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Hvorfor blev granen juletræ?
I en gammel legende fortælles følgende:
»Da der første gang skulle holdes jul i Norden, bad Gud tro
ens, håbets og kærlighedens engel flyve ud og finde et juletræ.
Nu havde de tre engle hver sit ønske, som de gerne ville se op
fyldt i det træ, som de valgte til julens træ.
Troens engel ønskede, at det skulle være et højt, slankt træ,
der pegede lige mod himlen, og som bar kors i alle sine grene.
Håbets engel ønskede, at det skulle være et træ, der holdt sig
friskt og grønt hele året, og som kunne trodse vinterens død og kul
de.
Men kærlighedens engel ønskede et lunt træ, som midt i vinte
rens kulde og frost kunne brede sine grene kærligt ud til værn og
ly for alle småfugle.
Og så fløj de ud og fandt granen, der opfyldte alle deres øn
sker.«
Legenden fortæller videre, at da de nu havde fundet et træ,
som de alle syntes godt om, ville de også gerne hver give det en ga
ve.
Troens engel satte derfor lys i alle dets grene, for at det skulle
lyse som stjernen hin første julenat.
Håbets engel satte en stor stjerne i træets top.
Og kærlighedens engel fyldte det med gaver fra øverst til ne
derst.
— Jeg kender ikke oprindelsen til denne legende, som jeg her
har efter bogen »Kendte sange og deres forfattere« af sognepræst
P. Poulsen. Når man læser den, skal man vist ikke være alt for kri
tisk, for det er jo nu en kendt sag, at granen var brugt som juletræ
i Tyskland, inden skikken bredte sig til os, og det skete ikke, »da der
første gang skulle holdes jul i Norden«, men så sent som i første
halvdel af forrige århundrede.
Men på sin enfoldige vis opfordrer legenden os til ikke at lade
vore øjne standse ved selve juletræet med dets lys og pragt og ga
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ver, men lade tankerne gå bag om alt det til julens egentlige og vig
tige, glædelige budskab, som englene bragte »først for markens
hyrder«, budskabet om vor frelsers fodsel.
Legenden om, hvorfor granen blev juletræ, har inspireret for
fatteren Vilh. Gregersen til digtet »Granen«, hvoraf jeg her vil ci
tere de tre sidste vers:
Og derfor blev den juletræ,
hvor kan det andet være,
thi tro og håb og kærlighed,
de kom jo julenat herned
med Frelseren den kære.
Ja derfor blev den juletræ
og står med gyldne kærter
og lyser med sit milde skin
den kære Herre Jesus ind
i alle barnehjerter.

Ja derfor blev den juletræ,
o lad os træet ligne
og altid, altid, kendes ved
vor tro, vort håb, vor kærlighed,
da vil os Gud velsigne.

Vi ønsker alle jer tidligere elever og andre læsere af Egåbogen
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Karin og Tage Dybkjær.

På studierejse
gennem Europa med Genéveskolen 1935.
I 1930 oprettedes her i Norden en ny og mærkelig højskole, Den
nordiske folkehøjskole i Genéve hed den. Den havde allerede ek
sisteret nogle få år, da jeg indmeldte mig som elev til dens kursus
sommeren 1935. Dens idé og program havde fristet mig, for jeg
indså, at jeg kunne få et kolossalt udbytte ved at komme ud på den
rejse, som den indbød os til. Ja, alene det, at den var nordisk, til
talte mig. Der blev talt meget om nordisk samarbejde, og her kun
ne man mødes på en skole med unge fra andre nordiske lande og
lære deres sprog bedre at kende.
Vi samledes på Andelsskolen ved Middelfart den 30. april 1935.
Henimod 40 unge mænd og kvinder fra forskellige samfundslag
i fem forskellige nationer, nemlig Estland og 4 nordiske lande (Is
land var ikke repræsenteret). Vi havde vist alle politiske standpunk
ter og var af vidt forskellig livsanskuelse, men så meget mere kun
ne vi vel lære af hinanden. Meningerne lagde vi i hvert fald ikke
skjul på, skulle det vise sig senere.
Lederne af skolen var den norske dr. Sømme, den svenske re
daktør Backlund og den danske forfatter Arne Sørensen.
Vi startede skolen på Askov højskole, hvor vi i 3 uger skulle læ
re hinanden at kende og forberede os på rejsen ud i verden ved at
høre om Genéve, om internationalt samarbejde og om tidens
spørgsmål, inden vi blev kastet direkte ud i dem.
Det var kun 2 år i forvejen, at Hitler var kommet til magten i
Tyskland. Nazismen føltes som en mørk skygge, ikke mindst i Nord
slesvig, grænselandet, hvor der var et tysk mindretal, der ønskede
den gamle grænse tilbage. Som et svar på Nazismen i Nordslesvig
var dannet »Det unge grænsevæm«, som netop havde bygget et
vandrehjem i Kollund ved Flensborg fjord. Her opholdt vi os en
uges tid og fik et indtryk af et grænselands særlige problemer. Det
er ikke for meget sagt, at nordmænd og svenske var slået af forun-
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dring over den stærke og trofaste nationale bevidsthed, som de lær
te at kende - bl. a. ved at høre så fremragende dygtige sønderjyder
som H. P. Hanssen, amtsskolekonsulent Svendsen, lærer Peter Marcussen, seminarielærer Eskildsen, redaktør Frede Nielsen og flere.
Det var Sønderjylland som bro og bolværk, det var folkegrænse
modsat statsgrænse, og det var kampen mod nazismen, vi hørte
disse dygtige mænd tale om. Og i et par sønderjydske forsamlings
huse glædede vi os over at møde de vågne danske sønderjyder, der
havde levet under tysk styre før genforeningen og derfor vidste,
hvad det betød at være dansk og at være fri. Det var ikke nogen
dårlig forberedelse, vi fik til at rejse ud i en verden, hvor diktatur
stater voksede sig stærkere og stærkere samtidig med, at man for
søgte at fremme det internationale samarbejde gennem Folkefor
bundet.
Vi var i forvejen spændte på, hvad vi skulle komme til at ople
ve, men ikke mindre spændende blev det, da den svenske leder af
skolen, den vidtberejste journalist Backlund, inden afrejsen fra
Danmark sagde til os, at nu måtte vi på rejsen huske at »forene
duens uskyldighed med slangens list og løvens mod«! Jeg syntes
næsten, at det røbede en vis nervøsitet hos vor ledelse. Men der lå
jo da også deri, at vi skulle passe på at have øjnene med os. Den
formaning var sikkert overflødig. Vi havde alle sammen meldt os
netop til den skole, for at vi kunne komme ud og se med egne øjne.
Straks da vi var kommet over grænsen til Tyskland, slog for
skellen fra Danmark os i møde. På en udflugt fra Flensborg
til Glücksburg blev vi vidner til den tilbundsgående opdragelse af
de unge, som nazismen havde gennemført. Der var »vandredag«,
d.v.s. en fridag for skolerne, alle elever skulle ud at vandre i det fri.
Hitlerjugend så vi også. Det var ungdom i 14-18 års alderen, der
blev opdraget efter førerprincippet; en af drengene var udset til fø
rer og havde de andre under sin kommando. En anden mærkelig
foreteelse var »Arbeitsdienst« for de 20-22 årige mænd. Der skulle
ganske vist kun udføres almennyttigt arbejde, og man fik en løn
for det, og ved afslutningen fik man et arbejdspas, som gjorde det
lettere at få arbejde senere. Det blev fortalt os af en tysker, at der
ikke var noget militært ved det, men vi kunne ikke rigtig tro på det,
for hvorfor gik de ellers i geled under militær orden og med spaden
på skulderen? Vi mistænkte i hvert fald både Hitlerjugend og Ar
beitsdienst for at være led i den nazistiske opdragelse.
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Turen gik videre til Elmshorn og Hamburg og Lüneburg, hvor
vi kom i et fængsel — eller rettere noget, der havde været et fæng
sel, men nu var omdannet til et vandreherberg, og det var jo så
danne steder, vi opsøgte, når vi skulle have et billigt nattelogi. Des
uden gav det udmærket lejlighed til at lære tysk ungdom at kende!
Vi måtte ikke være for længe om rejsen ned til Genéve. Derfor
tog vi næste strækning uden større ophold, før vi kom til Strassbourg, den kønne gamle by i grænselandet Elsass-Lothringen ved
floden Rhinen, om hvilken en turistleder fortalte os, at tyskerne si
ger: Rhinen er Tysklands strøm, ikke dets grænse, medens franskmændene siger: Rhinen er Tysklands grænse. Historien melder os,
at landet fra 1870 til 1919 hørte til Tyskland, men siden 1919 har
det igen hørt til Frankrig - et grænseland med en omtumlet skæb
ne. Men enten Rhinen flød i Tyskland eller på dets grænse, har
det været en vældig transportvej for kul, jernmalm og andre varer,
som fragtes på tunge lægter, som vi så en mængde af. Det er jo et
af de store industridistrikter i Europa.
Nu var der kun et lille trip tilbage til Svejts. Undervejs fik vi et
lille ophold i Besancon, hvor 70 pct. af Frankrigs ure dengang lave
des. Her fik vi for øvrigt en morderlig fin modtagelse af fagforenin
gens repræsentant i et fornemt hus, der var over 300 år gammelt.
Vi blev hilst velkommen med en skål i champagne. På Hotel
d’Europe fik vi middag, og vi fik lov til også at overnatte på rigtigt
hotel, jo, det var alt sammen finere, end vi højskoleelever var vant
til. Kedeligt, at vi skulle op allerede kl. halvfire for at nå toget til
Svejts! En trøst var det, at det blev en dejlig tur over Jurabjergene
ad slyngninger og gennem tunneler på jernbanen, - en storslået
bjergnatur.
Opholdet i Svejts var turens vigtigste afsnit. Her var vi fra 3.
til 26. juni. Desværre var der ingen folkeforbundsforsamling, mens
vi var i Genéve, for den plejede kun at holdes i september måned,
men vi fik lov til at se både den gamle hotelbygning, hvor Folkefor
bundet først havde sit sæde, og det store nye palads, hvor det skul
le være i fremtiden, og som netop var ved at blive færdigt. Det
virkede naturligvis stærkt på os at se den bygning, hvor der skaffe
des plads til det internationale arbejde, som Folkeforbundet skulle
udføre. Hertil krævedes 6-700 værelser til sekretariatet, en sal med
plads til 5-600 delegerede, lige så mange pressefolk og ca. 700 til
hørere. Desuden var der et bibliotek med ca. 1 mill, bøger, og Fol-
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keforbundet havde også sin egen radiostation. Det var tydeligt, at
det var et verdensomspændende fredsarbejde, der skulle udføres
herfra.
Vort hovedindtryk i Genéve blev, at der i folkeforbundskredse
allerede da var ved at komme en vis modløshed, fordi det alt sam
men begyndte at se så vanskeligt ud. Japan havde udmeldt sig.
Tyskland ligeledes, og dets udmeldelse ville træde i kraft til ef
teråret i 1935. Italien forberedte sig på at følge Tysklands og Ja
pans eksempel. Hvordan skulle det under sådanne forhold gå Fol
keforbundet?
Det går i hvert fald ikke an at give op, sagde en af de embedsmænd, vi havde lejlighed til at høre. Vi må af al magt holde fast
ved den idé om et mellemfolkeligt samarbejde, som folkeforbunds
pagten er et udtryk for. Flere gange blev det naturligvis også fore
holdt os, at netop de nordiske stater havde en særlig opgave i Fol
keforbundet. Gennem det var der jo skabt en mulighed for, at
også små stater kunne få noget at sige i den store verdenspolitik.
På et enkelt område var der kun grund til at glæde sig over re
sultaterne af Folkeforbundets arbejde. Det var det, som Sundheds
organisationen udførte, bekæmpelse af smitsomme sygdomme
rundt om i verden f.eks.
Søndagene i Genéve bød på dejlige udflugter. En dag sejltur på
Genfersøen og badning i dens varme vand med udsigt op til terras
se-vinhaverne på skråningerne omkring den. En anden dag med
tog ud i bjergene og bjergbestigning fra 500 m til 2500 m’s højde.
Sankthansdag gik vi op over alendyb sne og stod på en bjergtop,
Mt. Joly, hvorfra vi så op til Europas højeste top, Mt. Blanc, med
dens evige snetinde. Da vi igen kom ned til Genéve, stønnede vi
under sommerens stærke varme. Det var modsætninger i naturen.
Vi havde mærket i folkeforbundsbyen, at der var lige så stærke
modsætninger i bestræbelserne for et mellemfolkeligt samarbejde.
De fleste var vel overbeviste om dets nødvendighed og var varme
tilhængere af det, men andre var kølige og tilbageholdne, ja, der
var endda allerede tegn på, at der var stormagter, som direkte ville
sige fra.
Opholdet i Genéve var rigt på oplevelser og indtryk af den
mest brogede art, men der var meget tilbage for os at opleve, da vi
startede hjemrejsen gennem Europas urolige og spændingsfyldte
lande.
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Tyskland igen! Vi nåede ikke ret langt op i landet, før vi kom
til en by, hvor der tilfældigvis befandt sig en vandreudstilling, som
sendtes Tyskland rundt. Den måtte vi se, for den handlede om
Tysklands tidligere kolonier, dem, det måtte afstå i 1919 efter Den
første Verdenskrig.
Over kolonialudstillingens indgang stod udspændt: Deutsches
Land in fremder Hand - tyskt land i fremmed hånd. Meningen
var da tydeligt nok: kom ind og se, hvad de har taget fra os. En
kaptajn, der havde været ansat i Afrika i en af Tysklands tidligere
kolonier, bød os »stammefrænder fra Norden«, som han sagde, vel
kommen til udstillingen og forsikrede frimodigt, at det ikke ville va
re længe, inden Tyskland havde sine kolonier igen. Hvordan det
skulle ske, sagde han ikke noget om; det måtte vi nok selv tænke os
til. En rundgang på udstillingen virkede mægtigt på øje og tanke.
Dejlige varer var udstillet: majs, kokus, jordnødder, sagobønner,
gummi, kaffe osv. for at vise tyskeren, hvad man havde berøvet
dem mulighed for at få hjem fra kolonierne. Det var kolonierne,
man savnede. Det understregede udstillingen med al ønskelig tyde
lighed, så selv de mest indskrænkede kunne forstå det. Jeg glem
mer ikke et billede af en tysker, som lå på en seng og ikke kunne fin
de hvile, fordi hans tæppe var for lille. Det havde form af et
tysklandskort med Tyskland efter 1919. Og Tyskland var jo blevet
lille, kun 470.500 km2, medens det før var 3.511.000 km2, hvis
man regnede kolonierne med. På det næste billede så man da,
hvordan moder Germania kom med et tæppe, som forestillede
Tyskland med de gamle koloniområder ved siden af, og nu var
tæppet tilstrækkeligt til, at tyskeren kunne befinde sig godt. Hvem
kunne ikke forstå det sprog?? I baggrunden stod på billedet en
gruppe kjoleklædte herrer i bekymret samtale, men uden at gribe
ind. Mon ikke det skulle sige, at de andre landes diplomater nok
ville snakke om det, når Tyskland tog sine kolonier tilbage, men at
der heller ikke ville ske andet?
Den udstilling gjorde indtryk på os. Det var propaganda, som
måtte kunne gå i det tyske folk. Og propaganda tillagde man i
nazismens Tyskland så stor en betydning, at man endda også havde
en propagandaminister. Han hed Goebbels og var uden tvivl en
af de bedste støtter i nazismens kamp for at vinde det tyske folk.
Det traf sig så heldigt, at denne mand netop skulle hyldes i
byen Berlin den dag, da vi passerede den. Det var en festdag for
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Berlin, »Gautag« for »Der Gau Gross-Berlin der N.S.D.A.P.« På
programmet stod bl.a., at der kl. 18 på Tempelhofer flyveplads
skulle være opmarch af N.S.-afdelinger og -formationer, tale af
propagandaminister dr. Goebbels, forbimarch af værnemagtens
kompagnier og samtlige afdelinger og formationer i Berlin-bevægelsen. Det var et skuespil, som vi ikke måtte gå glip af. Vi tog der
ud og så straks, at der var noget ekstraordinært på færde. En mæg
tig tribune var rejst på pladsen flankeret af hagekorsflag i kolossal
størrelse, og på pladsen foran stod opmarcheret kolonner i forskel
lige uniformer. Der blev sagt os, at der var i alt 110.000 på pladsen.
Højdepunktet var en tale af Goebbels; den husker jeg nu ikke no
get af. Men bagefter så vi ham komme haltende - han havde et
dårligt ben, så han altid haltede — med et stort følge efter sig lige
hen imod, hvor vi stod. Naturligvis ikke for at hilse på os, men alli
gevel ikke mere end ca. 20 m fra os. Det er ærgerligt, at jeg ikke tog
et billede af ham, inden han pludselig hilste og vendte om for at
gå tilbage igen. En af nazismens spidser, som i Berlin blev tiljublet
af over 100.000 uniformsklædte mænd, der var rede til at kæmpe
for nazismen og for Tyskland. Det var vel ikke så underligt, at vi
følte os noget beklemte ved tanken om, hvad den mand var propa
gandaminister for. Ham, om hvem man sagde, at han havde erob
ret Berlin for nazisterne. En stærk og farlig mand.
Tænk, om man dengang havde kunnet se ti år frem i tiden!
Det sidste, der fortælles om Goebbels, må jeg have lov til at be
rette her (efter Erik Møller: Krigen 1939—45, 3, s. 482):
Den 30. april 1945 befandt Goebbels sig sammen med Hitler
i førerbunkeren i rigskancelliet i Berlin. Det meddeltes, at russer
ne nu stod på Potsdamerplatz og i Voss-Strasse nær rigskancelliet.
Hitler berøvede sig den dag livet. De tilbageværende nazi-ledere,
deriblandt altså Goebbels, besluttede at søge forbindelse med det
russiske hovedkvarter for at høre, om der var mulighed for at få
optaget en forhandling. Det var der, fik man at vide. Men ved mid
dagstid næste dag, den 1. maj, kom den udsendte forhandler, gene
ralstabschef Krebs, tilbage med den besked, at russerne krævede
overgivelse uden betingelser og udlevering af alle tilbageværende.
Så var alt håb ude, forstod Goebbels. Efter at hans seks børn havde
fået gift, gik Goebbels og hans frue op i kancelliets have, hvor en
S-S ordonnans skød dem, og ligene blev brændt. Sådan blev nazis-
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mens ledere selv ofre i den kamp, som de havde opflammet det
tyske folk til at gå ud i!
Fra Berlin satte vi nu kurs østpå for at besøge Danzig, fristaden,
der skulle være det nye polske riges adgang til havet, den smukke
gamle hansestad, hvor man kan gå ind i et gammelt patricierhus,
der endnu står som for 300 år siden; hvad man ellers kun finder på
et museum, står her i sine oprindelige omgivelser. Hvilken modsæt
ning til den nye by lige i nærheden, Gdynia, som blev anlagt af Po
len for at blive dets udførselshavn ved Østersøen. I 1920 eksisterede
byen ikke. I 1935 var den efter sigende den største havn ved Øster
søen (København var nr. 2). En rundfart i havnen gav os en for
ståelse af den imponerende udvikling: mægtige kajanlæg, vældige
bygninger, kæmpekraner, der kunne tage 600 tons i timen. Når kul
skulle læsses fra jernbanevogne til skib, tog kranen simpelthen hele
jernbanevognen, løftede den hen over skibet og tømte indholdet ned
i skibets lastrum. Det kunne blive til noget.
I fristaden Danzig lå vi på et af de smukkest beliggende Jugendherberger i Tyskland, i Zoppot, bygget på en højde med udsigt
over by, land og hav. Også her lagde vi mærke til, at tyskerne be
standig skulle mindes om, at Tyskland ved Versaillesfreden var ble
vet mindre. Et vældigt vægkort ved indgangen viste med tydelige
farveangivelser de områder, Tyskland havde tabt 1919. »Was wir
verloren haben«, stod der, og i sit stille sind tænkte vel alle tyskere,
der så det, ikke blot: hvad vi har tabt, men også: og hvad vi skal
have tilbage. Et andet sted bemærkede vi et andet af nazismens vig
tige programpunkter ført ud i livet. Ved indgangen til et konditori
sås et skilt med indskriften: »Juden nicht erwünscht« — jøder
ønskes ikke her. Det var bare et lille bitte tegn på de frygtelige jøde
forfølgelser, som senere blussede op med nazismen.
Fra det store tyske rige, der var ved at blive sammensvejset un
der nazismens diktator til en stor og farlig magt midt i Europa, kom
vi så op gennem de tre små baltiske lande, som for nylig havde
fået deres selvstændighed, men som følte sig stadig truet af de
vældige nabodiktaturer mod syd og mod øst, Litauen, Letland og
Estland.
I krigen 1914—18 søgte Litauen, som da hørte under Rusland,
hjælp hos Tyskland. Da det blev de allierede, der sejrede, fik man
alligevel dannet det ny Litauen, for de allierede havde jo folke-
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nes selvbestemmelsesret som et af deres punkter på fredsprogram
met. 1922 sluttedes fred med Rusland, men meget vanskelige
spørgsmål stod endnu uløste tilbage. Et af dem var Memelområdet
med 150.000 indbyggere. 53 pct. af dem var litauere, 43 pct. tyske
re. Det er ikke underligt, at der var stadig uro der. En professor,
som fortalte os om Litauen, berettede for os, at nazismen havde for
stærket bestræbelserne på at gøre Memelområdet tysk. Det var
gået så vidt, at der både var forekommet attentat og mord. Der
førtes proces mod 126 tyskere, hvoraf 4 blev dømt til døden og
mange fik strenge tugthusstraffe.
Heller ikke Litauens forhold til Polen var tilfredsstillende. Li
tauens gamle hovedstad var Vilna, men den kom til Polen efter
1914-18. Professoren, som selv havde været guvernør iVilnadistriktet, fortalte med synlig bevægelse, at det var umuligt for litauerne
at få lov til at komme til deres egen hovedstad. Den nye hovedstad,
Kaunas, betragtede man som foreløbig. I den by overværede vi en
ceremoni, som viste os det lille Litauens vilje til at bringe offer for
landets frihed. Man havde her den ukendte soldats grav. Den var
omgivet af 7-8 fint udskårne trækors, en indskrift under det stør
ste af dem lød: »Til dem, der er faldet for Litauens frihed.« En
procession af krigsinvalider understregede indtrykket af, at det hav
de kostet kamp for folket at vinde denne frihed. Højtideligheden
ved graven dengang ledsagedes af sørgemusik, flamme på graven,
blæsning fra et tårn, og til sidst hørte vi nationalsangen. Men Li
tauen var et fattigt land; det så vi på byen Kaunas med dens lave
huse og grusede gader, det så vi på de gamle koner, der enten in
genting havde på fødderne eller også havde omviklet dem med
pjaltede klude. Fattigdommen er ingen last, sagde professoren, og
det havde han ret i. Men et lille fattigt folk på 3 mill. indb. syntes
vi måtte have vanskeligt ved at klare sig selv lige op ad store og
mægtige naboer som Tyskland, Polen og Rusland. Hvordan det
senere gik landet, skal jeg fortælle om lidt.
Det fattige Litauen stillede en »ekskursija«, d.v.s. en udflugts
bil til vor rådighed, da vi skulle videre til Letland.
Besøget her blev kun kort. Af en eller anden grund havde man
ikke truffet særlige forberedelser til at vise os landet - det blev sagt,
at manden, der skulle tage imod os, i mellemtiden var faldet i unå
de. Rygtet gik endda, at han var kastet i fængsel. Der var i hvert
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fald det rigtige, at der var indført diktatur i Letland, og så kan der
jo ske så meget af den slags.
Mere end noget andet sted fik vi i Estland en umiskendelig for
nemmelse af, at Østersøstaterne har haft en voldsom dramatisk hi
storie. Her på estisk grund har fremmede erobrere rendt panden
mod hinanden. De tyske ridderes borge havde vi set på vor vej
gennem randstaterne. De var også i Estland, men her så vi også
danske fæstninger fra Valdemarstiden og svenske fæstninger og rus
siske fæstninger fra de store sammenstød i det 17. og 18. århundre
de. Oppe ved Narva stod de afgørende kampe mellem Karl den
Tolvte af Sverige og Peter den Store af Rusland.
Venligheden strømmede os i møde, fra vi nåede Estlands græn
se. Vi blev ganske vist noget ublidt purret ud af toget kl. 3 om mor
genen, men kun for at blive inviteret hen på et hotel og få en mid
dag, som havde ventet på os fra kl. 11 aftenen før. Så holdt en re
geringsomnibus for døren for at føre os rundt i Estland som dette
lands gæster, så længe vi var der!
Vi kørte ud til Petseri i det sydøstlige Estland, et lille stykke
Rusland, som kun blev tildelt Estland, fordi grænsen ellers blev for
kroget. Det måtte gå op for os her, at det ikke blot var erobrerhæ
re, der var stødt sammen i randstaterne, men også forskellige kul
turer. I Litauen havde vi set religiøse processioner, der mindede om
de romersk-katolske i det sydligste Europa. Her i Estland gæstede
vi et græsk-katolsk kloster, som fortalte om forbindelsen med øst og
syd. Hvor var det ejendommeligt at gå i sådan et kloster med rig
tige, levende munke, der med deres lange hår og skæg gik og ligne
de kristusfigurer. »Petseri« betyder »grotter«. De første munke,
som kom dertil i det 14. årh., levede i grotter, som det var let at leve
i, ligesom katakomberne i Rom. Også her var der begravelser. 200
lå begravet i de lange gange, som vi fik lov til at gå ned i, hver med
sit vokslys i hånden. Det blev også fortalt os, at en af munkene leve
de nede i en hule under jorden, en særlig from munk. Han talte al
drig med nogen, maden blev hejset ned til ham gennem et hul i
gulvet. Endogså klosterets skatkammer blev vi ført ind i. Umådelige
værdier opbevaredes her, for der var mange fyrster, der havde villet
stå sig godt med munke og bisper, som kunne bede for deres sjæle,
så de slap lettere gennem skærsilden. Her var fyrstekroner med dia
manter og guld, her var kostbare smykker og forskellige klenodier,
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skænket af kendte historiske personer og også af den grund meget
sjældne skatte.
Det var en ejendommelig oplevelse sådan at stå ansigt til an
sigt med noget, som man troede tilhørte historien. I dag eksisterer
klosteret antagelig ikke mere. Jeg kan ikke tænke mig, at Sovjetuni
onen lader sådanne kirkelige foreteelser få lov til at bestå uforstyr
ret, og i 1945 måtte netop dette lille distrikt på 1400 km2 med
50.000 indbyggere overlades til den sovjetrussiske republik.
I Nordestland har nogle af de største historiske begivenheder
fundet sted. Tallin, Estlands hovedstad, bærer navn efter dansker
nes besøg i det 13. århundrede. Det betyder »danskerborgen«.
Ivanborgen byggedes af den livlandske ordens riddere 1492. Det
var ved Narva, der stod et afgørende slag år 1700 mellem Karl den
Tolvte og Peter den Store. Vi så huset, hvor Karl den Tolvte havde
boet, og Peter den Stores privatbolig. Under slaget ved Narva
erobrede russerne en underjordisk fæstning, bygget af svenskeren
Erik Dahlberg i årene 1681—1704. Vi vandrede gennem nogle af de
3 km lange gange. Det var i året 1700, russerne kom dertil, men
Peter den Store vandt først sejr over svenskerne i 1704, medens
Karl den Tolvte var i Polen.
Sådan steg fortidens historie op for os, da vi var ved Narva,
men vi fik et sørgeligt og slående bevis for, at der også i vor tid
var hårde prøvelser for det lille land.
Efter at det i næsten 200 år, fra 1721 til 1920, havde stået un
der Rusland, blev det omsider i 1920 ved freden i Dorpat den 2.
februar anerkendt af Rusland som en selvstændig stat, men først
havde det estiske folk måttet kæmpe en tre års frihedskrig mod
kommunisterne. Under den russiske revolution i 1917 var der jo
stærke kræfter i gang også i randstaterne og Finland for at gen
nemføre kommunistisk styre også i de stater. Det lykkedes dem at
bevare deres frihed, men forholdet til den store nabo mod øst var så
spændt, at det gjorde det dybeste indtryk på os, da vi stod ved den
etisk-russiske grænse og så ind i Rusland. Det var ikke en grænse
med fredelige gendarmer, grænsebomme og grænsepæle, som vi
tænker os dem fra vor grænse mod syd. Nej, over jernbanen, som vi
vandrede hen ad ud mod grænsen, var der bygget et vældigt tårn
og en slags stillads med sovjetstjernen i kolossal størrelse, og hvor
grænsen løb ud i landskabet, var den markeret ved et flere meter
tykt pigtrådsbælte, som holdtes under skarp bevogtning. Vi kunne
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se en lille landsby ovre på russisk side og fik at vide, at dens navn
var Kingisepp, og at den var opkaldt efter en mand, hvis statue
man kunne se i byen, for derovre betragtede man ham som en helt.
Hvem var han da? Han havde været en ledende kommunist i Est
land. Her levede han skjult i 4 år, inden politiet fik fat på ham og
fik ham ryddet af vejen.
På den ene side af pigtråden var han en landsforræder, en ska
delig person, som måtte ryddes af vejen. På den anden side af græn
sen blev han hædret og stillet op som et eksempel til efterfølgelse.
Vi stod og tænkte på, at de to lande, der lå på hver sin side af
denne skarpe grænse, begge sad som medlemmer af det Folkefor
bund, som i Genéve skulle fremme det internationale samarbejde.
Det var lidt svært at få de smukke taler i Genéve til at passe med
de forhold, som vi så for vore øjne.
Jeg må her have lov til at fuldstændiggøre billedet af de tre små
landes skæbne, som vi her har hørt om, ved at fortælle ganske kort
det tragiske, der er sket med dem siden.
Da Tyskland i begyndelsen af 1939 var ivrig efter at slutte ikkeangrebsaftaler med sine naboer, afsluttedes der også en ikke-angrebspagt med Estland, Letland (og Litauen?). Efter Polens plud
selige sammenbrud i september 1939 kunne staterne ikke føle sig
helt sikre på, hvad der ville blive det næste skridt fra Tysklands si
de. Derfor turde man ikke andet end gå med til en bistandspagt
med Rusland i oktober 1939. Det var faktisk et slags forsvarsfor
bund. Så kom i juni 1940 Frankrigs fald. Nu stod Tyskland så
stærkt, at Rusland vel følte sig opfordret til at sikre sin stilling ud
mod Østersøen. I alle tilfælde besatte Rusland nu hele Estland,
Letland og Litauen, og jeg formoder, at det gik alle tre steder som
i Estland. Der blev holdt valg i juli, men det blev kun tilladt ét par
ti, det kommunistiske, at opstille kandidater, og så var det jo ikke
vanskeligt at få en regering, som ønskede landet optaget i Sovjet
unionen. Det skete i august 1940. Og så begyndte lidelserne for al
vor at vælte ind over landene. I årene 1940—41, fortæller tallene i et
leksikon, myrdedes, deporteredes eller arresteredes i Estland ca.
60.000, i Letland ca. 30.000 og i Litauen ligeledes ca. 30.000. I
1941 åbnede tyskerne krig mod Rusland. De tre lande blev erobret
af tyskerne. Igen arrestationer, tusindvis bortførtes til tyske kon
centrationslejre, naturligvis også jøder. 1944—45 kom »befrielsen« —
om man tør kalde det sådan, da tyskerne blev jaget ud af russerne.
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Nu måtte igen mange tusinder flygte, denne gang var det dem, der
var bange for at falde i kommunisternes vold, men mange af dem
blev fanget af de russiske hære i Østtyskland og sendt tilbage. Det
er vist ikke svært at gætte, hvordan det gik dem senerehen.
I dag eksisterer de tre lande som den estiske, den lettiske og den
litauiske republik inden for den store sovjetunion.
Således hører de til de lande i verden, der i den sidste menneske
alder har haft den hårdeste skæbne. Deres kortvarige frihedstid af
løstes af skiftende og blodige kampe på deres jord, de var kaste
bold mellem to af verdens krigsførende store magter og er nu ind
lemmet i den union, der ikke har i sinde at give dem noget af deres
frihed tilbage.
Finland skulle også have sluttet forbundspagt med Rusland,
men sagde nej og havde mod og kræfter nok til at forsvare sig helte
modigt i vinterkrigen 1939-40 og senere igen, da det på ny kom i
krig med Rusland, men det undgik ikke at slutte en hård fred,
hvorved det måtte afstå dele af landet til Rusland.
Da vi kom til Finland i juli 1935, var det et land i utrolig flit
tigt arbejde og i stærk opblomstring. Heller ikke her var det længe
siden, folket havde vundet friheden. Vi blev modtaget i den im
ponerende rigsdagsbygning, den nyeste i Europa, blev der sagt, og
vi kunne ikke lade være med at tænke på, at i det Tyskland, som vi
lige var kommet fra, var rigsdagsbygningen i 1933 blevet brændt,
her i Finland var man stolt over at eje den nyeste rigsdagsbygning i
Europa. Lå der mon ikke noget symbolsk deri? I alt fald ved vi, at
Tyskland ikke havde noget til overs for demokratiet, hvorimod man
i Finland var rede til at kæmpe for friheden, sådan som man gjorde
det i vinterkrigen 1939-40.
Finland hører til Norden og har stærke ønsker om at blive ved
med at være knyttet til de frie nordiske stater. Det mærkede vi gen
nem en nordisk studieuge, som vi kom til at deltage i, da vi kom
til Finland.
Slutningen af vor højskolerejse gennem Europa blev en stærk
understregning af det, der også var grundtonen for den nordiske
højskole i Genéve: de nordiske lande er fælles om demokrati og
frihed.
En ting er sikkert, og det skal jeg understrege til sidst. Vi nor
diske folk lever et af de steder på jorden, hvor det er lykkeligst at
leve. Fattigdom og nød er der kun meget få, der kender her. Vi
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kan glæde os over en gammel og rig kultur, som vi må føle det som
vor pligt at føre videre. Vi har vor frihed og et folkestyre, der stræ
ber efter at skabe de lykkeligst mulige kår at leve under for hver en
kelt af os.
Sådan går det ofte, når man kommer ud at se sig om. Ved at
se andre forhold kommer man til at holde meget mere af sit eget
land. Sådan gik det også med os. Vi blev styrket i vor fælles glæde
over at have hjemme blandt de nordiske folk og rejste hjem med
øget forståelse af samarbejdets nødvendighed. Ja, der er ingen
tvivl om, at hver enkelt af os havde et varigt udbytte af at være elev
på Den nordiske Folkehøjskole i Genéve 1935.

Tage Dybkjær.

Til Dag Hammarskjöld
Läge siden den spanske borgerkrig har vi levet i en

international atmosfære, som har været ladet med
fortvivlelse og skuffelse.

Mange er vi, som ofte har tænkt: findes der dog
ingenting eller ingen, som kan bryde linien — er det nød

vendigt, at aggressive og magtberusede kræfter skal
blive ved at gå sejrrige frem. Vi mindes, da tjekkerne

blev svigtet, fordi ingen turde tage en krig — vi oplevede

det samme, da Ungarn gjorde oprør, og hver dag frygter
vi, at det skal ske i Berlin.
Så begyndte Kongokrisen. I snart tre måneder har
De, Dag Hammarskjöld, personligt betydet et brud på

de slette kræfters sejrsgang. Deres holdning blev den

nye »giv« i politik, som mange har ventet på. Skæbnen

har tildelt Dem en rolle, hvor De i så ren form, som det
kan lade sig gøre, har personificeret det, vi helst vil
forstå ved vesterlandsk demokrati: tolerance, social sam

vittighed, passion for fred og tro på samliv mellem
folkene. »Frihed under ansvar«, for at tale med

Henrik Ibsen.

Det er lykkedes Dem i nogle måneder at stå som
symbol for de tanker og håb, som er bygget ind i demo

kratiet, når det er renest — tanker som det under talløse
konferencer og taler har været umuligt at få frem, så
der blev tavshed eller respekt blandt de folk, for hvem

demokrati ikke er en bærende idé. Det har været op
løftende.
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De

øjeblikke, hvor alle har måttet bøje sig for Deres

upartiskhed, Deres fredsbestræbelser og Deres klogskab,

har været som at komme i godt selskab efter i årevis
at have været blandt mennesker dirigeret af snævre
egoistiske interesser. Måtte Deres håb om én stor verdens

afhængig-uafhængighed finterdependence) gøre fremskridt
dette efterår - skulle De lide nederlag, så takker vi for,

at De har været et bevis på, at andre toner findes til
gængelige i verdens b ab elsorkester, toner som i de

sidste måneder har overdøvet de falske, omend kun

få dage ad gangen.
Fra »Information« 1-10-60.

Innehavaren av »världens omöjligaste jobb«
Dag Hammarskjöld — FN:s generalsekreterare.
»Världens omöjligaste jobb« - med de orden hälsade Trygve Lie
år 1953 sin 'efterträdare som generalsekreterare i Förenta Na
tionerna Dag Hammarskjöld välkommen. Lie, som just avgått,
visste vad han talade om.
Valet av Dag Hammarskjöld till generalsekreterare kom ganska
oväntat. Stormakterna hade svårt att enas om ett namn. Att taga
någon från de egna leden var “uteslutet. Man var också rädd för
att sätta en politiker på denna utsatta post. Hammarskjölds “hu
vudmerit var, att han kom från ett litet neutralt land, Sverige.
Han var dessutom ett oskrivet blad politiskt sett. Storbrittaniens,
Frankrikes och Förenta Staternas regeringar förde fram hans namn
i säkerhetsrådet. De kände honom främst genom den roll han
spelat som Sveriges representant i Marshallhjälpens europeiska
organ OEEC och som “vice “ordförande i dettas “verkställande
“utskott under de första åren. Man väntade i honom en admini
stratör. Det var som sådan han valdes. Själv betecknade han sig
som »tekniker.«

20
Dag Hammarskjöld tillhör en känd svensk adelsätt, adelsbrevet
är från 1607. Han föddes 1905, son till Hjalmar Hammarskjöld,
som åren 1905-07 var Sveriges “sändebud i Köpenhamn. Fadern
betecknas som rättslärd, ämbetsman och politiker. Han var ’lands
hövding i Uppsala län 1907-30. Under första världskriget var han
statsminister i dåvarande regeringen. En äldre bror till Dag är f.
'landshövdingen i Södermanlands län Bo Hammarskjöld.
Dag Hammarskjölds universitetsstudier “ledde till en doktors
avhandling i nationalekonomi. År 1933 blev han docent i detta
“ämne vid Stockholms högskola, nuvarande Stockholms universitet.
Han gick dock ämbetsmannavägen och blev statssekreterare i "’fi
nansdepartementet, fortsatte som finanssakkunning i utrikesdepar
tementet, blev kabinettssekreterare och slutligen “konsultativt
“statsråd. Dessa poster fick han inte som politiker. Han hade aldrig
innehaft något folkvalt ämbete och “veterligen aldrig varit in
skriven i något politiskt parti.
Det var alltså en erfaren ämbetsman som ”tillträdde det omöj
liga jobbet som FN :s generalsekreterare.
Tjänsten som generalsekreterare är “unik därigenom att inne
havaren är tjänsteman “anställd för att utföra generalförsamlin
gens och säkerhetsrådets beslut men har ingen grupp av politiker
bakom sig, han är “ensam om att finna rätta “sättet att genomföra
fattade beslut.
Det “dröjde dock inte länge, förrän den nye tjänstemannen
visade, att “mycket av det 21till 21synes omöjliga var möjligt. Redan
1955 22började han 23låta tala om sig. Några amerikanska stridsflygare satt fångna i Kina och Hammarskjöld fick i “uppgift att
försöka förhandla om deras frigivande. Redan en halvtimme efter
han fått generalförsamlingens “uppdrag, telegraferade han till ki
nesiske stats- och utrikesministern Chou-En-Lai och “erbjöd sig
resa till Peking. Han for också dit och visserligen nådde han intet
resultat omgående och fick därför 27motta kritik, men före årets
slut var de fångna åter i sitt hemland.
Hammarskjölds ingripande i Mellersta östern är mera känt.
Otaliga resor har han företagit dit. Stormaktsintressenterna, liksom
arabstaterna och Israel har fått rekommendationer och varit med
om förhandlingar. För att hindra att en liten “oroshärd skulle utvecklas till större “förveckling stationerade han FN :s polisstyrka
i Ghaza. Organisationen av FN-bataljonen, som den kallas, lycka
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des han med. Trots åtskilliga kritiska situationer har dock stabilitet
inträtt på denna front.
Nu senast har Hammarskjölds namn stått på tidningarnas förs
tasidor i “samband med Kongo-krisen. ”Snabbt ryckte FN :s
polisstyrka ut och idag finns det 18.000 FN-soldater i Kongo, fler
talet från 32färgade medlemsstater, ett säkert riktigt taktiskt grepp,
då den vite mannen ses mycket ogärna i Kongo. Chef är svensken
von Horn. När man läser kritik om ingripandet i Kongo får man
hela tiden tänka på att Hammarskjöld har ingen diktatorsmakt han utför generalförsamlingens och säkerhetsrådets beslut. Dock
har han funnit vägar, så att han inte alltför mycket hindras av
långsamma förhandlingar och stormakternas 33veto-möjlighet.
Sovjet har öppet visat att man “ogillar hans insats i Kongo.
Krusjtjev har begärt att Hammarskjöld skall avgå och tjänsteman
nen 3äersättas av ett tremansråd från Väst-, Östblock samt Neutral
stat. Att Hammarskjöld är vuxen sin uppgift som generalsekrete
rare visar hans bestämda “avböjande — han skall 37stå ”kvar på
sin post mandattiden ut och på så sätt rädda institutionen FN.
Han har fått församlingens fulla “förtroende, inte minst de asiati
ska och afrikanska staterna har stött hans politik.
»Ännu har vi inget internationellt “samhälle«, yttrade Ham
marskjöld bl. a. i ett tal i ““våras. »Men den primitiva form för
samexistens vi byggt upp kan utvecklas, FN är ett ‘“experiment
bland andra för att nå fram mot högra former av ett internatio
nellt samhälle och vi måste 42ägna detta experiment all vår energi
och all vår hängivenhet«.
Själv har han genom personliga initiativ visat vad som dock är
möjligt 43inom FN :s ram. Hans många resor har skapat nya värde
fulla kontakter, han har studerat problemen inifrån. Medlemsta
terna i FN är nu 88 till antalet och han har“välkomnat de nytillträdande. Han har ‘“vågat och kunnat hålla en neutral linje utan
att ‘“snegla åt stormakterna. Han har arbetat hängivet i fredens
tjänst — Tyskland har i år utsett honom som sin kandidat till Nobels
fredspris.
Dag Hammarskjöld är ogift och hans privatliv är mycket litet
känt. Någon plats för sådant finns “’knappast. Han är känd som
en arbetsmänniska, som utnyttjar hela dygnet, några timmars natt
sömn 48lär vara tillräckligt. I Sverige har han en “’sommarstuga vid
Skånes sydkust, dit han gärna söker sig någon ““sommarvecka.
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Släktföreningen Hammarskjöld hade i somras samling vid släkt
gården i norra Småland, men fick nöja sig med telegram från sin
mest kände medlem. Han är invald i 51Svenska akademin, han
52efterträdde där sin far 1954, och försöker komma till Akademins
högtidsdag den 20 december. 1957 kallades han till juridisk 53hedersdoktor av Stockholms universitet.
Dag Hammarskjöld innehar världens omöjligaste jobb, men
han har visat sig vuxen detta. Jag tror ingen önskar annat än att
han måtte lyckas i sin 64strävan att ena stridiga viljor bland jor
dens alla folk och få FN att arbeta för allas bästa.

Ingrid Böhn.
1 efterfølger 2 udelukket 3 hovedfortjeneste 4 næstformand 5 udøvende udvalg 6 gesandt
7 (omtrent = amtmand) 8 førte 9 fag 10 finansministeriet 11 rådgivende 12 minister 13 vit
terligt 14 tiltrådte 15 enestående, uden sidestykke 16 ansat 17 ene 18 måde 19 varede 20 meget
21 tilsyneladende 22 begyndte 23 lade 24 opgave 25 ordre 26 tilbød 27 modtage 28 arne
sted for uro 29 forvikling, konflikt 30 forbindelse 31 hurtigt 32 farvede 33 mulighed for at ned
lægge veto (sige nej) 34 misbilliger 35 erstattes 36 afslag 37 blive stående 38 tillid 39 sam
fund 40 foråret 41 forsøg 42 skænke 43 inden for 44 budt velkommen til 45 vovet 46 skele
47 næppe 48 siges at 49 sommerhytte 50 uge om sommeren 51 Det svenske Akademi, et litte
rært svensk selskab, som til stadighed har 18 medlemmer, der hører til de mest navnkundige
svenskere 52 efterfulgte 53 æresdoktor 54 bestræbelse.

Den vigtigste fritidsinteresse
Ved en undersøgelse foretaget i 1946 viste det sig, at læsning er den
vigtigste fritidsinteresse for ungdommen, idet den nævnes af %
af alle unge. Kvinderne nævner hyppigere håndarbejde som hoved
interesse, mænd nævner hyppigere sport, men gennemsnitligt er
læsning stærkest repræsenteret som de unges vigtigste fritidsinter
esse. Undersøgelsen viser også, hvad det er, de unge læser, og selv
om ugeblade og for de helt unges vedkommende »de kulørte hæfter«
indtager en dominerende plads, gav undersøgelsen indtryk af, at
»ungdommens læsning ikke er så god, som det kunne ønskes, men
dog langt bedre, end mange vil mene.« Det fremgår klart af cita
tet, at ikke al læsning er lige god, noget litteratur regnes for at være
bedre end andet. »Jens Lyn« kommer for en gangs skyld til kort,
han kan end ikke måle sig med »sønnerne på Bakgården.« Hvor
for? Hvor er den afgørende forskel på god og dårlig litteratur — på
god og dårlig kunst? Det høres ofte, bl.a. i diskussionen om radioog fjernsynsudsendelserne fremført, at smag ikke kan diskuteres;
det må stå til den enkelte ud fra egne forudsætninger at afgøre, om
noget er af god eller ringe kvalitet, hævdes der. Finder én glæde og
tilfredsstillelse ved at lytte til ønskekoncerten, ja så er den god for
ham, og en anden én kan kun gældende for sig selv hævde, at den
er af ringe kvalitet. Røster, der hæver sig for at få den slags udsen
delser stoppet, mødes med et: »Der skal være noget for enhver
smag«. »Det skal der«, svares der igen, »blot ikke for den dårli
ge«. Dette får ikke lov til at stå uimodsagt: »Smag kan ikke disku
teres«, hævdes der fra den anden front, og så er man lige vidt. For
at citere Holberg: »Én finder vellyst i det selv samme, som hos de
fleste forårsager væmmelse.« Ikke desto mindre er jeg af den over
bevisning, at der er noget, som kan kaldes rigtigt og godt, og noget,
som kan kaldes forkert og dårligt, også uden at jeg er i stand til at
trække grænsen skarpt op og sige, at det og det er dårligt af de og
de grunde. Dette gælder ikke mindst, når talen er om litteratur.
Det er klart, at man ikke kan sætte litteratur i rækkefølge og give
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den karakter ud fra visse paragraffer, men mon ikke vi kan blive
enige om, at den bedste litteratur er den, der afspejler de stærkeste
oplevelser beskrevet med de stærkeste udtryk for oplevelsen. Man
kunne herimod indvende, at vi mennesker jo stort set alle kommer
ud for de samme oplevelser, høster de samme erfaringer på livets
forskellige områder: vi arbejder og elsker, drømmer og skuffes, læ
rer at eje og at miste, og vi skal alle slutte af med den samme død.
Det er rigtigt, eller i hvert fald for en stor del rigtigt; men det afgø
rende er netop, at de digtere, der kaldes de største, har oplevet glæ
den og smerten mere til bunds end andre og har samtidig besiddet
evnen til at give disse oplevelser udtryk. Der findes skribenter, der
ikke har haft disse stærke oplevelser og derfor nøjes med at skrive
reportage eller fabriksmæssig digtning — den såkaldte underholden
de eller med et uheldigt udtryk, folkelige litteratur, og der er
på tilsvarende måde læsere, som mener kun at have kræfter til
at opleve den litteratur.
Mange mennesker stiller det krav til deres læsestof, at det skal
indeholde interessante begivenheder, men endelig ikke vanskelige
problemer - dem har man rigeligt af dagen igennem. Vi har alle
øjeblikke, hvor vi synes, vi trænger til beroligende litteratur, den må
blot ikke dommere; vi har godt af at blive klar over, at der er men
nesker, som har andre og større vanskeligheder at kæmpe med end
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vi selv, således at vi derigennem har lettere ved at opfylde dag
liglivets krav. Et helt andet spørgsmål er det så, hvordan man bli
ver i stand til at læse god litteratur. Jeg kan her henvise interesse
rede til at læse afsnittet »Indøvelse i kunsten at læse« i Alf Henri
ques’ dejlige bog »Litteraturforståelse«, i hvilken hovedtankerne i
ovenstående også står at læse, og her blot anføre nødvendigheden
af, at man, når man læser virkelig god litteratur, til hvilken en dig
ter har brugt hele sin åndelige kraft, og i de fleste tilfælde har vel
dette skabende menneskes sind haft større dybde og større styrke
end læserens, at man så ikke blot bruger læsningen til at slappe af
ved, men gør hvad man kan for at sætte sig ind i, hvad forfatteren
har tænkt og følt, således at hans oplevelse, måske nok som et svagt
ekko, men alligevel, bliver vor oplevelse. Alf Henriques siger det
så glimrende: Ved litteratur — ligesom ved al slags kunst og for
resten også ved forholdet til andre mennesker — gælder det, at
man ikke får noget uden at give noget.
Leif Østergård
Hermed en hilsen til Egåbogens læsere med ønsket om en glæ
delig jul og et godt nytår.
Kirsten og Leif Østergård

Livet begynder — i ungdomstiden
Der stod en dag en fjortenårs pige inde i en læsesal på et bib
liotek. Næsten hver gang hun kom derhen, søgte hun hen imod den
hylde, hvorover der stod »Psykologi og filosofi«. Dér havde hun
»sin« bog, der fortalte om, hvordan hun selv var - netop nu i
hendes alder, fjorten år.
»Mennesket lever i to verdener,« læste hun, »på den ene side i
realiteternes verden, den verden, der har med mad, klæder, bolig
arbejde og fritid at gøre, op på den anden side i fantasien, den ver
den hvor vore tanker, forhåbninger og ønsker støbes. Tilværelsen
udformes af...«
Inga, som pigen hed, så op fra bogen, hun læste i. Hun stod lidt
på skrå, så hun kunne se, om der kom nogen ind gennem glasdøre
ne — nogen hun kendte. I så fald ville hun skyndsomst stille bogen
på plads, for hun ville ikke have, at en af hendes kammerater skul
le komme o? se, hvad hun læste.
Så tog hun igen nogle linjer: »De skuffede forhåbninger, de
spildte anstrengelser og ens egen utilstrækkelighed har altid haft
evne til at stimulere fantasien. I lidelsen, sorgen og vanskelig
hederne . . .«
Det var egentlig ikke en ungpigebog, Inga læste i, - sådan en
romantisk ungpigebog, hvor en heltinde rider på sejrende heste, el
ler hvor den lille dygtige helt redder en gård under en ildebrand.
Engang havde Inga ganske vist stoppet tasken fuld af sådanne bø
ger, og det kunne også ske endnu, men hun ville hellere have en
bog, hvor hun kunne føle, at den, hun mødte i bogen, var en, hun
selv kunne møde i sin tilværelse, en, som oven i købet kunne være
hende selv. Hun havde aldrig truffet en pige, der var vokset op
blandt fuldblodshestene og havde forbløffet folk med sin dygtig
hed som rytterske, og hun havde heller aldrig mødt nogen, som på
egen hånd havde slukket en ildebrand og var blevet belønnet der
for med guld nok til resten af sine dage.
Inga havde en hjerteveninde, som hed Gudrun, men en dag
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blev de uvenner. Det vil sige »uvenner« var måske ikke det rette
ord, men forholdet mellem dem var i alt fald ikke, som det plejede
at være: for det meste fulgtes de ad til og fra stationen, eller sad
sammen i frikvarteret, og i timerne var de næsten altid sidekamme
rater. Men i dag! Gudrun havde haft mange om sig i hvert fri
kvarter, mens Inga havde måttet vandre alene frem og tilbage i
skolegården. Det var måske Ingas egen fejl, hun ville måske helst
passe sig selv. Gudrun var blevet inviteret ud til en kammerat. In
ga var ikke budt med, og det havde hun vist sin skuffelse over, men
det behøvede Gudrun da ikke at tage på den måde, at hun trium
ferede over, at hun skulle ud til Margareta. Nu grublede Inga
over, hvorfor det var gået sådan, at de var blevet uvenner. Hvor
var det svært at hitte ud af alting, når man var fjorten år. Og hun
følte sig så forfærdelig alene, når nogen fik Gudrun fra hende over
på deres side. Måske kunne Margareta ikke lide hende, fordi Inga
var den dygtigste i sin klasse. Inga var ikke så smart klædt på som
Gudrun, og blandt kammerater bliver man mere populær i fint tøj
end med gode karakterer, tænkte Inga en smule bittert. Men..hvor
dan var det nu, hun havde læst oppe på biblioteket: »Ens egen
utilstrækkelighed har altid formået at stimulere fantasien. I lidelsen,
sorgen og vanskelighederne...« Inga følte ligefrem lyst til at skrive
et digt om ensomhed — om et ensomt nøgent træ med alle de farve
de skyer som baggrund..
Nå, det blev hurtigt godt med Gudrun igen. Hun ringede om
aftenen for at få hjælp til et regnestykke. Så kom de også til at tale
om andet, og Inga følte sig glad og lykkelig igen.
Endnu bedre blev det, da de skulle have en fest i skolen og Inga
blev valgt ind i festkomiteen. Nu gjaldt det om at finde et godt
skuespil til festen, men Inga vidste, at man måske kunne finde et
på biblioteket.
En dag, da hun igen var deroppe, gik hun hen til sin interessan
te bog, tog den ned og læste, for det var dog mærkværdigt, hvor
den sagde meget, der handlede om hende selv! Og så læste hun :
»Inden trettenårs alderen »glemmer« børn på en anden måde.
Der sker så meget om dem, og de har så meget at være optaget af,
ydre hændelser, ydre handlinger. I og med puberteten bliver den
indre virkelighed pludselig aktuel, fyldt med tanker, spekulationer
og stemninger. Mindre børn kan ganske vist også blive irriteret
over pludselig at skulle afbryde legen eller læsningen for at sætte
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sig til bords; for dem gælder det da mere en ydre virksomhed, som
afbrydes. For den trettenårige er det tit lige så irriterende at skulle
afbryde en indre beskæftigelse — øjeblikkets sindsstemning, spekula
tioner over livets mening. I denne brydningstid er det sikkert svæ
rere at koble fra det, man tænker på, for at skyde en parentes ind
med sengeredning eller spisning, end det er for en voksen.«
Inga følte, at det var helt rigtigt, hvad der stod i bogen. Det
var bare kedeligt, at far og mor ikke forstod det, tænkte hun. Man
følte sig alt for fremmed over for far til at tale fortroligt med ham.
Og mor ville ikke kunne tage det, hvis man begyndte at diskutere
med hende.
Inga lagde bogen fra sig og vendte sig om. Ude i lånesalen fik
hun øje på en af sine klassekammerater, Heinz, og rødmede. Hvor
for vidste hun ikke, men sådan var det altid, når hun så en af klas
sens drenge uden for skoletid. Han var også ved at lede efter noget
til skolefesten.
Heinz var femten år, noget ældre end de andre i klassen, fordi
han var blevet sinket af en sygdom. Han havde sukkersyge. Inga
syntes godt om ham og følte også medlidenhed med ham for hans
hårde skæbnes skyld. Hans far døde i tysk koncentrationslejr. Heinz
var af jødisk afstamning.
Den dag, Gudrun fyldte 15 år, var Inga med til et selskab hos
hende. Man sad ved pejsen og havde det hyggeligt, og for at få lidt
underholdning ville de læse lidt for hinanden. Inga ville da læse
Karl Asplunds digt, som hed »en ung pige«. Det lød sådan:
»Jeg listede ud på loftet i nat,
det knirkede, jeg sneg mig ned
og ind i haven, tyst som en kat,
og hen til vort rosenbed.

Gul svævede månen, alverden lå stum,
hver dugdråbe gnistred herop.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg var så dum.
Jeg ville blot kysse en knop.
Og knopperne var så mørke som blod,
og af duften var haven fuld.
Og tænk: her under min nøgne fod
var sandet det reneste guld!
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Jeg kyssede knoppen og lægger den nu
i brevet, jeg skrev i går.
Undskyld, jeg er dum, allerkæreste du!
Jeg er bare sytten år.

Digtet var længere, men Inga kunne ikke mere udenad. Da hun
var færdig, sad de stille, men så sagde en af dem noget typisk for
unge i 14-15 års alderen: »Ih, hvor jeg gerne ville være 17 år,«
sukkede Hertha drømmende, og de andre mente også, det ville være
mere interessant end fjorten eller femten.
Inga oplevede efterhånden, at hun ikke var så ensom endda,
der var mange, der tænkte på hende og bekymrede sig for hende,
da hun engang skulle være ene hjemme et par dage; og da der ske
te det frygteligt uheldige for hende, at hun blev syg, så hun ikke
kunne spille med i det lille skuespil, som skulle opføres ved festen på
skolen, fik hun et brev fra Heinz, hvilket fik hende til at stråle over
hele ansigtet, så hendes store søster Britt måtte spørge, hvad der var
sket. Hun fik det at vide, og det var kun hende, der fik det at vide,
for ellers ville Inga have det for sig selv som en hemmelighed.
Men så blev også Heinz syg af den halssygdom, der rasede i
klassen som en epidemi, og det vidste Inga var alvorligt for ham,
fordi han havde sukkersyge. Hun kunne ikke lade være med at
tænke på ham. Hun kunne ikke samle sig i timerne til at følge med.
Hun følte sig utilpas og måtte gå ud på gangen. Da hun skulle hjem
efter skoletid, ville hun ikke følges med de andre, for hun havde fået
en idé, som de ikke skulle vide noget om. Så skør var den, syntes
hun. Hun ville købe en buket alpevioler og gå op til Heinz med
dem. Spørgsmålet var bare, om hun turde gøre det, når det kom
til stykket.
Inga gik ind i en blomsterbutik og købte blomsterne, men jo
nærmere hun kom virkeliggørelsen af sin idé, jo mere nervøs og i
tvivl blev hun. Var det klogt at gøre, hvad hun tænkte på? Det var
naturligvis ikke passende. Hvis hendes mor vidste det, ville hun
blive helt forskrækket.
Hun nåede huset og gik ind i porten. Mens hun læste navnene
på dem, der boede i opgangen, kom der én ind i porten. Inga øn
skede, at hun kunne gøre sig usynlig. Sæt nu, at det var én, som
kendte hende. Det var det lykkeligvis ikke, men Inga tabte helt mo
det. Og så blev hun så bedrøvet, fordi hun alligevel ikke turde gå
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op til den syge med de blomster. Hvad skulle hun dog gøre med
dem? Hun kunne ikke nænne at kaste de pæne blomster bort. Hen
des mor skulle have dem. Og hun blev naturligvis både overrasket
og rørt over, at Inga sådan ganske uden nogen særlig anledning
kom hjem med blomster til mor!
Inga puslede lidt med blomsterne, og da hun satte vasen på sin
mors bord, bøjede hun sig over de lilla blomster, som ville hun sige
noget til dem. Men det blev ikke til ord.
Og det lille kort (hvorpå hun bare havde skrevet »fra Inga«)
klistrede hun om aftenen i sin dagbog, den, som hun kunne låse.
Hun skrev datoen og ville som sædvanlig skrive videre om, hvad
der var hændt i løbet af dagen. Men ordene, de rigtige ord, ville
ikke komme. Hun sad længe og stirrede på det hvide blad. Og så
skrev hun: »Heinz har halsbetændelse.« Der behøvedes in^en forklaringer derudover.
Heinz klarede sig ikke gennem sygdommen. Da Inga så ung
pludselig erfarede, at døden kunne komme uden hensyn til alderen
på den, der ramtes, gav det hende tunge tanker at arbejde med.
Hun var snart lige så gammel, som Heinz blev. Dag for dag blev
hun ældre, og stadig ville hun huske ham, men altid kun som 15årig. Det var så underligt! Hvor døden traf en, dér blev man ståen
de. Hvis hun fik lov til at leve - og hun ville leve - så ville hun næ
ste gang fylde seksten, så sytten og mange flere år i en uendelig ræk
ke.
Inga følte, at hun gik med livet, blev ligesom løftet ud over tid
og rum. Hun var ikke ensom, hun var ikke udenfor. Hun delte li
vet med millioner af andre mennesker. Hun levede og levede.
Medens hun gik i de tanker, løb hun på Gudrun, tog hende un
der armen og kunne ikke lade være med at hviske: Gudrun, vi
lever!
Hvad siger du? Gudrun forstod ingenting og snakkede om
andet.
— Dette her var ganske kort noget om indholdet i en god bog
for unge piger. Forfatterinden hedder Brita Törnell, og bogens ti
tel er »Inga begynder livet«. Den har fået 1. præmie i et stort
svensk forlags konkurrence om en værdifuld bog for ungdommen.
Dommerne fremhævede dens ægte, lavmælte tone, dens »varme
og rigtige billede af en ung pige.«
Ellers er ungpigebøger ikke det, jeg læser mest, men jeg følte
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mig fristet af en anmeldelse af denne bog til at stifte nærmere be
kendtskab med den, og da jeg havde læst den, syntes jeg, at den vil
le være udmærket som udgangspunkt til at sige noget til jer piger
fra i sommer ved afslutningen, hvor de fleste af jer har jeres foræl
dre til stede. For bogen er virkelig både for unge piger og for deres
forældre.
Inga begynder livet! Lyder det ikke mærkeligt, når vi får at vi
de, at hun er 14 år?
Nej, det gør det jo ikke, når vi tænker på den store forandring,
det er for et menneske at gå ind i sin ungdomstid. På et tidligere el
ler senere tidspunkt i ungdomstiden - det kommer ikke lige tidligt
for alle — er det virkelig som at begynde på noget nyt. Før har man
ikke rigtig været sig livet bevidst, men nu melder det sig med styrke.
»Ud går du nu på livets vej«, siger Blicher i sin sang til ungersven
den, der går ud i verden. I et digt, som hedder »Sexton år« skriver
Erik Lindorm:
Maria er seksten år,
hvad fletning og kjole forkynder.
Ofte ved ruden hun står
og trommer på glasset og nynner.

Hun ved ej selv, hvad hun vil,
kun gåder er til, hvor hun træder,
hun kommer fra latter og smil,
går hen i et hjørne og græder.
Og blikket bliver så sky,
til ensomhed ser hun sig givet.
Hun ligger hver aften på ny
og græder og venter på livet.

I fortællingen »Arne« siger Bjørnstjerne Bjørnson i en sang om
Arnes store ungdomsoplevelse, »Jeg tænkte, jeg blev noget rigtig
stort« : »Da hende jeg så, jeg kærlighed så i hvert et blik, mig mød
te. Det var bare mig, de ventede på, og livet pånyt sig fødte.« Jo,
der er talt og skrevet så meget om ungdomstiden som en begyndel
se på livet, så der må være noget om, at det er et nyt liv, der skal le
ves.

32

Det nyfødte barn kan slet ikke klare sig selv. Hvis ikke der var
kærlige og varsomme hænder, der tog sig af det, ville det ynkeligt
bukke under for de uvante barske forhold. Uden at forstå noret
O
selv bliver det hjulpet på alle måder, så snart det fødes til livet.
Den unge, der begynder livet, kan både klare sig selv og ikke
klare sig selv. Kærlige og velmenende forældre er så godt som altid
parate til at yde al den hjælp, der behøves i den vanskelige og kriti
ske tid, der er mindst lige så afgørende en periode for livet, der lig
ger foran, som de allerførste barneår er det på deres måde for livet,
der skal begyndes. Men det er bare så svært, så svært for mange
forældre at få lov til at hjælpe, som de vil. For der er jo det ved det,
at de unge i egen opfattelse er meget mere voksne, end forældrene
kan indrømme. Og navnlig længes pigerne ofte efter at være ældre.
Som Ingas veninde sagde: »Ih, hvor ville jeg gerne være 17 år!«
Og de andre mente også, det ville være mere interessant end fjor
ten eller femten.
Når vi ældre og mere erfarne ser, at det sådan kniber for de un
ge at vente på det, som livet senere skal bringe, kan vi undertiden
fyldes med nogen betænkelighed, ja, også med bekymring, fordi vi
synes, at enkelte optræder med mangel på fornuftig omtanke, med
mangel på nødvendig forsigtighed og tilbageholdenhed, eller hvor
dan det nu skal siges. Der er jo i vore dage en del ganske unge piger,
der i deres fritid vænner sig til en sådan opførsel, at de ikke er langt
fra at ligne små børn, der for tidsfordriv sidder og stryger tændstik
ker af i en halmstak. Det kan gå godt, men de fleste vil være bange
for, at det går galt. Derfor forsøger vi at lære sådanne børn at be
skæftige tanker og hænder med andre ting. Måske lykkes det for os.
Måske lykkes det kun for en tid. Måske lykkes det slet ikke, fordi
der er børn, som først forstår det alvorlige, når ulykken er sket.
På en skole som her, hvor så mange unge piger er samlede i
sommerens fire lyse måneder, kan vi måske tydeligere end andre
steder mærke en af udviklingens farlige sider: de unge mandlige
kammerater færdes hurtigere og lettere på knallerter, nogle også i
biler, og har derfor lettere ved at opsøge et villigt pigeselskab, hvor
et sådant findes. Vi har bremset så meget op for denne udvikling,
som vi synes, at vi har kunnet, og sagt til pigerne, at de ikke skal
være villige til at indlade sig med hvem som helst i deres grønne
ungdom. Det haster ikke med at opføre sig, som kun den helt
voksne er moden nok til. Vi kender den latterlige lille dreng, der
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går med en cigaret hængende i mundvigen, fordi han tror, at han
så ser imponerende voksen ud. Det er ikke meget anderledes, når
14—16 årige unge piger begynder at gå med billige glatte venskabs
ringe for at se lige så voksne ud som dem, der har forlovet eller
giftet sig.
Til de allerfleste af jer unge piger behøver jeg ikke at sige dette
fuldt så indtrængende, som jeg har gjort, men jeg ved jo, at I kom
mer sammen med andre unge, når I kommer herfra. Derfor beder
jeg jer alle sammen for jeres egen skyld også passe på, hvem I væl
ger til veninder. I sine unge år er en pige så let påvirkelig af sine
veninder. Tænk bare på Inga, der kunne fortvivle over at blive
skubbet væk fra Gudrun af en anden. Pas på, at I ikke bliver alt
for afhængig af andre, og navnlig må I da ikke blive afhængige
af dem, der kan tænkes at ville lokke jer på afveje.
For ældre er rede til at hjælpe deres børn, også gennem deres
vanskelige ungdomsår. Men vi må så netop huske, at børnene bli
ver ikke ved med at være børn. For begge parter gælder det om at
bevare forståelse og fortrolighed. Glipper det her, kan det få slemme
følger både for forældrene og børnene.
Som så mange andre unge piger i de tidlige ungdomsår længtes
også Inga efter at komme til forståelse af sig selv. Derfor ville hun
oppe på biblioteket læse bøger, der kunne hjælpe hende med det.
Ikke sådanne bøger, der fortalte om noget uvirkeligt, som man næ
sten kun møder i film og romaner af den billige slags, nej, det skulle
være bøger, der kunne være hende en hjælp til at forstå det liv, hun
skulle ud i.
»Mennesket lever i to verdener,« læste hun så; »på den ene si
de i realiteternes verden, den verden, der har med mad, klæder, bo
lig, arbejde og fritid at gøre, og på den anden side i fantasien, den
verden, hvor vore tanker, forhåbninger og ønsker støbes...«
Det er vist noget svært noget at forstå, når man ikke er ældre, end
at man lige skal til at begynde livet. Men jeg vil gerne her til sidst be
tone, at vi i sommer har forsøgt at tænke på begge de sider af den
verden, som vi mennesker lever i.
Realiteternes verden: maden, klæderne, boligen, arbejdet — den
har vi haft for øje, når vi søgte at gøre jer dygtigere både på den
ene og den anden måde. De kundskaber, I har fået her, i de prak
tiske fag som husholdning, håndgerning, vævning osv., såvel som i
alle de andre mange fag, der på en eller anden måde kan komme
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jer til nytte i jeres fremtidige livsstilling, — alle disse kundskaber
vil forhåbentlig kunne hjælpe jer i den del af jeres verden, der hed
der realiteternes verden. Men den anden verden må man også forbe
redes og dygtiggøres til at leve i: fantasiens verden, hvor vore tanker,
forhåbninger og ønsker støbes. Derfor har vi også tænkt på den, me
dens I har været her i sommer. Det er for mig at se den vanskelig
ste del af livet at blive forberedt til. Men vi har forsøgt at vække jer
til selvstændig tænkning, til at nære sunde forhåbninger til livet, som
venter jer, til at tænke over jeres fremtid og forme nogle ønsker, så
dan at der er et mål forude at stræbe imod. For ellers kan I ikke få
det rette ud af den forberedelsestid, som ungdomstiden er.
Nu vil sommerskolen snart ligge som et minde om en del af jeres
ungdomsår, et lyst minde forhåbentlig, med en del anstrengende
arbejde, nogle alvorsfyldte timer, men mest vist med et fornøjeligt
kammeratligt samvær som grundtonen over arbejde og fritid. Tænk
bare på de mange dejlige udflugter, vi har haft: til Jelshøj og Moesgård strand, til Rosenholm og Skæring strand, til Kalø, Knebel,
Trehøje, Fuglsø, og over Skødshoved og Århus hjem. I husker vel
også teaterturen, besøgene af Århus Amts Skoleorkester, Statsradio
foniens Drengekor, Vorrevangsskolens Børnekor. Og I har moret
jer ved jeres egne underholdninger og moret jer sammen med os.
Jeg gætter på, at det varer længe, inden I glemmer en aften som den
i lørdags
O eller i aftes.
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Men gennem det alt sammen håber jeg, at I har kunnet mærke,
at vi har bestræbt os for at give jer en indholdsrig sommer - en som
mer med et levende liv og et nyttigt arbejde, en sommer, som vi hå
ber, at I vil vende tilbage til mange gange i tankerne, og som vi hå
ber, at I langt ud i fremtiden vil mærke noget udbytte af.
Det er næsten, som om vi nu sender jer ud for at begynde livet, —
eller i alt fald et af de betydningsfuldeste afsnit af jeres liv. Vi øn
sker jer lykke og velsignelse over vejen fremover!
— Ja, sådan lød min afslutningstale i sommer. Siden har jeg fået
lyst til at føje noget til, noget af et digt af Grethe Risbjerg Thomsen,
som på den smukkeste måde giver udtryk for de vanskelige ungdoms
år, hvor man både vil leve med og også må vogte sig for at få øde
lagt livets største værdier. Digtet, som jeg her anfører det meste af,
hedder» Den unge pige taler om sin kærlighed«:

Jeg bærer på en kostbar ædelsten,
dog er den ikke hård, som stene er,
men fin og sårbar som en sjælden blomst.
En ædel rose vokser i mit hjerte.
Måske kan ædelstenen ødelægges
i dagens lys, berørt af hårde hænder,
der ikke ved, hvor skrøbelig den er.
Men hvis jeg flygter ud i ensomheden
for at beskytte den mod alle farer,
så frygter jeg, jeg selv skal tørre ind
og blive gold og fattig som en ørken.
Da må min rose visne med mit hjerte.
Forsigtigt må jeg leve midt i verden,
hver time må jeg samle mig og huske
på denne dyrebare skat, jeg ejer.
For hvis jeg mister den, går jeg til grunde.

Tage Dybkjær.

Kan man gøre for, at man er, som man er?
Han standsede ved den splinternye vogn, der holdt parkeret langs
fortovskanten. Han så sig omkring, som var han bange for at blive
set. Så åbnede han døren og tørrede sine snavsede hænder af på
indersiden af døren, der var betrukket med dejligt, lyst skind. Han
blev pågrebet og kunne ikke forklare, hvorfor han havde øvet dette
hærværk.
En ung pige sad i en sporvogn og skar trekanter i betrækket på
stolesæderne med en skarp kniv. Hun kunne heller ikke forklare,
hvorfor hun havde gjort dette. Begge de unge mennesker var flinke
og stilfærdige og af gode forældre.
Men lige siden Herostratos indlagde sig berømmelse ved for ca.
2300 år siden at stikke ild på Artemis-tempel i Efesus, er der ble
vet begået hærværk af sygelige personer, men det er først her i
årene efter Den anden Verdenskrig, at så mange tilsyneladende
normale unge mennesker demonstrerer en så voldsom ødelæggelses
trang, som vi så ofte hører om, og som mange — særlig i ventesale,
butikker, biografer og ikke mindst bilejere — har oplevet af egen
erfaring.
Selv om den ældre generation altid har raset over ungdommen,
er der dog aldrig før blevet talt så meget om disciplinkrise som nu.
Mand og mand imellem er der vel altid blevet talt om den eller den
lærer, der har stået magtesløs over for en flok uvorne elever, fordi
han ikke turde ty til lussinger eller anden straffemetode. Hvorfor
er de sådan?
Unge føler sig usikre, de synes ikke, at de rigtig kan leve op til
mange af dagliglivets situationer. Der er intet, de unge hellere vil
end føle sig accepteret af den ældre generation og dermed af sam
fundet som sådant. De unge længes efter »at høre til« — til tider for
tidligt -, og når de så føler, at det gør de ikke, giver det sig ofte ud
slag i, at de bliver vanskelige.
Der var engang, da en fars ord eller ordre skulle lydes, man kal
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der det autoritær opdragelse. Barnets og de unges vilje sad i fars
bukselomme. Der var et »du skal« og et »du må ikke«, og det skulle
overholdes og dermed basta.
Den moderne psykolog vil sige, at arv og miljø betyder så uen
delig meget. Det skal ikke nægtes, at de arvelige anlæg i visse tilfæl
de, ligesom omgivelserne, spiller en stor rolle. I litteraturen har vi et
eksempel på, at omgivelserne ikke spiller nogen rolle for at opnå
lykken. Vi finder det i Marie Grubbe. Ludvig Holberg, denne stuelærde mand, undrede sig over Marie Grubbe, da han i 1711 mødte
hende som færgekone. Marie Grubbe var født på Tjele som eneste
ægte barn af Erik Grubbe. På den store, men forsømte herregård
i Jyllands midte voksede hun op og blev en hel vildkat. Senere kom
hun til København, hvor hun blev gift med Ulrik Frederik Gylden
løve, der blev statholder i Norge med bopæl på Aggershus slot. Her
levede hun efter den tids forhold i rigdom og pragt. Men efter
nogle års forløb forlangte hun skilsmisse og fik den. Senere blev
hun gift med den rå og brutale herremand Palle Dyre, men heller
ikke hos ham kunne hun finde fred og lykke. Først da hun mødte
kærligheden hos den fattige ladefoged og kusk Søren Sørensen Møl
ler, fik hun fred; selv om han ofte slog hende og bød hende hårdt
arbejde, fandt hun sig i det og var nogenlunde lykkelig.
Man sammenligner ofte børn og unge med ukendte planter,
som gartneren har forskrevet og plantet, men disse planter vil ikke
rigtig gro. Gartneren går da ikke hen og skærer sig en kæp og giver
planterne en dragt prygl. Nej, siger psykologen, han læser en hel
del bøger om disse planters behandling og pleje, og så behandler
han dem, som det er foreskrevet, og se, planterne gror virkelig og
folder sig ud som de skal. Det er ikke de arvelige anlæg, gartneren
fremelsker, for dem kender han ikke. Det er grobunden, han be
reder. Var vi, der har med unge at gøre, i stand til at give dem
den rette grobund, da var meget nået.
Det er godt, at psykologerne er kommet ind i retsvæsenet, for
der er tid efter anden blevet begået uret mod sygelige personer, om
hvem man må sige, at den rette behandling er bedre end straf. An
derledes stiller det sig med normale personer. De har godt af at
kunne sige som »Den samaritanske kvinde« efter en samtale med
Jesus. Jesus siger: »Gå hjem og fortæl din mand det.« Kvinden si
ger : »Jeg har ingen mand.« Jesus siger: »Du har haft fem mænd,
og ham du nu har er ikke din mand.« Da styrter kvinden ind til
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byen og forkynder: »Jeg har mødt Messias. Han har sagt mig,
hvordan jeg er.« Hans samtale med hende har sat noget i gang,
det skal en samtale eller en prædiken altid gøre. Pludselig opdager
hun, at der er noget, der hedder skyld og skam.
Kan vi da gøre for, at vi er, som vi er? I de fleste tilfælde kan vi
gøre for, at vi er, som vi er. Der er nemlig noget, der hedder karak
ter, ærefrygt for livet, hjælpsomhed, selvstændighed og ikke mindst
lydighed. Ungdommen har krav på de ældres forståelse, men de må
ikke tilsidesætte de ældres vejledning, for det er trods alt de ældre,
der har den største erfaring for, hvordan livet skal leves.
Vestergård.

Alle Egåbogens læsere ønskes en glædelig jul og et lykkebrin
gende nytår.
Ole, Karen og Arne Vestergård Madsen.

Kræfterne stråler i farverig sommer,
tusinde spirer bli’r tusinde blommer.
Liv under flag!

Ungdommens dag
Ungdommen er en af de fire livsaldre, de andre tre er barndom,
manddom og alderdom. Barndommen regnes til konfirmations
alderen ved de 14 år, ungdommen går til de 25 år, hvor fuld
myndighed opnås, mens manddommen går til 67 år, hvor alder
dommen begynder. Det er bare ikke en bestemt dag, hvor børn
bliver voksne, en bestemt dag, da de bliver fuldt ansvarlige, og en
bestemt dag, da de bliver sat fra alt arbejde på grund af alderdom.
Fra 14 til 25 år opnås rettighederne lidt efter lidt. De unge skal
være 16 år, før de må køre på knallert og med traktor. Biograferne
trækker ligeledes grænsen mellem børn og voksne ved 16 år. Når
de er 18 år, må de få kørekort og er ansvarlige over for loven, de
res egen person har de fuld rådighed over, når de er 21 år; men
valgret til folketinget fås først, når de er 23 år. Grænsen mellem an
svarsløse børn og ansvarlige voksne er derfor vanskelig at finde, er
det 14, 16, 18, 21, 23 eller 25 år?
De yngste unge er blevet gjort til en særlig gruppe, og forret
ningerne har mange varer, der er lavet specielt til den aldersklasse.
Forretningsfolk bruger mange midler til at skabe et marked for de
res varer. Hvis mange bruger en bestemt vare, kan der oparbejdes
en industri derpå, og hvis det ikke er helt rigtigt, at der findes et be
hov, må der gøres en masse gennem reklamer, for at salget kan gå
efter salgseksperternes planer. De unge, der tit er noget usikre, er
taknemmelige ofre for bladenes reklamer. Mange fantasifyldte an
noncer lover det utroligste, om anvisningerne følges. Efter dem at
dømme skulle de fleste have en chance for at blive verdensberømte
personligheder; men sandheden er snarere, at konkurrencen er
hård, og det er kun få, der kommer i de kredse, der omtales som
forbilleder for de unge. Resultatet bliver da også, at der kommer
utilfredshed og vanskelighed med at finde sig til rette.
Hvis det kun er toppræstationer, der har nogen interesse, vil
mange blive slået ud. Sportsstjerner må se i øjnene, at deres glans-
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periode ofte slutter i en tidlig alder, fordi de ikke kan konkurrere
med de yngre kræfter, og særlig ved de store sportsstævner som
olympiaden er det uhyggeligt, hvad der ventes af deltagerne, og
det er klart, at det kun er få, der kan holde til det ret længe.
De unge, der tilsyneladende ikke har så mange ting at være med
til eller få lov til at bestemme, har alligevel mange muligheder for
at tage bestemmelser, der kan have betydning for dem selv, og det
kan i visse tilfælde blive bestemmende for deres senere liv. Derfor
må tiden tages i agt, så det bedste kan fås ud af det livsafsnit, som
den første ungdom er.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sendes de bed
ste hilsener.
Ellen Larsen.

Nogle tanker
under og efter de olympiske lege i Rom 1960
Store og begivenhedsrige skyer har i sommerens løb trukket hen
over den storpolitiske himmel. Skyer, som for menigmand har
fået karakter af meget alvorlige tordenskyer, der hvert øjeblik kun
ne resultere i en kraftig udladning i form af en verdensomspæn
dende krig. Heldigvis er der hver gang til dato kommet en klaring
i uføret, men hvem har garanteret, at der skal komme det næste
gang, det trækker op. Vi har lov til at håbe.
Men da sommeren var ved at være forbi, blev folks øjne helt
trukket væk fra dette sorrigfulde skuespil og rettet mod andre sce
ner eller arenaer. I tre uger tvang pressen alles øjne mod Rom, cen
tret for de olympiske lege i 1960. I tre uger blegnede alle andre sto
re begivenheder i skæret fra den olympiske ild eller i skæret af det
lys, der »næsten« var ved at omstråle alle de udvalgte danske re
præsentanter, også fodboldrepræsentanterne. De var jo da »lige
ved« at vinde næsten alle sammen, og det har alle vi danske her
hjemme og andre steder lov til at være glade for.
Aldrig har vel en presse både i aviser og radio levet så helt efter
opskriften — »læserne skal have, hvad de vil have« — som under
denne olympiade. Kun få blade har vovet at holde sig under de
fire daglige sider som minimum, enten der så har været noget at
tvære ud over dem eller ej. Ordinflationen har fejret store trium
fer, og de utallige tekniske hjælpemidler er blevet taget i brug
og blevet misbrugt på det groveste til formidling af ligegyldigt plad
der, det hele meget godt i tråd med den ordflom, som vælter ud af
radioen, når vore egne sportsfolk vinder eller er lige ved at vinde.
Hvis vi holder os til denne presse og lytter til den, ja, så er
franskmanden Coubertin’s tanker, som han fremhævede ved åb
ningen af de første moderne olympiske lege i Athen i 1896, gjort
eftertrykkeligt til skamme. Coubertin fremhævede, at det gjaldt me

42
re dette for de olympiske deltagere at være med end dette at vinde,
og ingen skulle føle sig som repræsentant for mere end sig selv,
det skulle ikke være en nationernes kamp.
Jeg kan ikke her lade være med at tænke på pressens placering
af nationerne i forhold til vundne guld-, sølv- eller bronzemedal
jer eller slet ingen vundne medaljer. Danmark var da bedste nation
i Norden, foran både Norge og S verrig, og af alle deltagende na
tioner blev vi nr. 13, og nr. 4, hvis vi tog landenes befolkningsan
tal i betragtning.
Nok om pressen. Vi blev alle klar over, at lille Danmark er med
og kan klare sig fint mod mange professionelle. Men vi blev også
klar over, at den fysiske standard er høj verden over, ja, men er
denne fysiske standard så repræsenteret hos andre end nogle få
fysiske fænomener, som for det meste videnskabelig tekniske lande
har fostret. Der er ganske afgjort et langt spring fra disse fænome
ner og så ned til almenfysikken. Der er et langt spring fra denne
fysiske elite i Rom og så ned til ganske almindelige mennesker i
de videnskabelig tekniske lande. Det er jo også kun en lille flok,
der repræsenterer denne fysiske elite, og det er måske godt nok,
jo færre er der at beundre og falde på knæ for. Hermed være ikke
sagt, at vi skal foragte rekorderne eller konkurrencemomenterne,
tværtimod, der ligger hos alle mennesker en trang til at overvinde
og klare forhindringer, blot fordi de er der. Der skal være noget at
stræbe hen imod, noget at kæmpe for, men det skal ikke være re
korder for rekordens skyld. Den gode idræt skal være et led i den
menneskelige opdragelse og udvikling. Den gode idræt må godt
være med til at mindske afstanden fra eliten til den jævne mand,
og den skal være med til at højne det almene fysiske velvære, så der
bliver overskudsenergi til at nære det ikke-materielle i mennesket.
Idrætten her i landet har, endnu da, tag i store dele af befolk
ningen. Tusindvis af unge og ældre dyrker idrætten som amatører
og nøjes ikke med at være passive deltagere på tilskuerpladserne,
ved radio eller fjernsyn. Men kan idrætten fortsat blive ved med at
tiltrække så store dele af befolkningen? Ikke undtagen der bli
ver gjort en indsats for det. Mulighederne er til stede, rammerne
er i orden og i fin orden mange steder. Men hvad nytter det,
hvis ikke der er mænd og kvinder, der levende vil gå ind for sagen
og kæmpe for den. Så bliver det aldrig andet end noget goldt, der
snarere frastøder end tiltrækker. Idrættens udøvere skal også op
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drages til at gøre en indsats, det koster noget at dyrke idræt. Hvor
meget lettere ville det ikke være at købe en billet til en eller anden
sportskamp og så sætte sig hen og følge den end aftenen igennem
selv træne i atletik, boldspil eller en anden form for idræt. Men
glæden og velværet er ikke den samme. Den er størst ved det sid
ste.
Den lille skare eliteidrætsfolk, stjernerne, skal der være plads til,
men vi må blot ikke falde på knæ for dem og tilbede dem som små
halvguder. Vi er godt på vej til det, og vi skal se faren i øjnene
og kæmpe imod den af alle kræfter. Der er nemlig slet ikke så
langt et spring herfra og så over i professionalismens kulturhæm
mende hænder. Stjernerne bliver bedre og bedre, dygtigere og dyg
tigere, og afstanden til menigmand bliver større og større. Den
tanke, at en almindelig dødelig skulle deltage i konkurrence side om
side med de internationale berømtheder, falder næppe længere me
nigmand ind. Den glæde, menigmand har af idrætten, henter han
mere og mere fra tilskuerpladserne. Ude omkring i verden går
professionalismen sin sejrsgang, og det er over idrættens lig. Det
gjorde den også i oldtiden, da den forvandlede datidens olympiader
til rene cirkusforestillinger, der gav gode penge også til artisterne,
men spolerede idrætten som samfundsfaktor. Noget af det sam
me er ved at ske i dag kloden over. I flere af vore nabostater er
idrætten godt på vej ind i professionalismen. Kan Danmark holde
fast ved idrætten for folket, mens vi ser den i vor forstand gå til
grunde i professionalismen i lande omkring os?
Vi skal kæmpe for at bevare amatøridrætten, vi skal kæmpe
for at bevare den gode og sunde idræt. Vi har ikke alle fået de sam
me gaver og kan følgelig ikke alle nå op og blive førstemænd på
idrættens område, men vi kan alle lære at holde spillets regler og
stræbe efter at holde idrætten på højden.
Tilbage til pressen. Jeg er lige ved at sige, at som den i dag be
handler idrætten og skriver om den, så er den mere en forbandel
se end en velsignelse for den gode idræts plads på toppen. Sports
skribenterne er ikke fair, de holder ikke spillets regler. De pisker
rask væk bagateller op til det helt store og sensationelle, og de går
ikke af vejen for at fremmane for sine læsere en kamp mellem Øst
og Vest om at få de fleste guldmedaljer. De går ikke af vejen for
at placere idrættens stjerner i et endnu skønnere og dejligere lys,
end der tilkommer dem, blot for at skabe sensation. Bladene kæm
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per denne indbyrdes kamp om de største sensationer uden at ske
le til virkeligheden og uden at ænse de ubodelige skader, de anret
ter for amatøridrætten. Pressen bærer sin store del af skylden for,
at mange sportsbegivenheder bliver kamp for livet og æren uden
hensyn til midlerne og reglerne og ikke, som det skulle være, leg.
Her minder jeg om de mange fodbold- og håndboldopgør landene
imellem, som pressen også pisker op til noget med nationens ære,
der står på spil, noget nationalt, i stedet for at lade det være det
som det skulle være, idrætsleg. Pressen bærer sin store del af ansva
ret, hvis amatøridrætten en dag ligger lig, og professionalismen
alene glimrer i højsædet. Måtte den dag aldrig oprinde for dansk
idræt. Jeg tror heller ikke, den gør det, men faren lurer bag næ
ste hjørne. Vi har lov til at kæmpe imod ved at få så mange som
muligt til aktivt at deltage i idræt og være med til at holde spillets
regler og bevare den gode idræt på toppen.
Lauge Grønkjær
En glædelig jul og et godt nytår ønskes af Jan, Finn, Helga og
Lauge Grønkjær.

Kernen i undervisningen
Når jeg besluttede mig til at fortsætte min uddannelse på Den frie
Lærerskole i Ollerup, var det blandt andet, fordi skolen her ser det
som sin opgave at uddanne lærere og lærerinder til de frie skoler.
Skolen er blevet til gennem et samarbejde mellem friskole,
ungdomsskole og højskole. Mit indtryk er, at mange af de elever,
der er optaget på Den frie Lærerskole, har haft en vis kontakt med
det praktiske liv og derigennem har haft tid til at lade beslutnin
gen om en læreruddannelse gro frem som et bevidst ønske.
Ideen bag skolens oprettelse har stadig sin berettigelse, i dag
måske mere end nogen sinde før.
Det blev klart for Christen Kold, hvor vigtig fortællingen i un
dervisningen er.
En af hans elever, en lille pige, græd sine modige tårer over lek
tien, der skulle læres udenad. Hun læste og græd, læste igen og
græd. Da tænkte Kold: »Mon det dog også virkelig er Guds vilje,
at børn skal pines med en sådan udenadslæsning?« For at hjælpe
hende fortalte Kold nu lektien for hende, på samme måde som
han ville have fortalt et eventyr. Det fængslede. For selv om en
lille pige har svært ved at læse, kan hun være god til at lytte. Efter
den oplevelse fortalte Kold for alle børnene. Han fortalte, så de selv
fik lyst at læse videre, som den lille fyr der havde hørt historien om
Abraham.
Det må stadig være en opgave i skolerne at give børn og unge
lyst til selv at læse videre, så de ikke stagnerer. Barnets lytten og
lærerens fortælling kan ikke erstattes med andet.
Man fristes til at tænke, om skoleudviklingen ikke tager for
lidt hensyn til barnet, hvis forstandsliv ikke er udviklet som dets
fantasiliv. Børns verden er en anden end voksnes. En bog kan sige
voksne noget; men børn skal have det på en anden måde, de le
ver mere i fantasien, de kan ikke få det levende frem i bogen.
Hvis det derimod er levende for fortælleren, hjælper det med
til at gøre børn optaget, så »drenge, der lytte, går ud som mænd.«

Hermed mange hilsener til tidligere elever og hilsen og tak til
alle, der har tilknytning til Egå efterskole.

Karen Marie Johnsen.

Er der solskin i dit køkken?
»Uden sang og uden klang, hvad ville livet være?«

Disse ord har jeg tit tænkt på, især når jeg i sommer har hørt
jeres sang fra skolestuerne, eller når I nynnede i takt til arbejdet i
køkkenet.
Nu er vi spredt fra hinanden, men en dejlig sommer har vi at
se tilbage på; tænk på de dejlige cykelture og samværet hjemme
på skolen, både i fritid og arbejdstid.
I vores travle og forjagede tid er det, som om det huslige ar
bejde kommer i anden række, fordi så mange vil have en eller
anden uddannelse, og det er da også vigtigt.
For os piger er det næsten nødvendigt at have to uddannel
ser - én erhvervs - og én huslig uddannelse - vi må ikke glem
me, at får vi eget hjem, er det ikke nok at bikse et måltid sam
men af færdiglavede retter — de være sig nok så gode —, men der er
meget andet, en husmoder må gøre for at skabe hygge i hjemmet.
Efter det samarbejde, vi i sommer har haft i skolekøkkenet,
håber jeg, at I ikke alene er blevet klar over, hvor vigtigt det er,
at vi får en sund og alsidig kost, men at I også har fundet interes
sen og glæden ved det huslige arbejde.
Tænk på de små vers af Erik Bertelsen:
Duft af dild og allehånde,
kardemomme og kanel
blandes med den modne ånde
af det rene, hvide mel.
Jeg skal sylte, jeg skal bage,
jeg skal lave lækker mad,
som kan blive værd at smage,
det er derfor, jeg er glad.
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Havens frugter, markens grøde,
blanke fisk fra havets bund
skænkes mennesket som føde
til at holde kroppen sund.
Og en husmor ret sig fryder
ved at gå og være kok,
når hun blot til hjemmets gryder
dag for dag kan skaffe nok.
Der er solskin i mit køkken
og tilfredshed i mit sind,
vil man være ven med lykken,
skal man selv den lukke ind.
Og den bedste opskrift bliver:
Livet blander surt og sødt,
men når røg i øjet river,
skal man synge uforknyt.
Alle Egåbogens læsere ønskes en rigtig glædelig jul og godt
nytår.
Tinne Meedom Poulsen.

Norgesturen 1960
Vi boede på Voss folkehøjskole, og derfra tog vi på udflugter ud i
landet.
Een tur gik til en gammel bondegård, som var lavet om til mu
seum. Vi blev meget forbavsede over, at udhusene ikke lå side om
side som i Danmark, de lå spredt rundt på gårdspladsen. Manden,
som viste os rundt, major Martin Møister, var født og opvokset på
stedet, så han kendte det hele ud og ind.
En anden dag var vi på rigtig fjeldtur. Det var drønende
hedt den dag, ikke en sky på himmelen, og hvor solen dog bagte.
Kun de, der havde skistøvler på, kom tørskoede ned, resten havde
våde fødder. På fjeldet kan man blive udsat for lidt af hvert; plud
selig kan man stå i en sump, hvor det svupper for hvert skridt, man
tager, til andre tider risler der en bæk foran en, og man gør et hop
for ikke at dumpe i.
Stierne var meget smalle, og vi gik i gåsegang det meste af
vejen. Blev vi tørstige, kunne vi lægge os på knæ og drikke af det
dejlige, kolde vand, som vandløbene indeholdt. Vi så en del geder
med bjælder om halsen; det var festligt, når de kom springende,
og vi kunne høre den sprøde, rene klang.
Jo højere vi kom op på fjeldet, desto renere blev luften, og
vi blev ikke spor træt, men ih, hvor vi svedte.
Da vi nåede stedet, som vor norske fører havde valgt som må
let for turen, blev der givet den ordre, at vi skulle tage vore jakker
på, for det var køligt, når man var så højt oppe og stod stille.
Da vi havde hvilet os tilstrækkeligt, begyndte nedstigningen.
Det var hurtigere end at gå opad, men man skulle hele tiden være
på vagt for de mange huller og ujævnheder. Vi fik strenge in
strukser om at holde os tæt til hinanden; alligevel kom nogle styk
ker væk fra de andre, men vi fandt da hinanden igen, og vi kom
hjem i god behold.
En dag var vi i Bergen med toget, en bus kørte os til »Troldhaugen«, hvor den berømte komponist Edv. Grieg havde boet. Vi
så hans studereværelse, som lå midt i parken, og hvor han tilbrag
te megen tid sammen med sin hustru, når de havde dybe, fortro
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lige samtaler om musikkens vidunderlige verden. Vi kørte videre
til Fantoft stavkirke fra det 12. årh. Den er fuldstændig af træ, som
er prydet med ornamentik. I kirken var der en 800 år gammel
døbefont, et krucifiks og forskellige skulpturer udskåret i træ.
I Bergen var vi også på fisketorvet. Der var bassiner, hvor der
svømmede fisk rundt, og kunderne udpegede, hvilke fisk de ville
have, så var de sikker på at få frisk middagsmad.
Bryggen, som var byens centrum for den økonomiske magt i
Hanseatertiden, fik også et besøg, og vi så Det hanseatiske Mu
seum i Finnegården, den eneste af gårdene på bryggen, som er be
varet i sin oprindelige form. Vi fik et vældigt indtryk af, hvordan
livet foregik på den tid.
Den 23. juni, sankt Hans, er en stor festdag på Voss. Om
eftermiddagen er der »barnebryllup« med stort optog. Børn fra
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6-7 års alderen, måske enkelte yngre, og opefter, er klædt i natio
naldragter og enkelte i brudetøj. Flere udlændinge kommer rej
sende alene for at se denne gamle skik, som kun vossingerne har.
Om aftenen var der dans på idrætspladsen. Det begyndte et
par timer efter, at det skulle have begyndt. Vi var enige om, at
nordmændene ikke er spor bedre end danskerne - hvad præcision
angår. De fleste unge mennesker i Norge går i skole; de blev derfor
meget forbavsede, da de hørte, at vi var ude af skolen og kom det i
vort femtende år. Dansen varede kun til midnat, vi havde ellers
hørt, at nordmændene var nogle natteravne.
Den sidste dag tog vi med toget til Myrdal, derfra med
Flåms-banen til Flåm, som ligger dybt nede i en dal. Denne ba
ne er 20 km lang, og det har kostet 26 mill. kr. at bygge den.
Den går gennem en mængde tunneler, og banen bugter sig ud og
ind. En af deltagerne fik lov til at sidde ude hos togføreren, det var
ganske pragtfuldt at se de høje fjelde op til alle sider og langt nede
i dalen små bitte huse. Vi kunne se sæteren på fjeldsiden, hvor
geder sprang rundt. Vi kom forbi en mængde fosser, særlig den sto
re Kjosfoss gjorde indtryk på os. Toget standsede ud for den, og
stak man hovedet ud ad vinduet, fik man stænk i ansigtet fra det
mægtige vandfald. De mange tunneler var beregnet som skærm for
sneen om vinteren, da banen ellers ville fyge til, og det ville være
umuligt at komme frem.
Da vi nåede til Flåm, gik det først op for os, hvor ensomt der
dog kan være med høje fjelde til alle sider, så trangt, som om man
blev kvalt, og vi betakkede os for at bo et sådant sted. Befolkningen
syntes dog, der var dejligt, den var jo vant til ensomheden. Fra
Flåm sejlede vi i et par timer på Nærøyfjord, en gren af Sogne
fjorden, til Gudvangen, og derfra kørte vi i bus til Voss.
Undervejs blev det uvejr, og vi så et højst ejendommeligt syn;
elven var ganske mudret, og alle var klar over, at der var foregået
noget ikke helt almindeligt, nemlig et skred, et »ras«, som nord
mændene kalder det, længere oppe i fjeldet. Ganske rigtigt, jo
længere vi kørte, des brunere og mere mudret blev elven. Det sidste,
vi så af den, var en mægtig foss, hvoraf det dampede og sydede,
som var vandet kogende.
Vi kørte forbi Stallheim hotel, som brændte i fjor, men nu er
genopbygget.
Næste dag begyndte hjemrejsen med Bergensbanen, og vi var
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glade, da vi nåede Oslo. Da aftensmaden var sat til livs, gik alle om
bord i båden, som skulle føre os tilbage til fædrelandet. Det var et
ganske pragtfuldt vejr den nat, og ikke mange sov. Næste dags for
middag var vi i Danmark, det var mærkeligt at se det flade land
igen.
Een ting var alle enige om - at vi gerne ville gøre turen om
igen.
Lone Kjær Nielsen

N orgesrejse 1961
En Norgestur for tidligere Egå elever bliver i 1961 arrangeret i
dagene 25. juni — 2. juli. Denne gang går turen med buss fra Oslo
mod nord med ophold i Eidsvoll, hvor Norge fik sin grundlov i
1814, og i Hamar med besøg ved domkirkeruinen. Videre op gen
nem Gudbrandsdalen, hvor vi skal bo på folkehøjskolen, der ligger
i Hundorp. Derfra tages udflugter de følgende dage, tur til fjelds,
og bussture til Kringen, Vågå og Lom, til Lillehammer og Aulestad, Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem.
Nærmere plan for turen fås hos undertegnede efter nytår (adr.:
Langenæs allé 34, Aarhus). Indmeldelse må ske inden 1. april. Vi
må blive 60 deltagere.
Jens Marinus Jensen

Glimt fra
ungdoms- og efterskolernes årsmøde
De danske ungdoms- og efterskolers forening holder hvert år i april
generalforsamling og årsmøde. Møderne holdes skiftevis i de for
skellige landsdele, og hidtil har man kunnet holde det på skolerne,
men det er et spørgsmål, om man kan fortsætte, idet de har vok
sende tilslutning.
I år holdtes mødet på Egå efterskole, og der var omkring 250
deltagere, forstandere, lærere og lærerinder fra hele landet.
Foreningens formand, forstander Tage Dybkjær, var således
oeså
mødets vært.
O
Almindelige indtryk

Som gæstelærer på Egå havde jeg lejlighed til at overvære det
meste af mødet, og jeg må sige som mit helhedsindtryk, at det både
var en god forsamling og et godt møde. Når jeg sad og så på del
tagernes ansigter og hørte på forhandlingerne, måtte jeg sige til
mig selv: Hvor er der mange gode folk, som har givet deres ar
bejdskraft til skolerne for de 14-17 årige, ja, har taget gerningen
der som deres livsopgave.
Når man ved, hvor meget der står på spil for de unge i den
alder, der er så afgørende for hele livet, synes man også, det er en
opgave, det er værd at ofre et livs arbejde på.
En del af årsmødet blev overværet af undervisningsministeriets
kommitterede, fru Torkild-Hansen, kontorchef Hammer og stats
konsulent for ungdomsundervisningen dr. phil. Roar Skovmand,
ligesom efterskolernes specielle tilsynsførende, forstander A. Thyregård, overværede hele mødet.
Det var udtryk for de officielle myndigheders interesse for den
ne skoleform, og fra flere sider blev der bragt undervisningsmini
steriets repræsentanter tak for deres interesse og støtte.
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Der lød også fra flere en tak til foreningens formand, Tage
Dybkjær, for hans arbejde for foreningen.
At også Egå efterskoles køkken og piger havde sørget godt for
deltagernes velbefindende, blev der takket for ved afslutningen.
I tilknytning til årsmødet var der udstilling af håndarbejds- og
husflidsmodeller og en bogudstilling, »Ungdommens bogmarked«.
Men her er ikke plads til at tage alt med. Blot nogle spredte
glimt.

Af formandens beretning
Tage Dybkjær sagde bl.a.:
Hvor er det dog en lykke for det danske folk, at vi ikke fik det
obligatoriske 8. og 9. skoleår. Jeg er overbevist om, at frivillig
heden vil bære frugt i ekstra store anstrengelser for at friste de 1516 årige til at fortsætte deres skolegang i det ene eller de to år, hvor
man mindst af alt kan nå noget ved skoletvang.
I Sverige, hvor man har udvidet undervisningspligten til 9 år,
har en tidligere folkeskolelærer, nu lærer i nationaløkonomi ved
Lunds universitet, foreslået, at man skulle afskaffe de to sidste
tvangsår og lade de unge, som selv ønsker det, slutte deres skole
ved 14 års alderen ligesom tidligere. Han siger: »Ved at tvinge de
unge til i deres følsomste år at udføre et arbejde, som de opfatter
som et strafarbejde, røber vi en mangel på kærlighed og en følelses
kulde, som er afskrækkende. Og vi risikerer ved psykisk mishand
ling at skade de unge i deres følelsesliv såvel som i deres tilpasning
til samfundet. Kun tilpasningsnaturer føjer sig i en sådan behand
ling. Alle sunde og stærke unge rejser sig mod tvangen og kæmper
for deres frihed og menneskeværdighed, og som i alle oprør er det
ikke de åbne voldshandlinger, som er de vigtigste, men den pas
sive modstand.«
Sådan siger en, som har været lærer i en skole med 9 års skole
tvang.
En røst fra erhvervslivet

Dybkjær fortsatte:
»I sidste nr. af »Dansk pædagogisk Tidsskrift« refereres et mø
de, »Hvad byder skolen, hvad venter erhvervslivet?«, hvor arbejds
givernes repræsentant, direktør Arne Lund, udtalte:
»Arbejdsgiverne er gået ind i dette samarbejde med skolen,
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idet man mener, at folkeskolen må tage sig af forberedelsen til er
hvervslivet, men på et alment grundlag, uden at sætte børnene i
bås i skolen. Man bør fastholde det almene sigte og kan godt lave
linjer, blot børnene får lov til at fortryde og skifte linje. Kort sagt:
En almen dannelse er den bedste kvalifikation til erhvervslivet.«.
Det kan kun glæde os at høre den almene dannelse fremhævet
så klart.
Og lad mig slutte med at citere fra samme møde, hvad en
anden af indlederne, skoleinspektør Thorkild Holm, sagde i forbin
delse med en omtale af fagene i 8. klasserne:
»Der må ikke gives en egentlig faglig undervisning. Alle må have
udbytte af undervisningen, hvad enten de går ud i et erhverv eller
bliver ufaglærte. Der må derfor lægges vægt på ting, som er al
mene krav ude i livet: høflighed, pålidelighed, samarbejdsevne
osv. - Vi må udvikle børnenes personlige egenskaber. Skolen må
være et lille demokrati.«
Det er jo, som om det er efterskolens mål, der her er givet ud
tryk for. I alt fald må enhver, som kender noget til efterskolerne,
indrømme, at netop i den skoleform er der rig mulighed for at give
de unge noget af den almene dannelse, som efter direktør Lunds
udtalelser er den bedste kvalifikation til arbejdslivet, og jeg gad vi
de, om der i nogen anden skoleform er bedre muligheder for at
skabe små demokratier på børnenes vej fra hjemmene ud i er
hvervslivet end netop på vore efterskoler, hvor eleverne er tvun
get til at rette sig efter hensynet til de andre i skolens lille samfund.

En skoleform af værdi

Af formandens årsberetning fremgik det, at der nu fandtes 100 ef
terskoler, og flere forberedes. Det samlede elevtal har det sidste år
været 9.529, hvilket er en stigning på 11,22 procent fra forrige år.
At vi igennem efterskolerne for 14-17 årige har en skoleform af
værdi, fremgik også af en forhandling om efterskolens målsætning,
som indlededes af lærer Riis-Vestergård, St. Restrup, og forstan
der Vagn Råhede, Salling Ungdomsskole.
Forstander Råhede sagde bl.a.:
Vi ønsker en pause mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Ele
verne har mere appetit på undervisningen, når de har været et år
eller to ude i erhvervslivet i mellemtiden.
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Den ny lov for folkeskolen tillader, at et 8. skoleår ombyttes
med et efterskoleophold. I sammenligningen mellem de to skole
former har efterskolen et par gode kort på hånden, som 8. klasse
ikke har.
Det er en kostskole. De unge er sammen både i arbejde og fri
tid, og det betyder en omplantning fra hjemmet, som for mange
i den alder er af meget stor, ja afgørende betydning. Det drejer
sig om miljøskifte. Ungdoms- og efterskolen er en station på vejen
fra hjemmet ud i erhvervslivet. Mange står overfor at skulle vælge
eller bytte erhverv, og kostskoleopholdet betyder en roens og efter
tankens tid.
Endelig må det fremhæves, at efterskolerne har et nært sam
arbejde med hjemmene. De skal hjælpe hjemmene at give de unge
en god start her i livet - i alle henseender en god start.

Treklangen i efterskolen
I forhandlingen havde en række deltagere ordet for hver ud fra
sit syn og sine forudsætninger at klargøre skolernes målsætning.
Forstander Aksel Meibom, Vesterlund, betonede, at det er
ungdommens privilegium at lege, arbejde og lytte. Det er treklan
gen i efterskolernes målsætning.
Råhede havde i sit indlæg betonet, at efterskolerne forlængst
havde optaget de ting i undervisningen, som det nu anbefales at
tage frem i 8. og 9. års klasserne i folkeskolen. Hertil bemærkede
lærer Finn Nielsen, Halvorsminde, at der muligvis i undervisnings
ministeriets læseplansbetænkning alligevel kunne være adskilligt,
der kunne være både nyt og idégivende også for efterskolens folk.
De må aldrig være færdige eller falde til ro med, at de har fundet
det rigtige. De må være åbne og modtagelige for ny inspiration og
har stadig brug for nyt stof til arbejdet.

En levende undervisning

På årsmødet talte statskonsulent Helveg Petersen om perspektiver
i den ny skolelov, og om aftenen fik Jette Tikjøb ordet.
Hun er direktør for Aarhus Folkemusikskole, og hun fortalte
om sit møde med musikken og om dens betydning for hende og
for mennesket i det hele taget. Trods det, at det havde været en lang
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og anstrengende arbejdsdag, blev timen med Jette Tikjøb en op
levelse.
Der var deltagere, som sagde, at denne ene time ville få betyd
ning for deres undervisning i fremtiden. De ville tænke på den man
ge gange. Der er det fine ved Jette Tikjøb, at hun i mange år
har arbejdet med musik, uden at hendes tale derom får præg af
rutine. Alt er tindrende nyt og frisk, når hun fremdrager det. Et
sådant møde med en levende lærer er en oplevelse — også for en
kreds af lærere og lærerinder. De får en mægtig tilskyndelse der
igennem. Også jeg sølle umusikalske menneske sad tryllebundet.

Opdragelse til fritid

Forstander Slotsbo-Nielsen, Odder, talte ved et offentligt møde
om søndagen om den abstrakte kunst under titlen: Er det os eller
kunsten, der har mistet forbindelsen med virkeligheden?
Mere for unge var dagens andet foredrag af forstander Påske
sen, Skive seminarium, om opdragelse til fritid, men det er svært
at give en antydning af det i få ord.
Vi lever i et skelsættende tidehverv, hvor menneskets situation
er fuldstændig ændret. Den sidste menneskealder har bragt større
forandring end de foregående tusind år. I årtusinder tog arbejdet
hele tiden. Nu er menneskets og dyrets muskelkraft erstattet af
maskinkraften. Arbejdstiden nedsættes, produktionen stiger, og le
vestandarden højnes.
Kravet om fritid kom fra arbejderne. Tempoet er øget, og der
er brug for fritid til afspænding. Men samlebåndsarbejdet på de
store fabrikker giver også mindre arbejdsglæde, så mennesket må
søge noget at leve for uden for arbejdstiden. Arbejdsproblemet er
løst, fritidsproblemet er kommet i stedet.
En skole, som vil være en skole for livet, må interessere sig for
både arbejdstid og fritid. Industrien er i færd med at skabe en
ny mennesketype, nogle hader deres arbejde, fordi det er ensfor
migt og kedsommeligt, og for flere og flere bliver det sådan, at
livet begynder efter fyraften.
Hvad skal vi gøre ved energioverskuddet og virketrangen?
Fritidsudnyttelsen må ikke bestemmes udelukkende af forlystelses
industrien. Biografen og de kulørte hæfter efterfølges ofte af en ga
bende tomhed.
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Det gælder ikke alene om at give fritiden et indhold, men at
give livet et indhold.
Rutinearbejderen må i fritiden have noget hobbypræget at sys
le med: sløjd, husflid, skak, kortspil, dans osv.
Taleren fortalte om det 17-årige cykelbud, som i en fornem
skakklub spillede skak med en kendt overretssagfører. Man kan sige
sig selv, at når svajeren spiller i den klasse, så går han op i skakspil
let og tilbringer sin fritid ved skakbordet. Han er upåvirket af for
lystelsesindustrien og ikke spor fristet af knallertkørslen. Han har
fundet noget bedre.
Sansen for den skønne solnedgang og det fine digt skyldes op
dragelse. Taleren slog til lyd for den unyttige beskæftigelse. Det dre
jer sig om at få det til at gro i mennesker. Megen ekspertviden
ødelægger. Dygtiggørelsesmanien rider skolen som en mare. Lad
fagskolerne tage sig af teknikeruddannelsen, og lad os andre prøve
at skabe ro og frodighed i sindet hos de unge.
Jens Marinus Jensen

Et skoleår er gået
Et år er et år, men der er alligevel mange forskellige slags år: kalender
år, kirkeår, finansår, skatteår, skoleår, undervisningsår og måske endnu flere.
Et begynder til en tid, et andet til en anden tid, alt efter som det er skik og
brug, eller efter det rent praktiske.
Et skoleår har i mange år almindeligvis været fra april til april, vel
sagtens af hensyn til, at det var lettest for dem, der gik ud af skolen, at få
arbejde ved sommerens begyndelse. Nu er det almindeligvis fra august til
august, antagelig fordi sommerferien, der alligevel bringer et ophold i un
dervisningen, føles som en naturlig afgrænsning af et skoleår.
Når vi her taler om et skoleår, er det hverken april- eller augustskole
år, men fra november til november, dels vel fordi det ligger nærmest ka
lenderåret, dels vel af praktiske grunde, fordi Egåbogen udsendes i decem
ber, og endelig måske også en lille smule af den grund, at skolen fylder år
i november, for det var den 4. november 1921, Egå efterskole havde sin
begyndelse.
Den er altså efterhånden nået et godt stykke op i årene, og det er na
turligt, at år efter år på mange måder ligner hinanden. Det er præcis som
ude i naturen. Hvert år er der sommer og vinter, varme og kulde, sæd og
høst, solskin og regn. Og dog er det ikke helt det samme fra år til år. En
vinter kan præges af mildhed eller af kulde, en sommer af tørkevarme el
ler af regnfuldt vejr. Høsten kan være ringe og vanskelig at bjærge det ene
år, stor og let at få i hus året efter. Landmandens egen indsats er ikke alene
om at få indflydelse på, hvordan resultatet skal blive.
Som i naturen, således også på skolen her. Der er en årligt tilbageven
dende rytme, som bringer det samme fra år til år. Elever kommer, elever
rejser. Timeplaner laves, arbejde sættes i gang, arbejde standser, det ene
hold afløser det andet. Men også i denne faste skolerytme kan der være for
skel fra år til år. Et hold kan være nemt at arbejde med, fordi alle er rigtig
indstillet overfor arbejde og fællesskabet, et andet kan være vanskeligere, og
det er måske ikke så let at finde den egentlige årsag til det. Jeg tror dog,
at det som regel er nogle få, eller en lille klikes skyld, hvis et hold efterla
der sig et mindre heldigt indtryk. Som man på en ellers god mark lægger
mærke til det, der ikke er, som det burde være, således lægger man også mest
mærke til dem, der på et hold ikke rigtig er til at få med, som vi gerne ville
det.
Det skal der nu ikke siges mere om her. Nogle unge river flere vanskligheder ned over hovedet på sig selv, end andre gør. Man kan sige, at det
er værst for dem selv, men det er klart, at det heller ikke er morsomt for an-
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dre. Som det er trist for landmanden, hvis han ikke får den høst, som han
har ventet efter sin udsæd og sine anstrengelser, sådan er det også nedslåen
de for os, hvis vi må erkende, at resultatet ikke helt blev det, som det skulle
have været.
Men som helhed er skuffelserne i vort arbejde da heldigvis få. Fra hold
til hold er det et arbejde, hvor lyse og dejlige minder hober sig op i stort
tal. Sådan må det være, hvor så mange unge af egen fri vilje søger sammen
til et arbejde, som de ved, at de kan få stort udbytte af, og som de derfor gi
ver sig hen i med lyst og flid. Og når de så ved siden af det daglige arbejde
i skolestuerne også oplever et fællesskab med kammerater og lærere en vin
ter eller en sommer igennem, ja, så må vi forstå, at det er rigtigt, når de ef
ter nogle års forløb siger, at det var nogle måneder, som blev af uvurder
lig betydning for dem, og som de derfor aldrig vil glemme. Vi tilskriver
ikke os selv æren derfor, men skoleformen. Efterskolen er ikke uden grund
blevet fremhævet som den ideelle skoleform for de 14-17 årige.
Når nu I tidligere elever, som dette er beregnet på, læser om skoleåret
1959-60, vil hver eneste en af jer komme til at tænke på, hvad I selv opleve
de, da I var her. Derfor fortæller jeg uden at have dårlig samvittighed også
om alt det, som går igen fra år til år. Så mærker I endnu en gang rytmen i
skolens liv og arbejde.
Med fuldt hus som sædvanlig begyndte vi vinterskolen, og snart var- og
så alle fuldt optaget af det daglige arbejde. Vi havde næppe foretaget den
nødvendige holdinddeling, før vi fik endnu et par »elever«, seminarie
eleverne Ib Larsen, Silberbrandt og Bent Nielsen, som efter en tre ugers
forløb afløstes af to andre, K. E. Jensen og Thamstrup. De var alle fra
Marselisborg Seminarium. I februar-marts havde vi et par fra Skive Se
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minarium, Jes Jespersen og Ove Krarup-Pedersen. Det er kun kort tid, så
danne vordende lærere besøger os, men det viste sig, at det alligevel er læn
ge nok til, at det kan lade sig gøre at komme i god kontakt med os og nogle
elever. Det fik vi et udtryk for både ved en lørdagsunderholdning, en åbenthus aften og ved juleafslutningen, hvor et par kunstværker med julestem
ning prydede spisestuens vægge.
Midt i november havde vi et delingsførermøde med Hanne Tønnesen,
Horsens, og Peter Mortensen, Ollerup, som ledere. De, der kom, havde stort
udbytte af det, men det er kedeligt, at der ikke er flere, som vil deltage, når
der arrangeres noget så sundt og lærerigt. I ugen derefter havde vi besøg af
fhv. seminarierektor Egebæk, der er en ivrig fortaler for afholdssagen, og
af konsulent Tage Albertsen, der fortæller de unge, hvordan man kan bruge
sine penge på en fornuftig måde. Desuden havde vi den første åbent-hus
aften den 18. november, hvor jeg indfriede mit løfte om at vise sommerens
farvelysbilleder, hvilket heldigvis havde lokket en del af sommerens piger
hertil. De var nu også værd at se, altså billederne. Den anden åbent-hus
aften var i december, så vi kunne slutte den med Lucia-optog, men forinden
havde vi en fin underholdning med Ny Munkegades skoleorkester og nogle
unge fra Møllevangsskolen, som Ib Larsen skaffede os herud; de spillede et
morsomt stykke for os, Astrid Lindgrens »En kæreste søges«.
Det var gode stykker, vi i år så på Jydsk Skolescene: Sv. Aa Reerslevs
»Julerejsen«, som er skrevet efter en fortælling af Dickens, W. Shakespeares
»Helligtrekongersaften« og Kaj Munks »En Idealist«. Det sidste var kun be
regnet for større børn, men desværre var der alligevel ved den første skolesceneforestilling med det stykke nogle, som ikke var store nok til at overvæ
re det. De forstyrrede i alt fald så meget med uro og tilråb, at der kom en
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større diskussion om det i Arhusbladene. Men der gælder efter min mening
ingen undskyldning for børnene. Når man frivilligt går i teatret, må man
undlade at forstyrre de optrædende. Hvis man ikke selv får noget ud af et
stykke, har man dog ikke af den grund lov til at ødelægge det også for de
andre. Men det lærerige ved den begivenhed var, at selv uvante teater
gængere fik en stor oplevelse ved at se »En idealist«, hvis de bare i forvejen
var bleven sat ind i, hvad det drejede sig om. Det ved jeg ikke blot fra os
selv, men også fra andre skoler, hvor eleverne var blevet orienterede i
forvejen. Men i vore underholdningshungrende tider er det jo desværre
flere og flere, der synes, at det, man skal se og høre, endelig ikke må være
for besværligt at følge med i. Ja, forældre og lærere har i sandhed en stor op
gave over for børnene.
I begyndelsen af januar kom erhvervsvejleder Thv. Simonsen fra Århus
herud og tog en aften for at fortælle os om erhvervsvalgets store betydning.
Erhvervsorientering er et nyt fag i skolen. Egentlig har vi kendt det fag i
mange år, uden at det har været nævnt på timeplanen, for det er jo ikke til
at komme uden om, når eleverne netop er i den alder, hvor valget skal fore
gå. Det nye er, at man nu ikke blot tager spørgsmålet op, når det melder
sig, men også søger at kalde det frem, hvis det ikke kommer selv, og jeg
skal indrømme, at det er det, der kan gøre mig lidt betænkelig. Hvis der
ikke her udvises den største forsigtighed, kan der ske skade på samme måde,
som når man planter mistbænkplanter ud på fri jord, inden jordbunden
og klimaet giver gode betingelser for en fortsat sund vækst. Men Simonsen
er i alt fald af de rigtige, forstående vejledere, som vi er glade for at få besøg
af, både til vore elever og når vi har kursus for lærere, der vil tage dette fag
op. Et sådant erhvervsvejledningskursus havde vi i slutningen af april
med deltagelse af lærere og lærerinder fra efterskolerne. Det var meget ud
bytterigt.
Det er vist ikke almindeligt at arrangere terrænløb om vinteren, men
det kan lade sig gøre. Navnlig når det er på så velegnet et sted som i skovene
syd for Århus, men det bidrager naturligvis også meget til at gøre turen
vellykket, når forstander Povlsens på Skade børnehjem byder på varm
kaffe. Hvad gjorde det så, at det var den 10. januar med temperaturer om
kring frysepunktet? Ikke længe efter havde vi i øvrigt besøg på skolen af
skovrider Kjeld Ladefoged, som ved en åbent-hus aften viste os farvelysbilleder, der skulle lære os skoven og dens liv at kende. En del af billeder
ne var netop fra skovene omkring Århus. Da vi næste gang fik forevist en
serie farvelysbilleder, var de unægtelig fra et helt andet himmelstrøg. Det
var Jørgen Løgstrup, der havde været i Afrika og dér haft sjældne oplevel
ser, som han fortalte os om i et lysbilledforedrag.
Vi var i Århus nogle gange efter jul. Foruden teater-turene blev det til
besøg i Spare- og Laanekassen på Store Torv, hvor vi fik den sædvanlige
gæstfri modtagelse med rundvisning i lokalerne og beværtning og film, en
tur til Gartnernes Auktionshal, hvor Eriks og Jørgens far, direktør BeckNielsen, viste os rundt og gav os et overvældende indtryk af den store vare
omsætning, som dér finder sted, til FDB i Viby og JAKA i Brabrand, til
Naturhistorisk Museum og Den gamle By og endelig til det store gymna-
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I auktionshallen

stikstævne i Stadionhallen den 20. marts, hvor Grønkjær præsenterede
vort 90 mand store gymnastikhold.
Ved forældrebesøget, som var begunstiget af det dejligste forårsagtige
vejr, talte Jens Marinus Jensen om levestandard og livsstandard, og elever
spillede om aftenen Edv. Ellers »Når kongen kommer«. En uge senere

På fabi'iksbesøg
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Forberedelser bag tæppet

spilledes det igen, ved vintermødet, hvor vi om eftermiddagen hørte Hans
Andersen fra Sydslesvig fortælle om grænselandets ungdom i dag og så lys
billeder fra Sydslesvig. Et par aftener havde vi besøg af politifolk, først kri
minalassistent Andersen fra rigspolitiets tekniske afdeling, der viste filmen
»En strafferetssag« og fortalte på spændende måde om politiets opgaver,

»Når kongen kommer«
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senere af overbetjent Weiss fra færdselspolitiet, som søgte at gøre os alle
endnu mere agtpågivende og hensynsfulde i færdselen, og som ligeledes vi
ste os en lærerig film. Ved den sidste åbent-hus aften rullede vi filmen »Det
store eventyr«, der er optaget af den samme Suckdorf, som har lavet den
berømte film »En junglesaga«. Aftenens indtægt forhøjedes gennem fri
villige bidrag og gik ubeskåret til skolernes flygtningehjælp.
Forårstravlheden var tidligt overstået i år, så der var mange forældre med
til afslutningen. Ved et tilbageblik over vinteren kunne jeg konstatere, at
den i hvert fald i én henseende skilte sig ud fra de fleste andre: der havde
ikke været nogen influenza, ingen brækkede arme eller ben, ingen blind
tarmsoperation, ingen ambulance ved skolen, kun få lægebesøg. Det ville
være dejligt, om det altid kunne gå så let.
April måned fik sit særlige præg i år. I rekordfart fik flinke og dygtige
håndværkere og piger skolen repareret og gjort ren inden påske, for i ugen
derefter skulle vi have de frie ungdoms- og efterskolers årsmøde. Men
om denne for os store begivenhed fortæller Jens Marinus Jensen, der var en
af mødets referenter, i en særlig artikel.
Så blev det sommer. 92 forventningsfulde piger mødte fra sommersko
lens begyndelse, de 5 sidste kom desværre en måneds tid for sent, men
måtte undskyldes, for de kom fra Island, hvor deres skolegang hindrede
dem i at rejse før.
De første søndage og helligdage plejer vi at bruge til at se os om i egnen.
Således også i år. Den første søndag gik turen til Mindeparken, Rømerhaven,
Jelshøj, skov og strand syd for Århus. Store bededag tog vi over Hjortshøj
til Rosenholm, Løgten og Skæring strand. En anden søndag var vi til
møde på Testrup højskole, hvor Århusegnens ungdoms- og foredragskreds
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Rosenholm

holdt sommermøde med gode foredrag af forstander Meibom, Vesterlund
ungdomsskole, og seminarieforstander Paaskesen, Skive. Om aftenen spil
ledes »Der var engang« så dygtigt, at visse af skuespillerne sagtens kunne
stå mål med den fremførelse, der senere på året kunne ses på Århus teater.
Sommeren igennem kommer der mange besøg af vidt forskellig slags.

Statsradiofoniens Drengekor optræder
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Taterne holder måltid

Jeg plukker ud af dagbogen: Århus amts Skoleorkester, aftenhøjskole-udflugt fra Skanderborg, Århus Højskoleforening, henimod 200 gamle fra Møl
levangssognet, husmoderforening fra Skødstrup og Løgten, en flok italienske
socialfolk, og dertil kommer nogle særlige arrangementer som f. eks. Stats-
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radiofoniens drengekor, som under ledelse af Henning Elbirk gav os en
vidunderlig aften. Vi har et velbegrundet håb om, at dette besøg vil blive
gentaget til sommer, hvad vi glæder os meget til. Et andet kor under ledelse
af vor egen berømte Vagn Pedersen, Vorrevangsskolens kor, hjalp os ved en
af åbent-hus aftenerne. Både til den aften og de to andre i juni og august
havde vi endnu større tilslutning end ellers. Men sankt Hans trækker
jo altid mange til, og et program med korsang og elevunderholdning af
vore egne kræfter vækker åbenbart interesse hos mange. Også elevmø
det kunne glædeligt nok samle lidt flere end normalt. En af vore tidligere
elever, lærer Olaf Jørgensen, talte godt om indre og ydre livsholdning. Til
friluftsskuespillet søndag aften, »Tatertøsen« af Kaj Wilhelms, havde vi hel
digvis fint vejr ligesom ved forældrebesøget otte dage tidligere.
Hvorfor mon der ikke møder mange deltagere til en ungdomsdag som
den, der blev indbudt til her af Århus Amts Landboungdom den 23. juli?
Programmet var da ellers lokkende nok, synes jeg. Om ejendomsover
tagelse for karlene og om blomsterarrangementer, bosætningsspørgsmål m.m.
for pigerne, og om aftenen redaktør Sven Hansens fine film »Forår i Paris«.
Måske er der alt for meget, der kalder på de unges interesser, men det er i alt
fald glædeligt, at der også er nogle, som stadig vil ofre tid og kræfter på at
arrangere møder med nyttig oplysning og god underholdning.
Foruden et par småture til Århus med besøg i teatret (vi så Moliéres
»Scapins gavtyvestreger«), domkirken, FDB, Forhistorisk Museum, folke
biblioteket, rådhuset, Den gamle By og Naturhistorisk Museum må jeg
naturligvis også nævne turen til Mols. Var det held eller klog bedømmelse
af vejrsituationen, der gjorde, at vi fik den tur på en dag uden en regndrå
be, når der ellers drev med større og mindre byger de fleste andre dage?

I Fuglsølej’ren
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Afgang fra Skødshoved

Jeg vil helst tro det sidste, da det var os selv, der traf afgørelsen, men helt
udelukke det første kan vi dog vist ikke. Vi var heldige! Nordvestlig
svag vind, rygvind det meste af vejen, tilpas temperatur til ikke at føle
det for anstrengende at cykle, for resten også tilpas temperatur i vandet til
at føle det behageligt at bade ved Skødshoved (ca. 20 grader), dejlig sejltur
til Århus - jo, vist var hele turen vellykket. Heller ingen nævneværdige
uheld for os mange cyklister, i alt 111, der naturligvis vakte opsigt, når vi
som en lang slange bugtede os ad vejene på Mols.
Den sidste søndag var vi med til et slags stævne i Skæring. Vi
havde sagt ja til at komme med gymnastikholdet uden at kende programmet
i enkeltheder. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg blev en kende skuffet ved
arrangementet. Stævneprogrammet begyndte lørdag eftermiddag med kon
kurrencer pr. cykel for børn og om aftenen bal i Skæring forsamlingshus,
hvor man vist ikke kan have taget så strengt på, om alle deltagerne var
medlemmer af foreningen, søndag eftermiddag indledtes med opvisning for
næsten ingen tilskuere af efterskolens store gymnastikhold, senere fulgte en
sjov fodboldkamp for old-boys hold og en fodboldkamp for damer, men
det fornemmedes, som om det, man lagde mest vægt på, var en opvisning
i boksning, hvor de fleste boksere var gæster fra en klub i Århus. Hvad
man end vil mene om boksning, så kan det siges, at det ikke er skønt at
se på. Men lad det være. Hvad jeg er mere skuffet over er, at den eneste
gymnastik og det største og værdifuldeste ved dette stævne - gymnastikken,
som er sund og udviklende for alle — tilsyneladende blev så ringeagtet i
forhold til alt det andet. Hver eneste bokser fik sin præmie, en enkelt frem
hævedes som årets bedste i klubben, andre nævntes som kendte navne i kam
pe om et eller andet mesterskab. Vi så også, hvordan old-boys’erne fik en
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kasse med drikkevarer ind på pladsen efter deres kamp. Til gymnastikop
visningen var interessen ringe og takken mindre. Ikke et ord til gymna
sterne, ikke en blomsterbuket, ja ikke så meget som et ord til tak til lede
ren. Skønt jeg havde lyst, kunne jeg jo ikke godt være bekendt at bede
om, at der måtte blive takket for gymnastikopvisningen på en eller anden
måde. Men jeg må have lov til at sige her, at jeg blev skuffet den dag.
Mon foreningens ledelse har gjort klart for sig, hvad der var hen
sigten med sådan et stævne? Var det at hverve medlemmer til en bokse
klub i Århus? Var det at hjælpe den lokale befolkning til fornøjelig un
derholdning på en sommersøndag? Eller gjorde man sig håb om at få et
overskud til foreningens arbejde? Så burde man efter min mening
have vist noget af, hvad den vil og hvad den arbejder med, for der er da
vel så mange aktive medlemmer, at de kan optræde med virkelig idræt,
sport eller gymnastik ved en så fin lejlighed til at agitere for tilslutning
til foreningen fra såvel børn som unge?
Afslutningsdagen et par dage senere bragte en så enestående begiven
hed, at det blev til forsidestof i et århusblad. Tre fædre fra Island hentede
de fem islandske piger, hvoraf de fire var deres døtre. Da der yderligere
var et par islandske veninder på besøg ved samme lejlighed, var der altså
i alt ti fra Island med til afslutningen, så det er ikke underligt, at Jens
Marinus Jensen følte sig inspireret til at sige noget om det dejlige land
Island. Jeg selv måtte holde mig til det, jeg forud havde nedskrevet med
tanke på sommerholdet i almindelighed og enkelte i flokken i særdeleshed.
Der er lejlighed til at læse det andetsteds her i bogen og tænke nøjere
over det.
I år kan jeg ikke fortælle om noget nybyggeri. Det er vi heldigvis fær
dige med. Men vi har foretaget et par væsentlige forbedringer. »Kineser-
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gangen« er forsvundet. Hvor vi før havde elevværelserne 5 og 6 og et
vaskerum, har vi nu seks hyggelige pigeværelser, fem etmands og et to
mands værelse til vore medhjælpere. Hele gangen er indrettet som pigernes
egen afdeling med vaskerum og toilet og med en fælles radio, som kan tages
på en højttaler i hvert enkelt af værelserne. En god hjælp er uundværlig
på en kostskole. Ved at indrette pigeværelserne så bekvemt og hyggeligt
som muligt viser vi, at vi skønner på hjælpen. Også på gårdens stuehus er
der sket kærkomne forandringer. Nu har også alle beboerne dernede
centralvarme, endda fra et oliefyr, så Mygind har fået det ekstra let.
Fra anlægget går der en forbindelse over til sløjdsalen, så den nu har en
konstant temperatur (ved hjælp af en termostatventil) og kan holdes fri
for fugt.
I lærerkredsen afløser vor nye husholdningslærerinde, Tinne Meedom
Poulsen, Karen Marie Johnsen, som er blevet optaget på Den frie Lærer
skole i Ollerup. I stedet for Kirsten og Leif Ostergaard, der fortsætter på
Marselisborg Seminarium, har vi fået lærer Knud Erik Larsen, og lærer
Hans Rasmussen, Hjortshøj, har lovet at tage erhvervsorientering en
time om ugen med hvert af vore seks danskhold.
Det er blevet mig bebrejdet, at jeg ikke skriver noget i mine årlige be
retninger om børnene i vor familie. Selv om jeg synes, at det hører privat
livet til, har jeg dog ikke noget imod at gøre det en gang imellem, hvis det
kan fornøje andre at læse om dem. Bjørn er for tiden på løjtnantskole i
Padborglejren; han fik udsættelse med sin soldatertjeneste, til han var færdig
med sin uddannelse som lærer; han er forlovet med Lis Andersen fra Bjerg
by ved Hjørring, der læser til lærerinde på Silkeborg Seminarium. Torben
læser til maskiningeniør på Polyteknisk Læreanstalt i København. Äse er
uddannet som gymnastiklærerinde på Viborg gymnastikhøjskole og skal for
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resten overtage gymnastikken her på skolen til sommer; hun går på kursus
i Århus for at erhverve sig en realeksamen. Ingvar går i 2. gymnasie
klasse på Århus katedralskole, hvor Frede er i 3. mellem, og Maren er
stadig i Egå kommuneskole.
Så er min beretning vist blevet så fuldstændig, som det kan forlanges.
Jeg slutter den med en hilsen og tak til jer alle for alt godt i året, der er gået.
Tage Dybkjær.

Dødsfald
Der er i det sidste skoleår indtruffet nogle dødsfald, som skal omta
les her, fordi en del af Egåbogens ældre læsere kender dem, der er
afgået ved døden.
Fru Marie Knudsen døde 13. december 1959. Hun boede på
gården ved siden af skolen, indtil vi købte den i 1945 af hendes søn
Anker Knudsen. Da flyttede hun med ham til Elsted. Hun var en
stille og venlig kone, som det var godt at have til nærmeste nabo ved
skolen. I de sidste år var hun bundet til sit hjem af en sygdom.
Fhv. sognepræst H. F. Bramming-Hansen døde 14. december
1959. Han var præst i Hjortshøj-Egå fra 1925 til 1955, men jeg
kendte ham, allerede inden jeg kom til Egå, da jeg havde haft ham
som religionslærer i Århus Katedralskole. At han tog en lærerger
ning på sig ved siden af det at være præst viser, at han havde særlig
interesse for de unge. Det gav sig også udtryk derved, at han i 25
år var leder af KFUMs landslejr på Møgelø, der ligger i Juulsø ved
foden af Himmelbjerget. En af hans »Møgelø-drenge« skrev i »Kri
steligt Dagblad« om Bramming-Hansen ved hans død: »Rigt ud
styret som han var det med de bedste menneskelige egenskaber
kombineret med en værdifuld pædagogisk evne, var han et fund
som leder for en lejr af unge i en dejlig, men også vanskelig alder.
Han forstod at bruge sine talenter vel. Få kunne vel som han gøre
en bibeltime til en fængslende og rig oplevelse. Han forstod at kon
frontere deltagerne med kristendommens budskab på en så levende
måde, at man ikke kunne være upåvirket deraf. Den, der fik lov til
at være med, vil aldrig kunne glemme disse timer. Vel kunne han
være en alvorens mand, men hans humoristiske sans fornægtede
sig aldrig. I festligt og muntert lag var han altid centrum, og hans
lager af herlige historier var uudtømmeligt. Han holdt af sit land
og dets natur, og i ledige stunder greb han sit staffeli og malede de
dejligste naturalistiske billeder, der — vel netop typisk for ham havde en egen mild, pastelagtig stemning over sig. Han havde ud
stillet og kunne givetvis have drevet det vidt på dette område, men
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han malede kun, fordi det var ham en kær adspredelse og for at
kunne give sine mange venner en personlig erindring.«
Også her på efterskolen nød vi godt af hans hjælpsomhed og
kunstneriske evner. Skulle vi have en rigtig fin dekoration til et
skuespil, gik der bud efter Bramming-Hansen, som altid var villig
til at komme. Endnu har vi på scenens bagvæg billedet af Børglum
kloster, og fortæppet til scenen fortæller også om hans store kunst
nerevner. Vi skylder ham tak for de tjenester, han har ydet os,
og slutter os til de mange, der i taknemmelighed mindes ham.
Juleaften 1959 døde pludselig Arne Rønde Nielsen (elev her
vinteren 1941-42) af en hjertelammelse, der efter lægernes mening
måtte skyldes en overanstrengelse. Han efterlod sig hustru og tre
små piger i alderen 9, 6 og 1 år. Allerede da Arne var her, blev der
lagt mærke til hans dygtighed i sløjd, og selvstændig og energisk
som han var, er det ikke underligt, at han blev en ualmindelig dyg
tig håndværker, der fik oparbejdet sig en større tømrer- og sned
kerforretning med 6-7 svende i arbejde for ham. Han gik netop
med planer om at bygge en lille møbelfabrik og specialisere sig,
men så standsede døden så brat denne dygtige og driftige unge
mand. Stor medfølelse samlede sig om hans efterladte familie, der
pludselig ramtes af en frygtelig stor sorg.
Fru Petra Bomholt døde 30. juli 1960. Hun var siden 1945
enke efter Anders Bomholt, som hun var gift med fra 1930, efter
at hun først havde siddet som enke i Skæring efter gdr. Anders
Mølgaard i nogle år. Det var Anders Bomholt, der i 1921 tog ini
tiativet til at få oprettet en efterskole i Egå. Han var en betydende
mand i sit sogn, i sin stand og på sin egn med mange tillidshverv,
så det blev ham en stor støtte, da han nogle år efter sin første kones
død kunne føre Petra som hustru ind i sit hjem. Hun var en særde
les godt begavet og dygtig kvinde, der vandt sig mange venner og
så i den nye bekendtskabskreds, som hun nu førtes ind i. Ikke
mindst blev hun afholdt af de nærtboende naboer her på eftersko
len både i Ejnar Pedersens og vor tid. Hun var god at gæste, enten
det var børn eller voksne, der kom. Vejen blev noget længere til
hende, da hun afstod gården og flyttede til Skæring, men forbin
delsen med hende blev holdt ved lige, og vi fattede som alle andre
stor medfølelse med hende, da en sygdom efterhånden mere og
mere tog hendes kræfter og til sidst gjorde det nødvendigt for hen
de at tage ophold på et hvilehjem i Risskov. Ved begravelsen kun
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ne jeg citere, hvad Kaj Munk sagde ved sin mors begravelse: »Nu
trængte hun til at dø, skønt hun slet ikke ville det.« Det var meget
strengt for Petra Bornholt at føle sig mere og mere bundet til seng
og rullestol og altid være afhængig af andre menneskers hjælp, men
døden er alligevel, når den kommer, »den onde, hæslige død,«
som Kaj Munk siger, og det følte vi også ved Petra Bornholts død.
Der blev tomt efter hende. Vi vil mindes hende med stor taknem
melighed i sindet.
Ved begravelsen tegnede tidligere valgmenighedspræst i Århus,
pastor Kjeld Lawaetz et sandt og smukt billede af fru Bomholt.
Efter min anmodning har han overladt mig følgende af sin tale
ved Petra Bornholts båre:
Det står sådan for mig, at med Petra Bomholt er en personlig
hed gået bort, en særpræget og begavet repræsentant for en gam
mel bondekultur af grundtvigsk klangfarve. Hun havde - i det
mindste som ældre, og kun som sådan har jeg kendt hende - et
stærkt ansigt, om end mildnet af de hvide hår, sikkert også et
stærkt sind, en stærk vilje. Og man kan vel ikke sige, at hun umid
delbart havde let ved at komme på fortrolig fod med mange men
nesker, dårligt nok, at hun ønskede det. I hvert fald ikke for en
hver pris. Der kunne vist godt (for dem, der ikke kendte hende)
være noget myndigt og selvsikkert, som af sådanne mennesker
kunne føles som noget køligt og fornemt. Det hang jo sammen
med, at hun var selvstændig i sin opfattelse og også, at hun havde
rod i et syn på livet, som ikke er nutidens, - et syn, der kan
karakteriseres ved ord som ordenssans, pligtfølelse, respekt for
arbejde, krav om at mennesker skal kunne stole på hinanden.
Egenskaber, hun vel havde arvet og også taget i arv fra det hjem,
hun fik i Lillering hos sin moster og morbror, og som hun sikkert
i vid udstrækning har praktiseret både i det første hjem og da
hun blev Anders Bornholts hustru og madmor på en gård, hvor
mange mennesker kom og gik. Og der har nok været en del ved
den nye tid og den unge slægt, som tager lettere, mere sorgløst,
på mange ting, som hun har haft svært ved at tage.
Når hun alligevel havde mange - ikke blot bekendte, men
venner, hvis trofasthed stod prøve gennem årene og i de sidste
år var med til at hjælpe hende at bære hendes tunge lod og mildne
og forsøde hendes alderdom: naboer, slægtninge og venner, så
kom det ikke bare af, at hun i sit liv havde lært mange mennesker
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at kende, men af at hun i virkeligheden gerne ville i kontakt med
mennesker, ja holdt af mennesker, og overfor dem, hun blev for
trolig med, åbnede sig, og af at hun selv var trofast i sit venskab.
Det hjem, der blev hendes barndomshjem, følte sig stærkt
knyttet til Bering valgmenighed, og senere blev det jo Aarhus
valgmenighed, hvor hun kom til at føle sig hjemme. Og skønt det
lå langt fra Petra Bomholt at udbrede sig om sin kristendom,
tror jeg at turde sige, at det for hende var noget selvfølgeligt og
livsnødvendigt med den kristne menighed at næres af Gudsordet.
Jeg vil nævne to ting. Nok var hun, som omtalt, af den gamle
skole og har sikkert ment, at vi mennesker skal være »ordentlige
folk« - og at det var langtfra alle. Men jeg tror, det var lige så
selvfølgeligt for hende, at overfor Gud, dér gjaldt den forskel ikke.
Alle må vi leve af hans nådes ord.
Og det andet: det ville, det måtte hun selv, også da jævnlig
kirkegang blev en umulighed. Af og til tog hun med tak mod
venners tilbud om at køre med til kirke og da for at komme til
Herrens bord. Ofte nok en streng tur, hun fik nadveren sid
dende nede i kirkestolen. Nogle af os ville måske i en lignende
situation have afstået derfra; men for Petra var det et behov at
nyde nadveren sammen med menigheden.
Dette nævnes ikke for til slut at prøve at liste en helgenglorie
om Petra. Hun har sikkert lige så lidt gjort sig fortjent til den
som nogen af os, og kendte jeg hende ret, skulle hun meget have
sig frabedt noget sådant. Men det nævnes for taknemlig at erindre
et vidnesbyrd, hun uden at tilsigte det dermed aflagde i al stil
færdighed, — noget af dette:
»Aldrig, Herre, du forglemme
bønnen min i ungdomsår:
i dit hus lad mig ha’ hjemme
nu som under hvide hår!«

Nu er hun ikke mere iblandt os, men mange vil mindes hende
med tak og føje det stille ønske til, at hverken hun eller vi skal
beskæmmes i det håb en dag at skulle have evigt hjemme hos
Gud.

Og før jeg ved det, gik et år,
og før jeg ved det, gik der ti.
Jeg syntes, jeg var ung i går,
i dag min ungdom er forbi.
Johannes Jørgensen.

Er det virkelig 10 år siden?
Når jeg får svar fra tiårs jubilarerne, er der altid mange, der skri
ver noget om, at det er da utroligt, at der allerede er gået 10 år,
siden de var her som elever. Gang på gang kommer jeg til at tænke
på ovenstående vers af Johannes Jørgensen, så nu har jeg bestemt
mig for, at det hvert år skal stå over artiklen om jubilarerne.
Det er egentlig mærkeligt nok, men det er en kendsgerning,
at jo højere man kommer op i årene, desto hurtigere synes man
næsten altid, at årene går. Hvordan kan det være?
Jeg hørte engang i et radioforedrag en forklaring, som jeg sy
nes var god. Som barn synes vi, at et år er en meget lang tid, for
da har vi endnu ikke ret lang levetid at sammenligne det med.
For den tiårige er et år en tiendedel af livet, men for den tres
årige er det kun en tresindstyvendedel, og man skal jo ikke være
særlig stiv i regningen for at kunne forstå, at den sidste af de to
brøker kun er en sjettedel af den første. Det skal altså være en
af forklaringerne på, hvorfor årene synes at følge hurtigere efter
hinanden, efterhånden som man oplever flere af dem.
Tiåret fra femten til femogtyve år er for de fleste mennesker en
af de uroligste perioder i deres liv. Før den tid har de ikke været
meget hjemmefra, men netop i de år er de som regel ude i kor
tere eller længere tid, nogle kun et enkelt år, andre næsten hele
tiden. Derfor er det også den tid, hvor der sker så meget. Efter
de femogtyve er det ikke sjældent, at man har fundet sin mere va
rige plads i livet. Oplevelserne behøver ikke derfor at blive mindre
betydningsfulde, slet ikke, men de er ligesom med en roligere bag
omund,
Desværre er det ikke muligt at komme i forbindelse med alle
tiårs jubilarerne, men jeg er glad for at kunne fortælle ganske kort
om en hel masse af jer.
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Bent Nordvig Andersen, Brundby, nu: Snovdrup, Beder. Har været på Lyng
by landbrugsskole og derefter forvalter på større gårde. Er nu lagerfor
valter ved Volvo Traktorimport i Århus.
Jens Erik Andersen, Kni, Ørum Djurs. Kom efter sin soldatertid til Ham
merum landbrugsskole, fortsatte igen i landbruget, har i år over
taget sit hjem og er nu altså gårdejer, blev den 18. maj i år gift med
Maja Sørensen, Gravlev, der var elev her på skolen i 1953.
Sven Thyrmand Andersen, Mejlby, nu: Ellebækgård, Helnæs, Ebberup
Fyn. Har været på Malling landbrugsskole og arbejder stadig ved land
bruget, for tiden som forkarl.
Niels Chr. Arildsen, Vennebjerg, nu: Bispevænget 50, Hjørring. Var først
ved landbruget, aftjente sin værnepligt ved »Det danske Kommando« i
Tyskland, kom på St. Restrup husmandsskole, men tog umiddelbart
derefter til Hjørring som aspirant ved postkontoret og er nu postbud.
Er gift og har to piger på IV2 og V2 år.
Hans Jørgen Berntsen, Voerladegård, nu: Vedsted, Birkelse. Har været på
Støvring højskole og Tønder seminarium, aftjente derefter sin værne
pligt, blev gift 3. oktbr. 1959 og begyndte 1. nvbr. 1959 sit arbejde som
lærer i Vedsted.
Knud Brandt, Enslev, Hasselager. Var på Vestbirk højskole 1954-55 og
på Korinth landbrugsskole 1958-59. Har nu overtaget sit hjem i for
pagtning. Blev gift i sommer med Elin Jørgensen, som var elev her på
skolen i 1955.
Bent Grøn, Tinning, Hinnerup. Var på Malling landbrugsskole 1956-57
efter at have aftjent sin værnepligt ved livgarden. Er bestyrer hjemme,
efter at hans far døde i 1955. Skal giftes til foråret med Ellen Kirkegaard
fra Sabro og overtage gården.
Viktor Hansen, Jebjerg, nu: Langå mk., Langå. Var både før og efter sol
datertiden i forskellige pladser ved landbruget, men har nu taget plads
på en trævarefabrik. Er gift og har en søn på 15 måneder.
Jørgen Hjortshøj, Elev, Lystrup. Har været på Malling landbrugsskole 1955—
56 og i øvrigt arbejdet ved landbruget hele tiden i forskellige pladser.
Jens Jensen Husted, Fuglslev, Tirstrup, er for tiden kommis i Mørke, men
har vist fået anden adresse fra 1. november.
Arne Høgh Jakobsen, Haldum, Hinnerup. Også han har været på Malling
landbrugsskole, det var i 1956-57, og ellers arbejdet ved landbruget,
siden 1957 på en gård i Hal dum.
Chr. Lindgård Jensen, Sabro, nu: Kolt, Hasselager. Har været på Ry høj
skole. Er nu forpagter.
Jens Vagn Jensen, »Nyvang«, Balle, Hadsten. Er landmand hjemme. Var
på Frederiksborg højskole 1954-55 og på Malling landbrugsskole i
9 måneder 1956-57.
Niels Moller Jensen, Sandby, Hinnerup. Var på Vejlby landbrugsskole
1957-58. Er for tiden hjemme.
Toni Erik Kjeldsen Jensen, Tinning skov, Hammel, er for tiden på kaser
nen i Holbæk, som han venter at forlade i februar. Flår været på
Asmild-Kloster landbrugsskole ved Viborg og senere gennemgået en fire
og et halvt års uddannelse til skovfoged.
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Verner Villy Jensen, Trige, nu: Terp, Lystrup. Er traktorfører i Elev grus
grav, men var på Malling landbrugsskole 1958-59 og håber på at få eget
landbrug om nogle år. Er gift og har to piger.
Villy Jensen, Thomasminde, nu: Nørreskov bakke, Silkeborg. Kom alle
rede vinteren efter egåopholdet til Hadsten højskole og et års tid senere
til Århus seminarium, hvorfra han fik lærereksamen 1958. Fik først an
sættelse i Randers, men fra 1. april 1959 på Gødvad centralskole. Er gift
og har en lille datter.
Jørgen Kaaberbøl Kristensen, Voer, nu: Jensløvs Tværvej 125, Charlottenlund. Har været på Ollerup gymnastikhøjskole og aftjent sin værne
pligt som dragon i Holstebro, hvor han traf flere egåkammerater. Er
nu postbud.
Henry Laustsen, Stoholm, Mundelstrup. Er maskinarbejder og melder kort
og godt: jeg har sejlet som maskinassistent hos A. P. Møller i to år, og
jeg har været jorden rundt to gange.
B. P. Lindgaard, Østervangsvej 17, Hadsten, nu: Farum kaserne, Farum.
Har gået på sergentskole og fenrikskole og er nu fenrik i ingeniørtrop
perne.
Gunnar Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup. Flår været i forskellige pladser,
aftjent sin værnepligt som korporal i livgarden og er for tiden hjemme
som karl.
Mogens Aagaard Nielsen, Fulden, Beder. Rønshoved højskole 1953-54, mi
litærtjeneste ved »Det danske Kommando« i Tyskland, overtog gården
hjemme januar 1959, blev gift i maj samme år.
Arne Olesen, Vidstrup by, Vidstrup. På Langelands landbrugsskole 195758, derefter kontrolassistent et år. På Snoghøj folkehøjskole 1959-60.
Har haft plads bl.a. i Norge, skriver i sit brev, at han fra november har
plads som assistent på et demonstrationsbrug for kvæg.
Valther Pedersen, Virup skov, nu: Bådstrup Skovgård, Hylke. Fortsatte ved
landbruget, aftjente sin værnepligt i Ålborg og Itzehoe. 1958 på Vejlby
landbrugsskole, derefter forkarl på Rosenholm avlsgård. Blev gift 29.
dcbr. 1959 med Elly Madsen, Nørbæk præstegård, Fårup, har nu over
taget sin morfars gård på 63 tdl. 10 km syd for Skanderborg.
Alf Vagn Poulsen, Visbjerg, nu: Tøndergade 86, Århus. Stod i lære i fire
år, var soldat i Karup, blev gift 12. dcbr. 1959 med Edel Pedersen. Er
rørlægger og arbejder som svend i Hasle.
Børge Rasmussen, Thomasminde, nu: Rolsøvej 18, Risskov. Måtte 1951
gennemgå en større operation i ryggen på Ortopædisk hospital i Århus.
Den tog 11 måneder, og først 1953 kom Børge så i lære i Todbjerg
brugsforening. Blev derefter repræsentant for et en gros firma. Begyndte
fra maj i år som reklamekonsulent i et reklamebureau i Århus. Gift
1957. Har en dreng på 2Va år og et par tvillingdrenge på 1 år.
Knud V. Rasmussen, Jegstrup, Hasselager. Har været på Askov højskole
og Dalum landbrugsskole. Er hjemme igen efter at have haft forskellige
pladser og har nu sin fars gård i forpagtning. Gift med Inge Andersen
fra Framlev, der var elev her i 1951.
Ove Rasmussen, Bendstrup, Hjortshøj. Flår været på Vejlby landbrugsskole
og Askov højskole og haft pladser ved landbruget, indtil han kom til
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at køre rutebil på Mejlby-Århus ruten. Han har også kørt turistture til
Tyskland og oplevet meget dér. Sidste efterår tog Ove kørelærer
eksamen og regner så småt med at starte for sig selv i nær fremtid.
Palle Juel Rune, Willemoesgade 6 3, Århus, nu: Impala Estate Naivasha,
Kenya, British East Africa. Var først landbrugsmedhjælper på mindre
gårde, så landvæsenselev på Tustrup hovedgård, underforvalter på Lin
denborg, forvalter på Dybvad hovedgård og fik så som den heldige
blandt 253 ansøgere stillingen som bestyrer på en farm på 1500 tdl.
i Kenya, hvor han er eneste hvide mand. Han tiltrådte stillingen 6. marts
i år og har 30 mand, 60 kvinder og lige så mange børn i arbejde på
farmen. Han er meget glad for livet dernede og kalder sig jordens lyk
keligste mand, siger hans mor, der har skrevet til mig, da Palle er så
langt borte*).
Arne Sørensen, Elev, nu: Thorshavnsgade 28, 4 th., København S. Efter
at have haft forskellige pladser ved landbruget og været inde som sol
dat, bl.a. i Tyskland, mærkede han, at han ikke rigtig ville kunne føle
sig til rette i landbruget, og besluttede derfor at søge ind til politiet. Det
lykkedes at komme ind, og Arne er nu ved politiets udrykningstjeneste
på Politigården i København, men er ellers stationeret på st. 6, Fælled
vejens politistation. Stadig ustraffet og ugift, skriver han. Det første skal
man nok i alt fald være som politimand.
Knud Friis Sørensen, Hasselager. Var på Askov højskole 1956-57. Har
ellers arbejdet ved landbruget hjemme og forskellige steder, bl.a. 20 må
neder på studieophold i Californien gennem Dansk Amerikansk Selskab.
Børge Thygesen, Boeslum, nu: Lundegårdsvej 10, Hellerup. Tog svende
prøve som murer i Ebeltoft, begyndte derefter at læse til teknikuminge
niør, som tager 3V2 år, når man ikke har realeksamen. Blev færdig april
1959. Er nu ansat hos en rådgivende ingeniør med speciale i montage
byggeri, som projekterer bolig- og industribygninger. Interessant arbejde
og lige så indbringende som at være murersvend, selv om de for tiden
er højtlønnede, men på anden måde er det gået tilbage for dem, siger
Børge; i gamle dage var man »kongelig priviligeret murer med ret til
at bære sabel«. Den ret har man ikke mere.
*) Et brev fra Palle kom desværre så sent, at Egåbogen var næsten færdig. Ellers ville jeg
have anmodet ham om at skrive en artikel til os med hans spændende oplevelser og hans
livligt skildrede indtryk af alt det fremmede dernede. Et enkelt afsnit skal dog citeres her:
»Klokken er 18.30 nu, den tid englænderne kalder »time for sundowner«. På sletten foran
min bungalow kan jeg se en giraffamilie på vej op mod vandingsstedet 100 m herfra. De
kommer hver aften ved den samme tid for at drikke; vi er helt fine venner nu, de tillader
mig endda at fotografere dem, hvis jeg husker at binde mine hunde, før jeg går derned. Fra
min plads på verandaen kan jeg se den kønne Naivashalake, hvor tusinder af lyserøde fla
mingoer holder til på Papyrusholmene, og hvor den trivelige Mr. Hippo — flodhesten — gør
sejladsen til noget mere spændende end bare det at sejle. Jeg kan også herfra se min anden
nabo, vulkanen »Longonot«, som hæver sig kegleformet mod horisonten, og som hyllet i ild
farvede morgenskyer gør hver ny dag værd at stå op til. Om en halv time vil det være mørkt,
og hyænerne på sletten vil starte deres uhyggelige nattekoncert. De er temmelig nærgående,
det hænder, de får færten af en nyskudt hjort, der hænger på verandaen; så kan jeg høre
dem i haven, og får ikke fred for hundene, før jeg har fyret et par skræmmeskud fra sove
værelsesvinduet, det holder som regel de fejge ådselædere væk for resten af natten. På bjerg
siden bag min have kan jeg i måneklare nætter høre cn gammel leopard growle og snerre,
hun bor i en kløft nær herved og har et kuld unger at føde. Hun jager de små hjorte, der
om natten kommer ned i byggen for at fouragere, én nat dræbte hun to kvier i min boma,
men magtede ikke at slæbe dem tilbage gennem tjørneindhegningen. Det hænder også, at hun
tager et får, så vi er ikke særligt fine venner, hun og jeg, hun er imidlertid en klog gammel
dame, og jeg har endnu ikke haft held til at uskadeliggøre hende.«
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Vagn Leo Thygesen, »Bakkedal«, Røved, Århus. Har både haft plads og
været soldat på Bornholm, klippeøen, som han priser i høje toner, fordi
han har haft stort udbytte af sit ophold dér. Han har i tre år været gift
med en dejlig »bornholmer«, skriver han, og har to småpiger. Vagn har
også haft plads her i Egå og prøvede da skolens nye sløjdsal, »hvor man
jo bedre kan svinge med brædderne uden at ramme naboen i hovedet«.
Vagn har en ejendom på 18 tdl. ved siden af sin fars.
Hans Jorgen Winther, Grumstrupgård, Hovedgård. Har været ved land
bruget før og efter sin tjeneste ved livgarden og et ophold på Vejlby
landbrugsskole 1956-57. Er nu hjemme.
Gerda Norring (Andersen) Pedersen, Mejlby, nu: Snertingegård, Klarskov,
Sydsjælland. Fik forskellige pladser efter opholdet her, bl.a. på »Louisenlund« i 3 år, blev gift med en fodermester fra »Vosnæsgård«, har nu
været på Snertingegård i 6 år. Har to piger, Jette 4 år, Hanne 5 mdr.
Inge (Andersen) Rasmussen, Framlev, nu: Jegstrup, Hasselager. Har taget
præliminæreksamen og matematisk studentereksamen fra Aarhus Akade
mis aftenkursus, var tre måneder i England, blev i sommer gift med
Knud Rasmussen, som I kan læse om foran, for han er også tiårs jubi
lar!
Bodil (Christensen) Emmersen, ØsterVanggård, Hjørring, nu: Peter Baggegatan 4 B, Trollhättan, Sverige. Har været på Testrup sygeplejehøj
skole, fik sin uddannelse som sygeplejerske i Hjørring, blev gift med en
civilingeniør, har boet i Sverige i 2 år, først i Oscarshamn, nu i Troll
hättan. Har en pige, Pernille, på 9 mdr.
Kirsten Dahl, Bjergby, nu: Højvangsvej 26, Glostrup. Har været på An
kerhus Husholdningsskole, Sorø, og på en fodplejerskole. I de sidste tre
år har Kirsten været ansat i Orthopædisk Institut på Frederiksberg.
Inger (Hansen) Bakke Jensen, Hjortshøj, nu: Nabelslund, Skødstrup. Var
på Ry højskole 1954, blev 1956 gift med en vendelbo, har en lille pige,
Annie. De har lige måttet sælge deres ejendom til Midtkraft, som
skal bygge et nyt kraftværk i Studstrup, og de er naturligvis nu spændte
på, hvor de kommer til at bo.
Lilly (Hansen) Kristensen, Ormslev, nu: Gjesinggård, Tvede, Randers. Blev
gift 1955, hendes mand er forvalter på Gjesinggård, de har en dreng på
4 år. Hun fortæller, at hendes søster
Inge Hansen, Ormslev, nu: Kunstmestergatan 3, Borlänge I, Sverige, er
gift, men hedder stadig Hansen til efternavn. Hendes mand er ansat
på et jernværk. De rejste til Sverige for tre år siden.
Birgit (Holm) Pedersen, Ingerslev, nu: Hvidovre Strandvej 121 D. Flyttede
1959 fra Viby til København. Birgit arbejder som væverske på en kunst
silkefabrik, hendes mand er på Nordisk Kabel- og Traadfabrik. De har
2 børn, Jørgen på 6 år og Keld på 3.
Gudrun Gisselmann Jensen, Fløjstrup, Beder. Har været kokkepige på Benediktegårdens vuggestue i København. Har været på Ollerup gymna
stikhøjskole og Hadsten husholdningsskole og haft forskellige pladser, bl.
a. 2V2 år i Stockholm, hvor hun godt kunne tænke sig at bosætte sig,
hvis det ikke lå så langt borte.
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Ingeborg Møller (Jensen) Poulsen, Foldby, nu: Alhøjgård, Søften, Hinne
rup. På Testrup sygeplejehøjskole 1954-55, sygeplejeelev på Århus amts
sygehus, gift i dcbr. 1956. Hendes mand har forpagtet en gård på 44
tdl. i Søften. De har tre piger, to på tre år og en på 2 år.
Margit (Jensen) Rasmussen, Gedved, nu: Gl. Harlev, Harlev J. Var
på Testrup sygeplejehøjskole 1954, fik sin uddannelse som syge
plejerske i Horsens og Århus. Blev gift 1958 med en elektriker (en bror
til Lilli Rasmussen, Tarskov Mølle); de har købt den gamle forskole
i Harlev og selv begyndt forretning dér. Undertiden er Margit afløser
for en nattevagt på neurokirurgisk afdeling i Århus.
Marie Truelsen Jensen, Tåstrup, Harlev J. På Snoghøj gymnastikhøjskole
1956 og fortsatte med forskellige pladser i huset, tog plads som husbe
styrerinde i Maltbæk i nærheden af Askov højskole. Er forlovet med en
fra Ærø og holder bryllup (i november?) samme dag som hendes søster
Gudrun. Marie har ledet forskellige gymnastikhold, siden hun var på
Snoghøj.
Ragna (Jensen) Kaalby, Hesselballe, nu: Skæring, Hjortshøj. Er gift og
har to piger og en dreng.
Anna Marie (Johansen) Horup, Framlev, nu: Norsgade 17 2, Århus. Har
haft plads i en købmandsforretning i Framlev og i en bagerforretning
i Århus og på amtssygehuset, hvor hun traf sin mand, en portør,
som hun blev gift med i 1956. De har en pige på 3 år.
Inge Laursen, Enslev, nu: Thostrup, Ulstrup. Har prøvet at være stuepige
på hotel Terminus i København. Rejste til Oslo og var dér på Diakonis
sestiftelsen Lovisenbjerg. Ville være sygeplejerske og tog derfor på Ubbe
rup sygeplejehøjskole, kom senere til Sankt Lukas Stiftelsen i Køben
havn som sygemedhjælper og gik på ordblindeskole om aftenen. Blev
færdig med sin uddannelse i juni 1960 og skal giftes i november. Inge
sender fine billeder med fra Norge, men dem kan vi desværre ikke få
plads til.
Ingrid Mathiasen, Tinning, nu: Jordbrovej 15, 4 tv., Århus, meddeler blot,
at hun er tilskærerske, og hendes søster,
Kirsten Mathiasen, Tinning, bor nu: Ryvej 12, Hasle, Århus, har været på
Testrup sygeplejehøjskole og er sygeplejerske.
Grethe (Mondrup) Sørensen, Mejlby, nu: Estrup, Hornslet. Var på Dane
bod højskole 1955-56, blev gift november 1956 og flyttede til Estrup,
hvor de har en dejlig ejendom. Har en pige på to år.
Annie (Munch) Jorgensen, Lystrup, nu: Egå, Hjortshøj. Var på Ryslinge
højskole 1955. Er gift med Erling Jørgensen, Egå, der var elev her 1947—
48; de har overtaget hans fødehjem. De har en dreng på tre år og en
pige på ét år.
Edith (Nielsen) Knudsen, Onsild, nu: Adelgade 14, Hobro. Havde arbejde
først på sygehuset, senere på De gamles Hjem i Hobro. Er gift med en
skibstømrer og har en pige på 7 måneder.
Edith (Rask Nielsen) Pilgaard Pedersen, Trige, nu: Ryomgård. Gift med
Svend Pilgaard, som hun lærte at kende her, da han var elev (1953-54),
medens hun hjalp os i køkkenet. Hun var på Ollerup gymnastikhøjskole
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1956, har taget sy- og tilskærerkursus i Århus. Svend er mekaniker og har
22. nvbr. overtaget Esso servicestationen i Ryomgård.
Ingrid (Westergård Nielsen) Holm, Stauns, Tranebjerg Samsø. Har været
på Vallekilde højskole, blev gift 1956 med Vagn Holm. De har hans
fødehjem, en gård på 97 tdl. Har en lille pige på tre år.
Lis (Nielsen) Madsen, Galten, nu: Hermann Stillingsvej 11, Randers. Er
gift og har en dreng og en pige.
Esther (Nylev) Jepsen, Ubby, nu: Landsgrawej 36, Slagelse. Har haft
plads i Norge, været på tilskærerakademiet i København og på Engels
holm og Testrup højskoler. Gift 1957 med en landbrugskandidat og
boede 3 år i København, hvor hun arbejdede i Clara Wævers broderi
forretning i to år. Flyttede til Slagelse 1959, da hendes mand fik arbejde
i landboforeningen dér. Har en pige, Hanne Birgitte, på halvandet år.
Marie Haudrum (Olesen) Larsen, Farre, nu: Røgen mk., Sporup. Gift med
en landmand. De har en ejendom på 26 tdl., som de klarer selv og endda
får tid til at bygge en del om på. Der er to børn, Flemming på 7 år og
Hanne på IV2 år.
Gerda Pedersen, Bellelund, Daugård. Er sygeplejemedhjælper på »De gam
les Hjem« i Vejle og er kommet »på den rette hylde«, som man siger,
for hun glæder sig over at kunne være med til at passe og pleje ældre
mennesker, følge dem i sygdom og ensomhed og tage del i deres glæder
og sorger og at være med til at gøre hverdagen så lys for dem som mu
ligt.
Inger Lise Petersen, Skjoldelev, Hinnerup. Er syerske hos firmaet Salling i
Århus og er forlovet med en mekaniker.
Tove Strunge Poulsen, Løgten, nu: Grenåvej 209, Risskov. Har gået på
Husmoderskolen i Parkallé i Århus, har plads om formiddagen og syr
hjemme for en fabrik. Det skal nævnes, selv om Tove ikke gør det selv,
at det var hende, der satte en vandrebog i gang, som omtales af et par
af de andre jubilarer, en af dem skriver, at de er ca. 30, der er med. Det
må siges at være imponerende!
Anne Rasmussen, Søby, Hornslet. Har været på Sønderborg idrætshøjskole
og Klejsgaard husholdningsskole og haft forskellige pladser, men vil nu
have uddannelse som kjolesyningslærerinde og er derfor elev på Den dan
ske Husflidshøjskole i Kerteminde.
Lilli (Rasmussen) Justesen, Tarskov Mølle, nu: Randlev Nørskov, Neder
Randlev. Har bl.a. været i en blomsterforretning. Lilli har været gift,
men har nu med sin fireårs pige påtaget sig at passe huset for en ung en
kemand med to drenge på 3 og 6 år, så hun må have nok at se til.
Margit Hasager (Rasmussen) Nielsen, Låsby, nu: »Esballelund«, Sorring.
Har været på Uldum højskole. Gift med Møller Nielsen fra Hammel. De
havde lyst til at komme ud at se sig om, rejste til Sverige og kom ind på
»Svenska Rayon A/B« i Älvenäs nær Vänern, hvor de havde det herligt.
Har nu købt en lille gård i Sorring. De har en dreng på IV2 år, som
er født i Sverige.
Elna Rousing, Gravlev, nu: Sølund Aandssvageanstalt, Skanderborg. Kom
i 1957 til Norge som medhjælper på et hjem for evnesvage børn, blev

83
glad for det arbejde og søgte derfor ind til åndssvageforsorgen, da
hun kom herhjem, og er nu sygeplejeelev på Sølund ved Skanderborg.
Else (Simonsen) Hammer, Lystrup, nu: Jensløvs Tværvej 14,st, tv., Charlottenlund. Er gift og har en lille pige på tre måneder, Berit hedder hun.
Birthe (Sørensen) Schrøder, Hasselager, nu: Ordrup Jagtvej 54, Charlottenlund. Er uddannet som kolonialekspeditrice og fik handelsmedhjælper
eksamen 1955. Er gift med en konduktør ved Nesa. De har to små drenge
på henholdsvis 3 år og V2 år.
Herdis (Sørensen) Dam Anthonsen, Rodskov, nu: Rønde mk., Rønde.
Gift i april 1957 med Martin Dam Anthonsen, der var elev her på sko
len 1944-45. De har en gård ved Rønde og har to piger, Karen-Birgitte og Inge-Lise.
Kirsten (Sørensen) Christensen, Segalt, Løgten. Stadig samme adresse, for
hun og hendes mand har overtaget hendes fødehjem. Hun blev gift i maj
i år med Søren Christensen, Skødstrup, der var elev her på skolen 194445.
Lissi (Sørensen) Hansen, Lystrup, nu: Langenge, Vejlby, Risskov. Er ud
lært økonomaassistent, blev gift sommeren 1959 med en landmand fra
Vardeegnen, og de har købt en ejendom på 23 tdl.
Kirsten Therkildsen, Fløjstrup, nu: Trianglen, Carøesgade 4, Horsens.
Var på Frederiksborg højskole 1955-56 og har været i Norge et år, i Lil
lehammer og Oslo.
Grethe (Thuesen) Hoffmann, Herning, nu: Haderslewej 107, Åbenrå. Ud
dannet som kjolesyningslærerinde i Herning og København, gift med
en kontormand. Flun har egen systue og underviser som kjolesy
ningslærerinde under aftenskoleloven.
Ninna Thøgersen, Låsby, nu: Emil Møllersgade 4 3, Horsens. Var på
Grundtvigs højskole, Frederiksborg, sommeren 1954. Fik lyst til at kom
me i en forretning og har siden været i skotøjsbranchen. Er forlovet og
regner med at få sit fremtidige hjem i Horsens.
Inge (Warming) Jorgensen, Andi, nu: Drosselvej 36, Roskilde. Var på Ul
dum højskole 1955-56. Gift 1959 med en oversergent ved raketstationen
i Tune. De har en datter, Kirsten, på tre uger.

Som I ser, er det et broget og interessant billede, man får af
oplevelser i ungdomstiden, når man læser, hvad der er hændet
med unge, fra de var ca. 15, til de er ca. 25 år. Morsomt er det at
se, at ikke mindre end otte af jubilarerne er gift med andre elever
her fra Egå efterskole, ja, en af dem, Edith Rask Nielsen, kan end
da fortælle, at ikke blot hun, men også to af hendes søskende har
fundet en tidligere egåelev, idet Gunnar er forlovet med Inger
Tolstrup (1953) og Jonna med Tage Møller (1952—53). Så nu
er spørgsmålet, om Grete til sin tid vil føle sig bundet af de ældre
søskendes gode eksempel! Men det er da i hvert fald ikke uforståe
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ligt, at der kan knyttes venskaber og mere end det mellem unge, der
har den samme interesse i at tage et frivilligt skoleophold i ung
domstiden. Det sker også på mange andre skoler.
Nu håber jeg, at I har fået lyst til at træffe hinanden igen en
gang. Måske opdager I nu, at der er nogen, som har lettere ved at
besøge hinanden, end I vidste, men i alle fald håber jeg, at rigtig
mange vil komme med til elevmødet, hvor vi har en særlig »træf
fetid« for jubilarerne. Det bliver søndag den 9. juli kl. 13.30.
Med tak for jeres breve og hilsener til jer alle.
Karin og Tage Dybkjær.

Forskelligt
O
Vintermøde afholdes søndag den 26. februar om eftermiddagen med ad
gang for alle. Samme dags aften er der underholdning og dans for nuvæ
rende og tidligere elever. Der kan ikke købes mad på skolen den dag, men
der kan fås te til medbragt aftensmad.
Elevmøde lørdag-søndag den 8.-9. juli. Program og indmeldelseskort
sendes til alle medlemmer af vor elevforening, men også 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 kam
merater eller ved opringning til skolen.
Vallekildemøde søndag den 24. september eller søndag den 1. oktober.
En meddelelse om mødet sendes direkte til tidligere vallekildeelever og an
dre, hvis adresse vi har i vort mødekartotek, eller som sender os deres
adresse inden 1. august 1961. Det er tilladt at tage forældre, søskende,
ægtefælle, kæreste eller andre interesserede med.
Egånåle af sølv kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis betalingen
forud indsendes (3 kr. + porto, i alt 3,30 kr.). Benyt 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.
Efterlysning: Et armbånd og en ring er fundet på en busk i haven ved
gården, hvor de sikkert er hængt hen af en af eleverne, måske i sommeren
1959. To andre armbånd, en broche og en halskæde har vi ligeledes lig
gende. Den, der savner et af de nævnte smykker, bedes sende os en beskri
velse af det og opgive os sin adresse.
Højskolebladet. I de fleste egåbøger er i år indlagt en lille tryksag om
Højskolebladet. Elever på Egå efterskole har ganske vist kunnet stifte be
kendtskab med det på skolen, men henvendelsen her gælder da tillige hjem
mene, hvor der sikkert kan være adskillige, som vil få stor glæde af at
abonnere på bladet.
Tak for en gave. 20 elever fra sommeren 1949, som er med i en vandrebog, »Vandrefuglen«, har gennem Doris Skou Laursen sendt elevforeningen
et beløb, der er indkommet som bøder ä 5 øre pr. dag for at beholde bogen
for længe. Vi takker hjerteligt både for hilsenen og for pengene, der vil
blive brugt af elevforeningens bestyrelse til indkøb af en vase eller lignende
til elevernes dagligstue.

Den selvejende institution
Egå efterskoles
bestyrelse
Gårdejer Jens Bomholt Hansen, Egå, Risskov (formand).
Gårdejer 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).
Mekaniker 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 1959-60: Knud Helbo, Dejret, Knebel.
For elevholdet 1960: Inger Thomsen, Mundelstrup.
Elevforeningens kasserer og sekretær: gårdejer Jes Thomsen (1921-22),
Bynksminde, Hjortshøj.
Elevforeningens gironummer: 35297.

Elevforeningens regnskab 1959-60
Indtægt:
Kassebeholdning 11. juli 1959 ..................................................
1058,08
Billetsalg ved elevmødet ...........................................................
1485,00
995 medlemsbidrag å 4,00 kr...........................................
3980,00
28 frivillige bidrag å 2,00 kr...............................................
56,00
Solgt egånåle .............................................................................
567,00
Billetsalg ved vinterfesten .........................................................
354,00
Indvundne renter .......................................................................
38,60
Solgt egåbøger m. kuverter til elever ......................................
75,00
Balance . .

kr.
-

7613,68 kr.

U dgift:
Egåbogens udgivelse .................................................................
3450,70 kr.
Frimærker, tryksager, porto m. m...................................
769,70
Elevmøde og vinterfest .............................................................
1681,25 Købt egånåle.....................................................................
576,10
Ialt 7
6477,75 kr.
Kassebeholdning 1. juli 196o ....................................................
1135,93 Balance . .

Bynksminde, den 1. juli 1960.
Jes Thomsen.
Regnskabet er revideret og er fundet i orden.
Egå, den 5. juli 1960.

A. Vestergård.

Ellen Larsen.

7613,68 kr.

Egåfondets regnskab 1959-60
Indtægt:

Kassebeholdning 11. juli 1959 ..................................................
Indvundne renter .......................................................................

1166,40 kr.
79,07 -

Balance . .

1245,47 kr.

Kassebeholdning 1. juli 1960 ....................................................

1245,47 kr.

Balance ..

1245,47 kr.

Formue 1. juli 1960:
Obligation, 4 pct........................................................................
Sparekasse ogbeholdning ..........................................................

1000,00 kr.
1245,47 -

Ialt . .

2245,47 kr.

Udgift:

Bynksminde, den 1. juli 1960.

Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret og fundet rigtigt.
Egå, den 5. juli 1960.
A. Vestergård.

Ellen Larsen.

Elevfortegnelse
Vinteren 1959-60

Holger Adserballe, Testrup, Mårslet.
Børge Andersen, Ballesvej 59, Hornslet.
Svend Andersen, Stokkebro, Gjerrild.
Verner Elgård Andersen, Låsby.
Erik Beck-Nielsen, Finlandsgade 15, Århus.
Jørgen Beck-Nielsen, Finlandsgade 15, Århus.
Marius Bertelsen, Låsby.
Verner Buch, Bugtager, Trustrup.
Hans Christensen, Gedved, Horsens.
Jørn Lystlund Christensen, Fårup, Thorsager.
Uffe Nedergaard Christensen, Dr. Margrethesvej 3 3, Århus.
Leif Degn, Lyngby, Brabrand.
Per Frederiksen, Flakvej 20, Risskov.
Bent Hansen, Bredal, Vejle.
Bent Hansen, Haldum, Hinnerup.
Poul Ørgaard Hansen, Sdr. Mosegård, Hyllested.
Knud Helbo, Dejret, Knebel.
Carl Nøhr Holm, Agerupgård, Tranebjerg Samsø.
Erik Holtet, Gjerrild.
Svend-Erik Høj, Tendrup, Hornslet.
Anders Kjær Jensen, Åbo Østergård, Ormslev.
Eigil Kjeldsen Jensen, Haldum, Hinnerup.
Erik Dam Jensen, Yding Holt, Voerladegård, Skanderborg.
Finn Jensen, Haldum, Hinnerup.
Ove Jensen, Mårslet.
Svend Aage Jegstrup Jensen, Kolt, Hasselager.
Jens Christian Johannesen, Fonnesbæk, Ikast.
Uffe Jørgensen, Hasselager.
Otto Anegaard Knudsen, Gjesing, Skanderborg.
Søren Henrik Kristensen, Trige, Århus.
Niels Kristian Larsen, Bisgård mk., Tranebjerg Samsø.
Dan Høj Laursen, Fårup Ellegård, Voldum, Randers.
Frank Glavind Laursen, Tendrup Møllegård, Hornslet.
Henning Møller Laursen, Svejstrup, Alken.
Ole Lemming, Hemstok, Ry.
Arne Skovgaard Loft, Mårslet.
Poul Erik Lund, Ramten.
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Bent Erik Madsen, 0. Alling, Auning.
Frank Birkedal Madsen, Elev Mose, Lystrup.
Bent Mathiasen, Faurskov, Lerbjerg.
Jens Karl Mikkelsen, Hadbjerg, Hadsten.
Knud Erik Mikkelsen, Tingskoven, Tranbjerg.
Svend Bjarne Mikkelsen, Colindseje, Bendstrup, Mørke.
Rasmus Bjerring Mortensen, Mariendal, Brabrand.
Esben Møller, Bygård, Ølstykke.
Poul Kaldahl Møller, Testrup, Mårslet.
Søren Henrik Møller, Skjoldelev, Hinnerup.
Kurt Mørch, Møllebakken, Hasselager.
Arne Nielsen, Knebel.
Erik Fredslund Gert Nielsen, Astrup Højgård, Ødum, Århus.
Finn Bjerregård Nielsen, Søften, Århus.
John Schmidt Nielsen, Rolsø, Knebel.
Jørn Egebjerg Nielsen, Skjoldelevgård, Hinnerup.
Knud Overgård Nielsen, Hesselballe, Hjortshøj.
Ove Lund Nielsen, Rolsø, Knebel.
Poul Martin Vorbjerg Nielsen, Korsiggård, Kolind.
Jørgen Næsager, Hesselballe, Hjortshøj.
Erik Vangsøe Olesen, Fløjvang, Støvring, Randers.
Jens Olesen, Højlund, Lønstrup.
Poul Dørup Olesen, Bakkegård, Mygdal, Hjørring.
Søren Ottosen, Gedved, Horsens.
Eigil Eistrup Pedersen, Torvet 6, Odder.
Gert Skousen Pedersen, Knebel.
Jørn Pedersen, Hjortshøj.
Karsten Juhl Pedersen, Bredal, Vejle.
Torben Pedersen, Hadbjerg, Hadsten.
Aage Pedersen, Christianseje, Løgten.
Arne Pedersen, Hedeskovgård, Thorsager.
Finn Petersen, Skjoldelev, Hinnerup.
Kurt Petersen, Skjoldelev, Hinnerup.
Bent Rasmussen, Faurskov, Lerbjerg.
Carsten Rasmussen, Lisbjerg, Århus.
Erling Rasmussen, Svejstrup, Alken.
Frands Møller Rasmussen, Søby, Hornslet.
Hans Rasmussen, Borum, Mundelstrup.
Jens Bonne Rasmussen, Mejlby, Hornslet.
Oluf Ring, Bale, Mørke.
Peter Rudfeld, Låsby.
Jørn Rytter, Hasselager.
Ole Steffensen, Kielsgård, Laven.
Birger Søndergaard, Hesselager, Ålsø.
Anton Peter Sørensen, Hørret, Mårslet.
Hans Kviesgaard Sørensen, Hasselager.
Jens Frede Enggaard Sørensen, Hjortshøj.
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Karl Egon Sørensen, Egens Strand, Rønde.
Kurt Sørensen, Foldby mk., Hinnerup.
Leif Skov Sørensen, Søften, Hinnerup.
Poul Vejby Sørensen, Stenhøjgård, Søften, Hinnerup.
Søren Lund Sørensen, Boeslum, Ebeltoft.
Aage Sørensen, Ingerslev, Hasselager.
Helge Tegen, Hallendrup, Hadsten.
Jens Thomsen, Ingerslev, Hasselager.
Lars Bryder Thygesen, Kokkedalgård, Rønde.
Poul Læssøe Thøgersen, Låsby.
Erik Holm Truelsen, Kanhave, Tranebjerg Samsø.
Erik Sejersen Winther, Gedved, Horsens.
Sommeren 1960.

Margit Andersen, Ramten.
Inger Møller Andersen, Vithen, Hadsten.
Kirsten Andersen, Tåning, Skanderborg.
Lis Andersen, Trige, Århus.
Tove Andersen, Mj esing mk., Skanderborg.
Ulla Fuglkjær Andersen, Ly dum, Tirstrup.
Aase Solveig Andersen, Fjellerup Kær, Tranehuse.
Leila Asferg, Skovgårde, Hyllested.
Flildur Axelsdottir, Kirkjuveg 67, Vestmannaeyar, Island.
Kristrün Axelsdottir, Kirkjuveg 67, Vestmannaeyar, Island.
Edel Bak, Dørup, Skanderborg.
Birthe Baltzer, Isgård, Knebel.
Ulla Bang, Fynsgade 15, Århus.
Hanna Bendtsen, Norring, Hinnerup.
Else Marie Birkegaard, Hasselager.
Ninna Boddum-Andersen, N. Fladsten, Hadsten.
Else Bundgård, Holmevej 128, Højbjerg.
Inga Christoffersen, Glejbjerg.
Karen Eriksen, Lydum, Tistrup.
Kirsten Fast, Strands, Knebel.
Tove Egebjerg Frandsen, Hvilsted, Odder.
bruSur Gunnlaugsdottir, Hof, Alfanesi, Island.
Bente Hansen, Vissing mk., Lerbjerg.
Grete Hansen, Vissing mk., Lerbjerg.
Jette Rønholt Hansen, Yrsavej 9, Åbyhøj.
Lizzi Floffmann, Skåde, Højbjerg.
Kirsten Høgh, Låsby.
Else Haagensen, Tirstrup.
Kirsten Neergaard Jacobsen, Valdemarsvej 2, Sorø.
Edel Jakobsen, Fløjstrup, Assentoft.
Bente Bonde Jensen, Foldby mk., Hinnerup.
Birgit Glavind Jensen, Hornslet.
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Birte Jensen, Søby central, Hornslet.
Bodil Jensen, Ølsted, Århus.
Edith Jensen, Møldrup, Vestbirk.
Esther Jensen, Låsby.
Eva Jensen, Hinnerup.
Inga Jensen, Bøgelund, Gedved, Horsens.
Inge Skovgaard Jensen, Grevelund, Løgten.
Inger Østergaard Jensen, Ndr. Ringvej 22, Silkeborg.
Kirsten Vinther Jensen, Skørring, Mørke.
Ulla Svendgaard Jensen, Hår mk., Hinnerup.
Inger Stig Johannesen, Petersminde, Hjortshøj.
Hanne Lents Johansen, Kirkevej 40, Hadsten.
ValgerÖur Dan Jonsdottir, Melhaga 7, Reykjavik, Island.
Elin Jørgensen, Nørregade 40 a, Hinnerup.
Inger Marie Jørgensen, 0. Alling, Auning.
Kaja Jørgensen, Skade, Højbjerg.
Lene Holm Jørgensen, Rødkildegård, Tåning, Skanderborg.
Marie Lisbeth Kristiansen, Hårbygård, Skanderborg.
Bodil Marie Kristoffersen, Jexen, Stilling.
Sonja Kronborg, Heden, Allested.
Kirsten Kuur, Gylling Overballe, Gylling.
Maj Larsen, Solvej 10, Tranegilde, Greve Strand.
Lone Laursen, Drammelstrup, Allingåbro.
Ellen Bro Lindekrans, Sondrup, Hundslund.
Bodil Løkken, Niels Juelsgade 20, Århus.
Birgit Madsen, Højbygård, Lejre.
Ingeborg E. Madsen, Chr. Molbechsvej 19, Århus.
Birthe Mark, Gadegård, Sundby Mors.
Birgith Marthinussen, Tinning, Hinnerup.
Dagny Mathiesen, Haldum, Hinnerup.
Bodil Heide Mikkelsen, Hvirring Østergård, Flemming.
Ruth Mortensen, O. Hadsten, Hadsten.
Birgit Møller, Drammelstrup, Allingåbro.
Annie Piltoft Nielsen, Fensten, Ørting.
Bente Rask Nielsen, Trige, Århus.
Birgit Nielsen, Voerladegård, Skanderborg.
Birthe Nielsen, Gammelgård, Heden, Allested.
Ellen Nielsen, Låsby mk., Låsby.
Ilse Aaberg Nielsen, Hållet, Gramrode.
Inge Nielsen, Thorup, Knebel.
Edel Nielsen, Seest Østerskov, Kolding.
Inge Aagaard Nielsen, Elkærgård, Malling.
Irma Schacht Nielsen, Hår, Hinnerup.
Karen Baltzer Nielsen, Ellegård, Knagstrup, Hornslet.
Minna Nielsen, Nymarken, Mårslet.
Aase Kjær Nielsen, Langballe, Mårslet.
Elin Søndergaard Olesen, Mundelstrup.
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Lillian Olesen, Hovedgård.
Ellen Nørskov Olsen, Rue, Langesø.
Bente Paulsen, 0. Alling, Auning.
Gyda Guldmann Pedersen, Ove Gjeddesgade 1, Arhus.
Inga Møller Pedersen, Langballe, Mårslet.
Birgit Bøtker Petersen, Voerladegård, Skanderborg.
Gudrun Skjøde Petersen, Dørup, Skanderborg.
Bente Rasmussen, Søby, Hornslet.
Lissi Rasmussen, Ølsted, Århus.
Pia Skjold, Søvej 1, Stilling.
Birgit Skou, Østrup, Hornslet.
Asta Bak Sørensen, Foulum, Ørum Sdlg.
Doris Sørensen, Søstrup, Nimtofte.
Else Sørensen, Lundgård, Storring, Galten.
Jytte Sørensen, Ravnholt, Gramrode.
Ruth Therkildsen, Spørring, Hjortshøj.
Inger Thomsen, Fårup, Mundelstrup.
Hildur Jonsdottir, Unnarbraut 26, Reykjavik, Island.
Hanne Juul Frederiksen, C. F. Richsvej 59, København F.
De 195 elever fordelte sig således efter amter: 75 Århus, 59 Randers,
32 Skanderborg, 4 Ribe, 4 Vejle, 3 Holbæk, 2 Hjørring, 2 Svendborg, 1
Frederiksberg, 1 København, 1 Odense, 1 Ribe, 1 Ringkøbing, 1 Roskilde,
1 Sorø, 1 Thisted, 1 Viborg; 5 fra Island.
Ved kursusets begyndelse var 1 elev 13 år, men over undervisnings
pligtig alder, 47 var fyldt 14 år, 105 var 15 år, 39 var 16 år, og 3 var 17 år.

