmandsforretning, som går godt.
Inger (Thomsen) Olsen, Bynksminde, nu: Bakkegården, Skæring, Hjortshøj.
Har været på Viborg gymnastikhøjskole, gået på vævestue i Århus og
haft pladser, bl. a. som kokkepige på en efterskole ved Kalundborg.
Er gift med en sjællænder, Arne Olsen. De har en pige, Anne Birthe,
på SVa år og en dreng, Mogens, på P/a år.
Jytte Lykke Thomsen, Galten. Kom herfra i lære som damefrisør, forlod
faget et par år senere for at tage plads i huset i England, hvor hun
var ca. P/a år, rejste derfra til Norge og arbejdede som damefrisør
dér i to år. Er netop nu hjemme og ved ikke, hvad næste adresse
bliver.
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Margit (Tornbjerg) Poirrier, Helgenæs, nu: Yard Farm Williton, Sokkerset,
England. Var 1954 på Grundtvigs højskole, Frederiksborg, rejste der
efter til England og arbejdede to år i huset, først som barnepige i
Cambridgeshire, derefter som kokkepige i Surrey, er nu gift med en
engelsk landmand og har et dejligt hjem. De har to små børn, Steen
og Stella.

Det var i korte træk, hvad jeg kunne berette om jer »jubi
larer«. Enten det var lidt eller meget, I har skrevet til os, så har
vi været glade for det. Vi forstår, at selv bag en ganske kort hilsen
ligger der tanker, som I har tænkt, da I skrev. Dem kunne det
for resten også have været morsomt at stifte bekendtskab med.
Men lad mig have lov til at citere nogle få linjer fra forskellige
breve:
»Håber at se mange til elevmødet i sommer, så vi rigtig kan
genopfriske minder fra vinteren 49-50 i Egå.«
»Det kan blive rart at høre, hvordan det er gået mine forskel
lige kammerater i de svundne 10 år.«
»Jeg håber, at jeg kan komme til elevmødet og træffe mange
af kammeraterne, som man efterhånden slet ikke ved hvor er.«
»Jeg håber, det kan lade sig gøre, at jeg den 10. juli 1960 kan
være blandt alle disse kendte ansigter fra den dejlige og for mig
uforglemmelige sommer i Egå . . . «
»Jeg glæder mig til den 10. juli.«
Ja, sådan lyder det. I kan forhåbentlig forstå, at det har været
os en stor glæde at få de mange svar. Men endnu mere ville det
glæde os, om I nu vil sætte meget ind på at komme hertil i
sommer til elevmødet. Det er søndag den 10. juli kl. 13.30, vi
mødes med jubilarerne. Jeg kan love jer, at der er meget nyt at
se på her, da skolen jo har forandret udseende i de sidste år. Kom
nu rigtig mange og lad os se, hvordan I ser ud efter de 10 års
forløb.
På gensyn! Hilsen til jer alle!
Karin og Tage Dybkjær.

Vi har fået lov til at bringe nedenstående fra
indledningen til højskolernes brochure.
T. D.

Du skal vel på højskole?
Skolen for alle

Unge, der i dag søger uddannelse indenfor deres fag, har gode
muligheder for dette på talrige fagskoler: tekniske skoler, land
brugs-, handels-, gartner- eller håndværkerskoler.
Kravet til faglig kunnen er meget stort, hvorfor mange føler,
at de ikke har tid til at tage nogle måneder på en højskole af
hensyn til deres faglige uddannelse. De spørger måske også sig
selv, om de kan få noget reelt ud af det.
Men hvor vigtig en faguddannelse end er for de unge, er
der dog ikke mindre brug for skoler, der lægger vægt på de om
råder, fagskolerne ikke dækker. For de unge skal ikke blot kunne
klare sig i arbejdslivet med praktiske kundskaber, men også være
deres plads voksen i hjem og samfund.
Folkehøjskolen har altid sigtet mod at hjælpe ungdommen til
en forståelse af det samfund og den kultur, den tilhører.

Hvad kan man lære på en folkehøjskole?

På en folkehøjskole samler undervisningen sig først og frem
mest om det, som er fælles for alle mennesker, og som alle har
brug for som borgere i samfundet, som led i en familie og som
menneske. Igennem foredrag, diskussioner og samtaler belyses pro
blemer ude i verden såvel som herhjemme, ligesom personlige
spørgsmål spiller en stor rolle i højskolernes undervisning og daglige
liv.
Unge fra forskellige samfundslag og egne mødes i kammerat
skabet, og selve dette, at man bor sammen, har festlige og alvorlige
oplevelser med hinanden og lejlighed til at udveksle meninger og
erfaringer med jævnaldrende, er noget meget værdifuldt.
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Folkehøjskolen giver også mulighed for, at man lærer noget
praktisk. I løbet af den tid, et kursus varer (3-6 mdr.) kan man,
hvis man ønsker det, få opfrisket sine skolekundskaber, og man
kan få en værdifuld viden på en række områder.
Højskolernes hovedfag er f. eks :
Dansk (sprog og litteratur), historie, samfundslære (med sam
fundsøkonomi), regning og matematik, naturfag, verdenslitteratur,
fremmede sprog, religion, psykologi, økonomi, storpolitik, kunst
m. m.

Det er dog ikke altid, at alle skolerne har samtlige fag på
programmet, ligesom der også kan være andre fag udover de
nævnte, men de hyppigst forekommende er de ovenfor anførte.
Desuden oprettes der på de fleste skoler forskellige særhold eller
studiekredse, f. eks.: »Sociale problemer i Danmark« - »Moderne
dramatik« — »Individ og samfund« — »Filmkundskab« osv. Sær
holdet kan også være specielt oprettet for f. eks. elever, der senere
vil på sygeplejehøjskole.
Nogle skoler har særfag for håndværkere, handelsfolk, vor
dende seminarister m. m. dette betyder blot, at skolen sideløbende
med den almindelige højskoleundervisning giver denne special
undervisning.
Flere skoler har særlige afdelinger, hvor man kan uddanne sig
f. eks. til gymnastikleder i det frivillige ungdomsarbejde (delings
føreruddannelse) eller tage del i et kontrolkursus (kontrolassistent
uddannelse). Enkelte skoler har en mere faglig uddannelse for
øje, f. eks. sygeplejehøjskolerne, der er forberedelsesskoler for vor
dende sygeplejersker, eller skoler med mere praktisk og teoretisk
landbrugsundervisning, faglig uddannelse indenfor forskellige
idrætsgrene m. m.
En del skoler har om sommeren korte kursus. Brochure om
disse feriekursus udsendes ca. 1. april af Højskolernes Sekretariat.
Den bedste orientering om den enkelte skole vil De altid få i
skolens eget program.
De er velkommen til at rekvirere dette på et brevkort til:
Højskolernes Sekretariat, Vartov, København K.
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Hvor meget kan man jå i tilskud?

Et højskoleophold er billigt, og der gives flere forskellige mulig
heder for understøttelse.
For tiden koster et højskoleophold ca. 220 kr. månedligt for
kost, logi og undervisning. Hertil kommer udgift til varme, bøger,
udflugter og lommepenge. Imidlertid kan der søges statstilskud.
Statstilskuddet beregnes efter den månedlige udgift på knapt 300
kr., og i enkelte tilfælde udgør tilskuddet helt op til 70 pct. For
at søge statstilskud skal man være fyldt 18 år, inden kursus
afsluttes. Statstilskuddet beregnes på baggrund af ansøgerens og
dennes forældres indtægt- og formueforhold samt antallet af hjem
meboende søskende under 16 år. For elever under 28 år er foræl
drenes forhold normalt afgørende.
Til orientering vises på nedenstående tabel de tilskud, der gives
ved et 5 mdrs. kursus i vinteren 1959-60.
Forældres skattepligtige indkomst.

Højst.
— .
■ — .
—
Over .

...
...
. .
.
..

.
.
.
.
.

Bopæl
på landet

Bopæl:
købstæderne og
større bymæssige
bebyggelser

Bopæl:
hovedstaden

Under
støttelse

11.199
12.399
13.999
15.999
16.000

12.749
14.249
16.249
18.749
18.750

14.299
16.099
18.499
21.499
21.500

730
580
435
290
—

Hvis forældrene har over 35.000 kr. i formue, nedsættes til
skuddet efter særlige regler.
Statstilskuddet søges på særlig blanket, som udleveres på nær
meste kommunekontor eller Højskolernes Sekretariat, Vartov, Kø
benhavn K.
Tidligere værnepligtige (der har aftjent mindst 12 mdrs. tje
neste) kan i indtil 3 år efter aftjent værnepligt få en ekstra under
støttelse på 50 pct. af de normale udgifter.
Yderligere skal der gøres opmærksom på muligheden for at få
understøttelse fra arbejdsløshedsfonden; generelle regler kan der
ikke gives, idet understøttelse afhænger af, hvilket fag man evt. til
hører, samt hvor stor arbejdsløshedsprocenten er på det aktuelle
tidspunkt.

Forskelligt
Vintermøde afholdes søndag den 21. februar om eftermiddagen med adgang
for alle; sekretær Franz Wingender, Dansk Ungdomssekretariat, Flens
borg, holder foredrag og viser bagefter en lysbilledserie: »En køretur på
Hærvejen«. Der er underholdning og dans om aftenen for nuværende og
tidligere elever. Mad kan den dag ikke købes på skolen, men der kan
fås te til medbragt aftensmad.
Elevmøde lørdag-søndag den 9.-10. juli. Program og indmeldelseskort
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 »Landbo
bladet«. Interesserede, der ikke ser dette, bedes søge oplysninger hos
kammerater eller ved henvendelse til skolen.
Vallekildemode søndag den 25. september; bemærk: det er for frem
tiden den sidste søndag i september. En meddelelse om mødet sendes
direkte til tidligere vallekildeelever i Østjylland, hvis adresser vi har i vort
mødekartotek, eller som sender os deres adresse inden 1. august 1960. Det
er tilladt at tage forældre, søskende, ægtefæller, kæreste eller andre med.
Egånåle af sølv kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis betalingen
forud indsendes (3 kr. + porto, i alt 3,30 kr.). Brug indbetalingskort til
girokonto nr. 39268, Egå efterskole, Hjortshøj; eller send frimærker som
betaling, men husk 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: Egå elevforening, Egå efterskole, Hjortshøj.
Ny bog af Jens Marinus Jensen: Levestandard og livsstandard. 104 sider.
Forlaget Aros. Pris 9,75 kr. Kan fås i boghandelen eller hos Jens Marinus
Jensen, Langenæs allé 34, Århus. Den egner sig udmærket som julegave.

Den selvejende institution
Egå efterskoles

bestyrelse
Gårdejer Jens Bomholt Hansen, Egå, Risskov (formand).
Gaardejer Peter Brandstrup Andersen, Egå, Hjortshøj.
Gårdejer Frede Bak, Rodskov, Løgten.
Skoleinspektør Peter Dethlefsen, Ny Munkegades skole, Århus.
Forstander Tage Dybkjær, Egå efterskole, Hjortshøj.
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 Rasmussen (1934-35), Egå, Hjortshøj.
Kørelærer Ove Rasmussen (1950-51), Bendstrup, Hjortshøj.
Fru Kirsten Brandstrup Sørensen (1944), Åstrup, Skødstrup.
For elevholdet. 1958-59: Jørgen Stensgaard Petersen, True Vandmølle,
Brabrand.
For elevholdet 1959: Hanne Ingstrup, Rosenvangsallé 95, Århus.
Elevforeningens kasserer og sekretær: gårdejer Jes Thomsen (1921-22),
Bynksminde, Hjortshøj.
Elevforeningens postgironummer: 35297.

Elevforeningens regnskab 1958-59
Indtægt:
Kassebeholdning 11. juli 1958 ...................................................
Billetsalg ved elevmødet.............................................................
1174 medlemsbidrag å 4,00 kr....................................................
25 frivillige bidrag.......................................................................
Solgt egånåle................................................................................
Billetsalg ved vinterfesten ..........................................................
Indvundne renter.........................................................................
Forkert girering (til Dybkjær) .................................................
Modtaget fra egåfonden.............................................................

Balance ..

Udgift:
Egåbogens udgivelse ...................................................................
Frimærker, tryksager, porto m. m.............................................
Elevmøde og vinterfest...............................................................
Købt egånåle ...............................................................................
Møbler til ny dagligstue............................................................
Gireret til Dybkjær....................................................................

2649,13
1496,00
4696,00
63,00
543,00
427,00
57,23
100,00
1730,26

kr.
-

11761,62 kr.

3501,50
777,16
1907,08
576,80
3841,00
100,00

kr.
-

Ialt . .
Kassebeholdning 11. juli 1959 ..................................................

10703,54 kr.
1058,08 -

Balance . .

11761,62 kr.

Bynksminde, den 11. juli 1959.

Jes Thomsen.
Regnskabet er gennemgået, og alt er fundet i orden.
Den 12. juli 1959.
Arne Vestergård.

Ellen Larsen.

Egåfondets regnskab 1958-59
Indtægt:
Kassebeholdning 11. juli 1958 .................................................
Indvundne renter........................................................................
Solgt obligation (2000 kr.) .......................................................

1089,88 kr.
149,27 1657,51 -

Balance . .

2896,66 kr.

U dgift:
Overført til elevforeningen........................................................
Kassebeholdning 11. juli 1959 .................................................

1730,26 kr.
1166,40 -

Balance . .

2896,66 kr.

Formue 11. juli 1959:
Obligation, 4 pct..................................................
Sparekasse og beholdning .........................................................

1000,00 kr.
1166,40 -

Ialt . .
Bynksminde, den 11. juli 1959.

Jes Thomsen.
Regnskabet er gennemset, og intet er fundet at bemærke.
Den 12. juli 1959.

Arne Vestergård.

Ellen Larsen.

2166,40 kr.

Elevfortegnelse
Vinteren 1958-59
Bent Alexandersen, Faurskov, Lerbjerg.
Frede Kruse Andersen, Holme Bjerge, Højbjerg.
Jens Andersen, Fuglsø, Knebel.
Peter Andersen, Begtrup, Knebel.
Jørgen Linnemann Andersen, Hårup, Hjortshøj.
Vagn Andersen, Trige, Århus.
Ib Bundgård, Rysserhøj, Langå, Hadsten.
Anders Christensen, Haldgården, Ormslev.
Ejvind Christensen, Grundfør, Hinnerup.
Kjeld Rohde Christensen, Hvilsted, Odder.
Kurt Kjærulf Christensen, Kobberø, Gjettrup.
Thomas Christensen, Hørninggård, Hørriing.
Erik Gjellerup Christiansen, Smedegade, Tranebjerg Samsø.
Thorkild Dam, Trige, Århus.
Palle Danielsen, Balle.
Sven Diederich, Hasselager.
Bent Dohn, Ørup, Trustrup.
Carl Foght, Kattrup, Flovedgård.
Frits Glud Hansen, Spørring, Århus.
Roland Wagner Hansen, V. Ringgade 761 th., Århus.
Leif Henriksen, Lisbjerg, Århus.
Erik Hjortshøj, Mariendal, Mørke.
Karsten Iversen, Skåde børnehjem, Højbjerg.
Karl Friis Jacobsen, Grumstrup, Hovedgård.
Orla Jacobsen, Astrup mk., Ryomgård.
Søren Jakobsen, Farre mk., Sporup.
Erik Balle Jensen, Lime, Mørke.
Erik Høgh Jensen, Ridsegård, Andi, Mørke.
Frede Jensen, Fausing, Allingåbro.
Jørn Jensen, Wilhelmsborg, Mårslet.
Preben Kjærsgaard Jensen, Bjertrup, Hørning.
Svend Jensen, Lyngby, Sporup.
Torben Johansen, Tåstrup, Harlev.
Asger Jørgensen, Nr. Højrup, Skamby.
Hans Erik Jørgensen, Villendrup, Randers.
Knud Jørgensen, Spørring, Århus.
Søren Jessen Klinge, Strands, Knebel.
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Roald Koudal, Sporup.
Bjarne Laursen, Rimsø, Voldby.
Henning Laursen, Strands, Knebel.
Henrik Laursen, »Vidtskue«, Stenvad.
Preben Laursen, Tvingstrup.
Bent Lindgaard, Wilhelmsborg, Mårslet.
Egon Loft, Lyngå, Hadsten.
Erik Budde Madsen, Eskelund, Pillemark Samsø.
Henning Vam Madsen, Hølken, Boulstrup.
Jørgen Madsen, Gjøl, Åbybro.
Rasmus Braad Mathiasen, Stjær, Harlev.
Hans Flinch Midtgaard, Søby, Hou.
Frands Molbo, Tunø Kattegat.
Christian Kudahl Mortensen, Tebbestrup, Randers.
Orla Mortensen, Grundfør, Hinnerup.
Børge Munch, Overby, Hovedgård.
John Mørch, Møllebakken, Hasselager.
Ib Neergaard, Venge, Skanderborg.
Erik Nielsen, Skåde børnehjem, Højbjerg.
Niels Lundgaard Nielsen, Jaungyde, Ry.
Ove Bundgaard Nielsen, Grundfør, Hinnerup.
Peder Høgsted Nielsen, Riis, Skanderborg.
Per Nielsen, Lille Foldby, Hinnerup.
Per Baltzer Nielsen, Lindå, Hornslet.
Tommy Nielsen, Kildegårdsparken 32, Odder.
Johannes Rønde Pedersen, Tolstrup, Horsens.
Kurt Gissel Pedersen, Attrup, Ryomgård.
Niels Chr. Pedersen, Låsby.
Søren Ibsen Pedersen, Sjelle, Skovby Østj.
Arne Petersen, »Egholm«, Odder.
Jørgen Stensgaard Petersen, True Vandmølle, Brabrand.
Erik Poulsen, Trige, Århus.
Arne Nøhr Rasmussen, Gram, Stilling.
Jørn Rasmussen, Granslev, Laurbjerg.
Kjeld Kibsgaard Rasmussen, Trige, Århus.
Søren Rasmussen, Thorup, Knebel.
Aage Lykke Rasmussen, Dejret, Knebel.
Niels-Jørgen Riis, Solbjerg, Århus.
Martin Schnoor, Søby, Hornslet.
Svend Sejr, Harlev.
Erik Skjødt, Harlev.
Ole Sommer, Mjesing, Skanderborg.
Bjarne Sørensen, Blåhøj.
Erik Sørensen, Hårup, Hjortshøj.
Erik Skræp Sørensen, Høver, Galten.
Henning Sørensen, Dejret, Knebel.
Jørgen Vestergaard Sørensen, Hvilsted, Odder.
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Flemming Sørensen, Vistoft, Knebel.
Knud Sørensen, Mjesing, Skanderborg.
Per Sørensen, Segalt, Løgten.
Poul Erik Sørensen, Astrup, Ryomgård.
Niels Steffen Tang, Langskov, Hadsten.
Erik Therkildsen, Elsted, Lystrup.
Hans Thomsen, Roost, Branderup J.
Oskar Thomsen, Nordby Samsø.
Ole Holm Truelsen, Stavns, Tranebjerg Samsø.
Erling Vestergaard, Skærlund, Blåhøj.
Bent Flolme Villadsen, Elev, Lystrup.
Peter Vinther, Thorup, Knebel.
Sommeren 1959
Grethe Andersen, Spørring, Århus.
Dagmar Bach, Ilsø Vestergård, Ulstrup.
Else Bachmann, Voldum, Randers.
Gunhild Bonde, Østrup, Hornslet.
Bodil Brandbyge, Falling.
Ida Bønnerup, Karlby, Voldby.
Hanna Langballe Carlsen, Skjoldelev, Hinnerup.
Else Marie Christensen, Harlev mk., Ormslev.
Tove Lilli Christensen, Klæstrup, Nibe.
Tove Christiansen, Auning.
Birgit Clausen, Vilh. Bergsøesvej 59, Århus.
Annelise Fogh, Homå, Ålsø.
Karen Forsmann, Spørring, Århus.
Else Egebjerg Frandsen, Hvilsted, Odder.
Inger Grønlund, Hinnedrupgård, Malling.
Anna Marie Gyldenløv, Hjortshøj.
Gurli Hansen, Rosmus, Balle.
Inge Hansen, Lystrup, Hårlev.
Ruth Dahl Hansen, Lystrup.
Inger Hjarsen, Homå, Ålsø.
Birgit Hoffmann, Skåde børnehjem, Højbjerg.
Hanne Ingstrup, Rosenvangsallé 95, Århus.
Karin Jakobsen, Fløjstrup, Assentoft.
Bente J. Jensen, Bramstrup mk., Voldum, Randers.
Bente E. Jensen, Holmstrup, Brabrand.
Grete Jensen, Hadbjerg, Hadsten.
Inger Jensen, Thestrup, Hovedgård.
Jytte Jensen, Lime, Mørke.
Jonna Vinther Jensen, Estrup, Hornslet.
Ketty Vinther Jensen, Estrup, Hornslet.
Lissy Dam Jensen, Yding, Østbirk.
Margit Jensen, Lindevej l1, Hadsten.
Ruth Berngruber Jensen, Venge, Skanderborg.
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Ruth Borggren Jensen, Rold, Odder.
Ruth Sondergaard Jensen, Søndergade 20, Hadsten.
Aase Trier Jensen, V. Lind, Herning.
Gerda Johnsen, Bredsten.
Annelise Kejser, Gravlev, Hyllested.
Ellen Kildahl, Moeskær, Assentoft.
Alice Kirkegaard, Sjelle mk., Skovby Østj.
Gudrun Kjældmand, Nr. Vissing, Skanderborg.
Ingelise Klinge, Knebelbro, Knebel.
Minna Kristensen, Skørring, Mørke.
Aase Vinther Kristensen, Højvang, Skæring, Hjortshøj.
Aase Kvist-Jensen, Valsbøl, Flensborg.
Tove Langballe, Hestehaven, Skanderborg.
Aase Laursen, Egå, Hjortshøj.
Aase Liin, Edslev, Hørning.
Karen Loft, Mundelstrup.
Inge-Marie Lunøe, Enslevgård, Grenå.
Bodil Madsen, Ødum, Århus.
Britta Madsen, Hårby mk., Skanderborg.
Magda Madsen, Mågevej 3, Risskov.
Bente Malthe-Jensen, Andi, Mørke.
Anna Grethe Mikkelsen, Spørring, Århus.
Birthe Mikkelsen, Hjorthede, Bjerringbro.
Henny Mikkelsen, Elsted, Lystrup.
Kirsten Mikkelsen, Rude Overgård, Odder.
Karin Bugge Mogensen, Skader, Randers.
Elli Mortensen, Stenbergholt, Aiming.
Bodil Møller, Adslev, Hørning.
Gerda Møller, Gjerrild.
Grethe Rask Nielsen, Trige, Århus.
Birgitte Nielsen, Harlev J.
Grethe Lundgaard Nielsen, Hørning.
Gunver Nielsen, Hylke.
Inge Nielsen, Fannerup, Kolind.
Jette Østergaard Nielsen, Foldby, Hinnerup.
Kirsten Nielsen, Ødum, Århus.
Lis Skovgård Nielsen, Kirkevej 6, Skanderborg.
Lone Kjær Nielsen, Langballe, Mårslet.
Tove Damsgaard Nielsen, Lime, Mørke.
Anna Marie Olesen, Nr. Vissing, Skanderborg.
Margit Olsen, Villendrup, Randers.
Grethe Paulsen, Uldum.
Hanne Paulsen, Selling, Hadsten.
Birthe Pedersen, Birkesig, Balle.
Ina Pedersen, Ørby, Kolby Samsø.
Inger Pedersen, Flerskind mk., Skovby Østj.
Rita Pedersen, Seldrup, Beder.
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Yrsa Pedersen, Nr. Vissing, Skanderborg.
Anne Marie Basse Rasmussen, Spørring, Århus.
Karen Rasmussen, Ejer, Skanderborg.
Jytte Schou, »Dalsgård«, Hammel.
Aase Schöler, Hår Nedergård, Hinnerup.
Tove Severinsen, Grundfør, Hinnerup.
Ulla Svendgaard, Nygårde, Ry.
Karen Svenningsen, Vrinners.
Birtha Sørensen, Rosmus, Balle.
Elin Sørensen, Fuglslev, Hyllested.
Kirsten Marie Sørensen, Hørret, Mårslet.
Solveig Sørensen, Spørring, Århus.
Ulla Sørensen, Georgsminde, Nimtofte.
Birthe Thalund, GI. Siig, Lind, Herning.
Bente Therkildsen, Spørring, Hjortshøj.
Inger Thorup, Karlby, Voldby.
ValgerÖur Tomasdottir, SkeiÖarvogi 77, Reykjavik, Island.

Af eleverne var 73 fra Århus amt, 68 fra Randers amt, 31 fra
Skanderborg amt, 5 fra Holbæk amt, 4 fra Vejle amt, 2 fra Ringkøbing
amt, 2 fra Viborg amt, 1 fra Hjørring amt, 1 fra Odense amt, 1 fra
Præstø amt, 1 fra Thisted amt, 1 fra Tønder amt, I fra Ålborg amt,
1 fra Flensborg amt og 1 fra Island.
Ved kursusets begyndelse var 32 elever fyldt 14 år, 112 var 15 år,
45 var 16 år, 4 var 17 år.

