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»Børnenes julesang«

Julen har bragt velsignet bud, 
nu glædes gamle og unge; 
hvad englene sang i verden ud, 
nu alle små børn skal sjunge. 
Grenen fra livets træ står skønt 
med lys som fugle på kviste; 
det barn, som sig glæder fromt og kønt, 
skal aldrig den glæde miste.

Glæden er jordens gæst i dag 
med himmelkongen den lille; 
du fattige spurv, flyv ned fra tag 
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød, 
en dejlig dag er oprunden, 
i dag blev vor kære frelser fød 
og paradisvejen funden!

Frelseren selv var barn som vi, 
i dag han lå i sin vugge, 
den have, Guds engle flyver i, 
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor, 
han juleglæden os bringer, 
han favner hver barnesjæl på jord 
og lover os englevinger!

Den digter, som har skrevet »Børnenes julesang«, B. S. Ingemann, 
oplevede sin sidste juleaften 1861. To måneder senere, den 24. 
februar 1862, udåndede han efter et par dages sygdom.

Ingemanns morgen- og aftensange, som der findes en halv snes 
stykker af i Folkehøjskolens Sangbog, hører til de mest sungne 
i danske skoler. »Morgensange for Børn« udkom i 1837, og alle
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rede året efter havde Weyse sat melodier til, og snart blev de flit
tigt sunget ud over landet både af unge og gamle.

En af Ingemanns gode venner, pastor Fenger i Lynge, skrev til 
ham i december 1839, om han ikke kunne skrive en julesang. 
Opfordringen lød sådan: »Jeg kan ikke bare mig for at bede 
Dem om en lille jule vise eller julesang for børn af samme slags som 
morgensangene. Når De vidste, hvor meget børnene gør af Deres 
morgensange — så tror jeg vist, De ville få lyst til at føje en jule
sang til Deres andre gaver.«

Der var ikke langt fra Sorø, hvor Ingemann var lærer ved 
Sorø Akademi, ud til Lynge præstegård med familien Fenger, 
som han holdt så meget af. Selv havde han ingen børn, men han 
var en børneelsker som få og fortalte og skrev gerne for dem. 
Særlig godt kendte han børneflokken i Lynge præstegård. Han 
satte sig ofte, når han kom på besøg, med en af de mindste på 
skødet og de større stående om sig og fortalte morsomme historier. 
De har sikkert alle været i hans tanker, da han fik Fengers op
fordring til at skrive en julesang for børn. Sangen blev skrevet 
kort før jul, og det er, som om man kan mærke, at han tænker på 
børnene. »Dans, lille barn, på moders skød, en dejlig dag er op
runden.« Ikke længe efter fortæller Fenger, at børnene i dagene 
før jul øvede sig stærkt i julevisen, som de alle er begejstrede for, 
og alle andre, der lærer den at kende, takker Fenger for den, så 
han må sende Ingemann »et helt læs« taksigelser, som han ud
trykker sig.

Weyses melodi er fra 1841, og derefter har »Børnenes jule
sang« hurtigt bredt sig over hele landet.

Senere skrev Ingemann »Glade jul, dejlige jul« og »Dejlig er 
jorden«, men af de tre julesange er dog nok »Julen har bragt 
velsignet bud« den, som virkelig er blevet børnenes julesang. In
gemann kunne sætte sig i børnenes sted, når julen nærmede sig, 
glædede sig til den som et barn og mindedes julen hjemme i Tor- 
kildstrup præstegård. Derfor fandt han også den rette barnlige 
tone i sin julesang, samtidig med at den fik et indhold, der giver 
os julens glædelige budskab.

Lige til hans sidste år havde julen en særlig trøsterig betydning 
for Ingemann. En af dagene kort før sin død fremsagde han et 
digt, der altså blev hans sidste, »På denne verdens grænsemur«. 
Der er en port på denne mur, og »hvert øjeblik, som pulsen slår, 
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en sjæl igennem porten går, og ingen ser den længer.« De, der 
endnu ikke er gået ind ad porten, står uden for den, »som jule
aften hjemme«, og stirrer på den lukkede dør, bag hvilken det 
herligste gemmes.

»Og åbnes døren helt til sidst, 
så ved de, Jesusbarnet vist 
har bragt dem julegave. - 
Så ser de — hvad de troede før — 
vidunderlig bag åbne dør 
står juletræets have.«

Juletræet i al dets glans i stuen derhjemme fortæller os om den 
store glæde, at vor frelser blev født. Bag dødens port findes jule
træets have, hvorfra lyset strømmer ud i mørket. Ingemann døde 
i troen på, at »den have, Guds engle flyver i, vil Jesus for os 
oplukke.«

Om et par måneder vil Ingemann blive mindet i hundredåret 
for hans død. Her har jeg blot villet fortælle lidt om ham som 
»julens digter« for dermed at ønske jer alle en glædelig jul og et 
godt nytår.

Karin og Tage Dybkjær.



Egå efterskole 40 år

Som en spæd spire lige plantet ud i jorden begyndte Egå efter
skole sit virke den 4. november 1921.

Det var et dristigt forsøg, man vovede at gøre. Andre steder var 
det lykkedes, hvorfor skulle der ikke kunne skabes en skole for de 
unge også i Egå?

Anders Bornholt var gået ind for sagen. Andre sluttede sig til. 
De nødvendige penge blev samlet ind, så en ledig bygning ved 
Sønderhøj kunne købes og indrettes til skolebygning. Et dygtigt 
lederpar, Ingeborg og Ejnar Pedersen, lovede at overtage bygnin
gerne og drive skole i dem for egen regning og risiko.

I 1921 arbejdedes der sommeren igennem både på at gøre byg
ningerne i stand, på at skaffe en fast kreds til støtte for skolen og 
på at forberede vinterens skolearbejde, og så indtraf 4. no
vember den store dag med feststemning i Egå. Man samledes i 
glæde over det resultat, der var nået i løbet af sommeren, og i 
forventning om det skolearbejde, der skulle udfolde sig i den ny
oprettede skole. Det var allerede opmuntrende, at der til den før
ste vinter var et stort elevhold på ikke mindre end 19 drenge og 
11 piger.

Dermed var begyndelsen gjort. Trods uvished om skolens frem
tid, trods usikre kår for skolens økonomi på et tidspunkt, hvor 
der ganske vist fandtes en beskeden offentlig støtte, men endnu 
ikke nogen efterskolelov at holde sig til, og hvor der kun var gan
ske små muligheder for understøttelse til eleverne, på trods af alt 
det usikre gik man i gang. Hvo intet vover, intet vinder!

Men her blev der vovet, og her blev der vundet.
Den spæde spire fik snart gode rødder, voksede sig fast og 

foldede sig ud, blev større og større, som årene gik. I Egåbogen 
1946 er dens historie gennem de første 25 år fortalt. Det vigtigste 
siden da er, at efterskolen i 1954 blev en selvejende institution, 
hvorved der skabtes økonomisk mulighed for en tiltrængt udvi
delse og modernisering af skolen, som det lykkedes at føre igennem 
i 1957—58, men selv om 40 er et rundt tal, forekommer det mig 
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ikke at give anledning nok til at standse op og fortsætte skildrin
gen af efterskolens historie siden 1946. Det får være, til skolen 
fylder 50 år.

Dog kan jeg ikke lade være med at benytte den givne anled
ning til på Egå efterskoles vegne at sige tak for den tid, der er gået. 
Jeg kan ikke rette takken til en enkelt eller nogle enkelte, for det 
er helt uoverkommeligt at få nævnt alle dem, der bør nævnes. Jeg 
må håbe, at enhver, der på den ene eller anden måde har betydet 
meget eller lidt for skolen, ydet et stort eller et lille arbejde til 
gavn for den, ved at læse dette får forståelse af, at Egå efterskole 
skønner på deres indsats og hjælp og hermed beder hver enkelt 
modtage en tak for den.

Men anledningen kan også bruges til at stille et spørgsmål om 
efterskolernes fremtid. De har i de sidste år haft vind i sejlene 
som aldrig før. Kan de fortsat regne med så strygende medvind?

Det er jo især den stadig større tilslutning til de frivillige 8. og 
9. klasser, der fremkalder et sådant spørgsmål, og ikke helt ube
rettiget. Vi er i de store årganges tid. Efter en opgørelse, som jeg 
har set i »Uddannelse og erhverv«, blev der i 1956 udskrevet i alt 
63.400 af folkeskoler, realskoler og gymnasier, i 1960 76.000, og 
i 1962 beregnes tallet til 86.600. Men det overraskende er, at 
i 1956 blev 38.700 udskrevet af skolerne ved undervisningsplig
tens ophør, i 1960 kun 36.300, og i 1962 ventes tallet at blive 
34.200. Altså et dalende tal. Men antallet af dem, der udskre- 
ves efter 8.-9. klasserne (heri medregnet dem, der udskreves efter 
mellemskoleeksamen) udgjorde 9.900 i 1956, 18.100 i 1960 og 
22.900 i 1962. De, der blev udskrevet efter realeksamen udgjorde 
i 1956 11.900, i 1960 var de 17.800, og i 1962 ventes der at 
komme 23.600.

Efter dette at dømme kunne det nok se ud til, at der bliver 
færre og færre, der tager på efterskole, men mon man så ikke 
glemmer, at stigningen i antallet af efterskoleelever også har været 
stort? I 1956 var der ca. 6.400 elever, 1960 ca. 9.900, altså dog en 
betragtelig stigning trods det dalende antal af udskrevne ved un
dervisningspligtens ophør. Man må heller ikke glemme, at der 
godt kan melde sig efterskoleelever, som har haft det 8. skoleår. 
Det betyder, at der stadig er unge nok til efterskolerne, hvis blot 
de er klar over, hvad de kan have ud af at tage på efterskole.

Den glædeligt store tilslutning til de frivillige 8. og 9. klasser 
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betyder en udfordring til efterskolerne, men den skal de ikke være 
kede af. Den vil tvinge dem til at overveje deres stilling og søge 
at give en undervisning, som til hver en tid kan stå på højde med 
den, man kan få i folkeskolen. Det kan den, hvis vi kan få de 
lærere, vi behøver, hvilket kan være svært under den lærerman
gel, som hersker i øjeblikket, men én ting har efterskoleformen, 
som folkeskolen ikke har: den kan blive et hjem for sine elever. 
Lærere og elever er sammen, ikke blot til undervisningen, men 
i mange andre situationer. De træffes dagen igennem, snart i 
skolestue, snart i spisestue, snart i dagligstue, læsestue, avisstue, 
eller hvor det kan være. Ja, også om søndagen er der mulighed for 
at opleve noget sammen, at gå i kirke, at tage på udflugt, at have 
underholdning hjemme. De forskellige skoler har deres forskellige 
måder at forme et skoleophold på. Også det er en fordel, som fol
keskolen ikke i samme grad kan byde på. Den, der vil på efter
skole, kan vælge en skole ud fra det, han ved om den. Han be
høver aldrig at være henvist til den nærmeste.

Der er for mig ingen tvivl om, at efterskolen stadig vil have sin 
store opgave. Den kan ikke overflødiggøres af 8. og 9. skoleår. 
Den må vedblivende stå som et tilbud til de unge, et tilbud, som 
vi af alle kræfter må stræbe efter at gøre så fristende, at såvel 
forældrene som de unge selv fortsat vil forstå det værdifulde, som 
et efterskoleophold vil kunne give.

Ingen stillede nogen garantier for fremtiden i 1921. Men man 
troede på sin sag og gik i gang.

Der er heller ingen, som garanterer os noget i dag om en sik
ker fremtid. Men når vi bare ikke taber troen på, at vort arbejde 
er af værdi, kan vi trøstigt gå i gang igen år efter år. Og det er 
min tro, at der i dagens samfund er mindst lige så meget brug for 
efterskolernes arbejde som for 40 år siden. Tilværelsen kræver, at 
vi må ruste os bedre og bedre til at gå ud i livet, men ikke ensi
digt skelende efter dygtiggørelse til at øve så stor en indsats som 
muligt på vor fremtidige arbejdsplads. Mennesket må ikke ned
vurderes til at blive et led i en arbejdsproces. Det menneskelige, 
den personlige udvikling må beholde sin ret. Jeg tror, at efter
skolen vil have rige muligheder for at blive til glæde og gavn 
både for de unge og samfundet også i tiden, der kommer.

Tage Dybkjær.



Kære Egåkammerater fra 1921-22

Det er nu 40 år siden vi mødtes på Egå Efterskole for at tilbringe 
vinteren der. Vi var jo det første hold, og skulle således være med 
til at forme og starte en efterskole i Egå. Det var spændende, om 
det ville lykkes, om ungdommen ville slutte op, og om man havde 
fundet de rette ledere. Det skulle jo senere vise sig, at begge dele 
blev langt over forventning. - Jeg tænker somme tider på, hvor 
mon I er henne alle sammen. En del af os bor jo her på egnen og 
ses jævnligt, men der er alligevel mange af jer, jeg ikke har set 
siden. Nogle er jo gået bort, lige som også Ingeborg og Ejnar Pe
dersen er borte. - Men vi andre - kunne det ikke være morsomt 
at ses engang igen nu i anledning af vort 40 års jubilæum. Vi har 
i Elevforeningens og Efterskolens bestyrelse drøftet, hvordan jubi
læet skulle markeres, og vi er standset ved den ide, at så mange af 
os, som det er muligt og som har lyst, kunne samles ved elevmødet 
i sommer søndag den 8. juli. Elevforeningen og skolen indbyder 
jer alle til middag kl. 11,30, derefter frit samvær og om eftermid
dagen foredrag af valgmenighedspræst frk. Solveig Bording, der 
for 30 år siden var gymnastiklærerinde på Efterskolen.

Jeg vil gerne opfordre alle kammerater fra vinteren 1921-22 og 
pigerne fra sommeren 1922 til at mødes den dag, tal sammen om 
det, hvem der kender hinanden, og vi tager naturligvis vor »bedre 
halvdel« med, så vi kan blive så mange som muligt.

På gensyn til sommer!
Venlig hilsen til jer alle

Jes Thomsen.



Lidt om Egå kirke og dens istandsættelse
I forhold til sin størrelse er Danmark det land, der ejer det største 
antal gamle kirker. Dr. Mackeprang oplyser i sin bog Vore Lands
bykirker, at der er godt 1600 landsogne i landet, og at 1527 af 
disse har kirker, der er ældre end reformationen. Over 1400 af 
vore landsbykirker er opført i Valdemarstiden. Til denne gruppe 
hører Egå kirke, som er sat i stand i sommeren 1961. Da interes
sen for vore gamle kirker som arv fra gamle dage vågnede for ca. 
100 år siden, blev en del af dem restaurerede, ført tilbage til den 
skikkelse, man efter grundige undersøgelser mente, de havde haft 
ved opførelsen. Kirke-Fjenneslev på Sorø egnen, der er godt kendt 
fra Danmarkshistorien, blev endda restaureret hele to gange. Dens 
hvælvinger blev taget ned og erstattet af et fladt bjælkeloft, og 
den fik to tårne, som blev udformet efter et kalkmaleri, der findes 
på væggen mellem kirken og koret, og som man ikke kendte, da 
den første restaurering fandt sted.

Når en kirke gøres i stand i vor tid, interesserer man sig stadig 
for, hvordan den oprindelig kan have set ud, men man restau
rerer den ikke mere, som det skete i Kirke-Fjenneslev. Jensen- 
Klint, der tegnede Grundtvigs kirke på Bispebjerg, har så fint 
givet udtryk for, hvad der bør lede vore bestræbelser: »På en 
gammel bygning skal man kunne læse hele dens historie. Det er 
historien, der gør den levende, får den til at tale med tusinde 
tunger, slægters og tiders. De stilkorrekte nybygninger og restau
reringer er som de lejligheder, parvenuer indretter sig. De gamle 
huse er som de hjem, der er bærere af en tradition, hvor hvert 
møbel har sin historie, hvor enheden ikke er en ydre stils, men 
hvor forbindelsen knyttes af de bånd, der når fra slægt til slægt, 
og korrektheden er erstattet af hjertelighed og kultur«.

I Egå kirke kan man tydeligt læse historiens gang. I korets nord- 
og østvæg ses endnu de tilmurede rundbuede, romanske små vin
duesåbninger, som fortæller, at kirken er opført i Valdemarstiden. 
Det samme ses på indgangsdøren mellem kirken og våbenhuset og



11

på den gamle kvindedør, norddøren, som kom frem under istand
sættelsen. Den er nu synlig inde i kirken som en niche. Det ses 
også på triumfbuen mellem koret og skibet og på granitdøbe
fonten, der er smykket med relieffer af dobbeltløver med man
dehoveder.

I den gotiske tid er kirken forandret væsentligt. Da erstattedes 
det flade bjælkeloft af hvælvinger i koret og skibet. Det store vest
tårn, som også er hvælvet, og våbenhuset på sydsiden blev op
ført, og kvindedøren på nordsiden blev muret til. I den tid fik 
kirken også sin prædikestol med det fine, spidsbuede snitværk. 
Den var ved en »istandsættelse« i forrige århundrede blevet ege
træsmalet — en temmelig mærkelig forbedring af en prædikestol, 
som er af egetræ.
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Nu er den afrenset på lister, gesimser og snitværk, medens fyld
ingerne er skiftevis røde og blå, som de var det, før egetræs
malingen kom på. Siden gotikken har der ikke fundet store byg
ningsforandringer sted i kirken. Den har fået orgelpulpitur, store 
vinduer af støbejern, og gulvet er blevet hævet, men disse ting har 
ikke ændret dens udseende væsentligt. Den har derimod fået en 
del inventar. Alterbordsforsiden, som består af et træpanel, er fra 
1527 og smykket med et maleri, der forestiller kong David. Den 
blev sat istand allerede i 1918. Altertavlen, der er omtrent fra 
samme tid som alterbordsforsiden, var overmalet på en temmelig 
intetsigende måde. Nu er overmalingen fjernet, og dette arbejde 
blev den store overraskelse i Egå kirke, idet der i venstre fløj 
af tavlen fremkom et billede af Moses med de ti bud. I midter-



>
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feltet fandtes et nadverbillede, og i tavlens højre fløj en dåbs
scene. For at give et friere syn til alterbordsforsiden har kirken 
fået et nyt, spinkelt knæfald i stedet for det gamle, som var tem
melig massivt.

Stolestaderne fra 1880 årene er blevet malet i farver, som un
derordner sig og harmonerer med de gamle inventardele. Hvor
dan kirkens ældre stolestader har set ud, kan man se på orgel
pulpituret, hvor der står et par stykker bag orglet. De har været 
temmelig umagelige at sidde på, men de er ikke så lidt smukkere 
end de nuværende, og dersom de havde været i behold i kirke
skibet, kunne de utvivlsom være blevet ombygget, så de var lige 
så gode at sidde på som de nuværende stolestader.

Det må også nævnes, at kirken har fået nogle moderne, løse 
stole, at lysekronerne er udskiftet med moderne væglampetter, 
hvis lys i farve svarer til alterlysenes, og at våbenhusets yderdør 
har fået sin gamle form.

Aksel Skov.



Sommarkonfirmation i Sverige

»Konfirmandby byggdes i Tiveden kring 1återuppförda stavkyr
kan« - löd en rubrik i en svensk dagstidning någon dag i somras. 
En svensk läsare konstaterade att ännu en möjlighet skapats för 
Tonåringar att 3vistas i en speciell miljö på landsbygden under 
förberedelse för konfirmation.

I Sverige anordnar man i varje ’församling konfirmationsunder
visning vintertid. En gång i 5veckan samlas pojkar och flickor till 
studier, oftast går de i sjunde klass, någon gång i åttonde eller 
nionde. I landsbygdsförsamlingarna kommer 8»läsbarnen« ofta 
under sommarmånaderna till prästgård eller 7församlingshem, då 
det är lättare ta sig fram den årstiden.

Men dessutom finns det i Sverige sedan många år en speciell 
koncentrerad undervisningsform. Man ser ofta i större dagstid
ningar efter jul följande annons: »Prästgård i norra Småland tar 
emot konfirmander. Tid 20. 6—20. 7. Svar till 8kyrkoherde N. N.« 
Platserna växlar liksom undertecknaren — i alla delar av landet 
finns prästfamiljer, som i sina hem tar emot ungdomar. Under 
senare år har <Jäven andra organisationer hälsat dessa välkomna. 
Den lilla by av gamla ’“nyrenoverade hus, som skapats kring Skaga 
stavkyrka i Undenäs ’församling i Västergötland hör till dessa. 
Det är Skara stifts konfirmandskomitté, som står ”bakom arran
gemangen. Då man vet, att 90 % av alla svenska Tonåringar kon
firmeras är det en naturlig utveckling att 12olika ungdomsorgani
sationer 13nyttjar de stora möjligheter som finns att just under 
”konfirmationsläsning av lsintematkaraktär försöka påverka de 
unga i önskad riktning.

Svensk skolungdom har sommarferier från ca 10 juni till sista 
5veckan i augusti. Någonting vill pojkarna och flickorna uppleva 
under sitt 16lov - att hjälpa till hemma är inte så spännande och 
”arbetstillfällena för 14—16-åringama är inte så många på ar
betsmarknaden. Ett 18konfirmationsläger blir ofta lösningen på 
problemet — 19vart skall jag fara.
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Att 3vistas i ett prästhem är den äldsta formen. 20Tyvärr kom
mer den säkert att försvinna så småningom, då 9även prästgår
darna på landet blir mindre och det blir allt svårare att få extra 
arbetskraft. Mina egna flickor har 21båda 3vistats i Torpa präst
gård vid sjön Sömmen i sydligaste Östergötland. Där ligger den 
rödmålade prästgården på 22sluttningen mot sjön. En 23två-vånings 
24flygelbyggnad kan rymma de 12-14 flickor som tas emot. Den 
vitkalkade 25medeltidskyrkan 26skymtar mellan grönskande 27vård- 
träd och en stig över 28blommande ängar leder 29dit. Man får 
bilden av något äktsvenskt, som 20tyvärr håller på att försvinna 
och 30lämna plats för modern bebyggelse.

De unga gästernas dag 31börjar med morgonandakt i kyrkan. 
Frukostbordet 32dukas i prästgården och kring det bänkas präst
familjen och konfirmanderna. 33Kokerska 34sköter köket — sov
rummen får flickorna 35städa själv och någon gång 36torka 37disk 
m. m. Förmiddagen ägnas helt åt studier. Utom läxläsning är 
eftermiddagen fri. Då badar man, cyklar till närmaste handels
bod, skriver brev, 38pratar. Dagen slutar med kvällsandakt i kyr
kan och sångövningar där.

39Frågar man några ungdomar, vad de minns bäst av 40vistel- 
sen i prästgården, svarar de 41samfällt — kamratskapet. Det är 
ytterst sällan någon blir ensam eller utanför i skaran av konfir
mander. Men snart kommer flera synpunkter. Man minns 42ge- 
menskapen med prästen och hans familj. Det kyrkliga vardags
livet är något nytt, något som fängslar. Många har aldrig mött 
en präst närmare än som 43förkunnare från predikstolen och är 
ganska 44främmande för hans vardag. I en liten 45landsförsamling 
blir det inte svårt, att som »prästgårdsbarn« få inblick i 46varje
handa. Syförenings- och 47församlingskvällar ordnas. Kyrkan skall 
48prydas varje söndag eller i sveckan till sorge- eller glädjehög
tider. Alla en 49kyrkovärds 50uppgifter får ungdomarna sätta sig 
in i. Allt är nytt, spännande, allvarligt — en ny värld 51öppnar 
sig. Samlingen vid 52matbord i kök, ute och inne, då alltid prästen 
och hans fru finns med och kan svara och 53lyssna S4tjusar vaken 
ungdom. Så har man ju också det S5gemensamma - förberedelsen 
för konfirmation och 56nattvardsgång.

®»Läsbamen«, som kommer från 12olika delar av Sverige får 
lära känna den nya hembygden och utflykter ordnas till sevärda 
platser längre bort. Så gör man i prästgårdsfamiljen, så 57planerar 
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man på Växjö stifts s8stiftsgård Tallnäs, då man kallar ett 15-tal 
pojkar och flickor till konfirmationsstudier. Livet på en sådan in
stitution flyter 59likt prästgårdens. Men på en 58stiftsgård 34sköter 
husmor 60matdetaljen och inspekterar sovrummen varje morgon. 
Prästen med familj bor där, men prästen 34sköter undervisningen 
och andakten i gårdens lilla kapell. Söndagens gudstjänst besöks 
61gemensamt i bykyrkan. En ungdomsledare tar hand om fritiden. 
Den blir mer organiserad. Baden är 55gemensamma, roddturer, 
bollspel, friidrott, 62tävlingar avlöser varandra under ledigheten. 
63Utfärder till öar med e4korvgrillning och e5bussfärder längre 
bort står på programmet. På en 58stiftsgård anordnas många 
12olika kurser och konfirmandgruppen är inte alltid ensam. Då 
34sköter man kvällsunderhållningen "växelvis och 67omväxlingen 
blir stor. Alla kurserna 68sammanvetsas, då trots allt den kristna 
livsstilen är målet och idealet för samtliga.

Vid Växjö stifts folkhögskola St Sigfrid utanfor staden Växjö 
har också de senaste åren konfirmandgrupper tagits emot. 26 
flickor och pojkar samlades i år redan den 6 juni för att avsluta 
den 9 juli. Två nya grupper kom i senare 69hälften av juli, 
den sista då folkhögskolans sommarkurs var avslutad. Nära 100 
ungdomar deltog i konfirmationsundervisningen där bara i som
mar. Lärare för första gruppen var rektor vid Växjö folkskole- 
seminarium - i de senare grupperna undervisade folkhögskolans 
rektor bl. a. De 70nyanlända delade folkhögskolungdomens 71för- 
läggning och måltider. Men en 72särskild konfirmandpappa och 
-mamma fanns, 26 73respektive 22 år gamla, som planerade fri
tiden. Dessa följde med på bad turer, hjälpte till att ordna sport- 
och friidrottsövningar, fotbollsmatcher m. m. och 62tävlingar. Kon
firmanderna fick 34sköta lördagsunderhållningen en kväll, folk- 
högskolungdomen en annan.

Undervisningen ägde rum ett par timmar varje förmiddag och 
ofta 9även en eftermiddagstimme. Läxläsning tog sin tid. I sko
lans kapell samlades man 61gemensamt till andakt och söndags- 
gudstjänst.

Vilken form undervisningen tar och vilken typ 71förläggningen 
har — det finns i Sverrige 74scout- och fritidsorganisationer som 
ordnar med 18konfirmationsläger — så är avslutningen densamma. 
Efter ca en månads undervisning skall de unga konfirmeras. För
äldrar och 75anhöriga samlas i 76respektive barns konfirmations- 
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kapell eller kyrka och 53lyssnar en lördagseftermiddag till deras 
svar på konfirmationsledarens 77frågor, som 78rör den 79gångna 
månadens samtal kring det kristna budskapet.

Dagen därpå följs alla till gudstjänsten, som avslutas med 56natt- 
vardsgång för de unga och äldre. Man samlas oftast till en 5Sgemen- 
sam måltid i prästhemmet eller i skolan, som då har en 80mycket 
högtidlig karaktär. Sedan följs varje familj åt hem, en lång väg 
för många.

Avslutningen är fylld av vemod. De unga säger med en 81mun 
att deras konfirmationsvistelse kommer att bli ett av de 82vackraste 
men samtidigt 83roEgaste minnena från barndommen. 84Vardagen 
har varit högtid. Kamratskapet utan gräns. De ca 500 kronor 
40vistelsen kostar kan 85låta mycket, men föräldrar 86vittnar, att 
de gärna ger sina ungdomar denna studietid, som så 87påtagligt 
utvecklar dem och 88fördjupar dem. Föräldrarna är under hela 
kursen alltid välkomna inte minst till söndagens gudstjänst, som 
då följs av »kyrkkaffe«. Så de har stora möjligheter att 89bilda 
sig en "uppfattning. 9Även när de bor långt borta 91brukar de 
följa sina barn till platsen och hämtar dem 92självfallet därifrån.

Ett är i varje fall säkert- det blir allt "vanligare att svenska 
2tonåringar söker sig till denna koncentrerade form av 14konfir- 
mationsläsning.

Ingrid Böhn.

1 genopførte 2 tecn-ages (13-19 årige) 3 opholde sig 4 (sogne)menighed 5 ugen ° »konfirma
tionsbørnene« 7 menighedshus 8 pastor 9 også 10 nyrestaurerede 11 bag 12 forskellige 43 ud
nytter I4 konfirmationsforberedelse 15 kostskoleform 1° ferie 47 arbejdsmulighederne 18 kon
firmationslejr 19 hvorhen 20 desværre 21 begge 22 skråningen 23 toetages 24 bygningsfløj 
25 middelalderkirke 26 skimter frem 27 skytstræer, hellige træer 28 blomstrende 29 dertil 
30 give 31 begynder 32 dækkes 33 kokkepige 34 passer 35 ordne 30 tørre 37 opvask 38 snak
ker 39 spørger 40 opholdet 41 enstemmigt 42 fællesskabet 43 forkynder 44 fremmed 45 sogn 
på landet 46 lidt af hvert 47 menighedsaftener 48 pyntes 49 omtr. = kirkeværge 50 hverv 
51 åbner 52 spisebordet 53 lytte 54 begejstrer 55 fælles 50 altergang 57 påtænker 58 gård, 
som stiftet ejer 59 ligesom 60 enkeltheder vedr. maden 61 i fællesskab 62 konkurrencer 
63 udflugter 64 pølsegrilning 65 busture 66 skiftevis 67 afvekslingen 68 sammensvejses 
69 halvdel 70 nyankomne 71 indkvartering 72 særlig 73 henholdsvis 74 spejder — 75 pårøren
de ~6 pågældende 77 spørgsmål 78 angår 79 forløbne 80 meget 81 mund 82 smukkeste 
83 morsomste 84 hverdagen 85 lyde af 86 bevidner, forsikrer 87 åbenbart 88 uddyber 89 dan
ne sig 80 opfattelse 91 plejer 92 selvfølgelig 93 almindeligere



At vælge og at opleve

Der er en flue, der kun lever ét døgn. Min drengetids hund le
vede i fem år. Jeg har selv snart levet i femogtredive år. Hvem 
har mon levet længst? Hvis man raser ud i verdensrummet med 
en hel masse fart på, kan man leve omkring to millioner år — et 
døgns rumtid skal nemlig iflg. de kloge svare til omkring firs års 
jordtid. Jeg raser ikke derud, så mit absolutte maksimum bliver 
omkring hundrede år. Hvem har da levet længst? Svaret har noget 
med anspændelse, styrke og kraft at gøre. Intensitet.

Her indskyder jeg lige en historie om en ældre mand. Han var 
syg, mere syg end man kunne synes ved at se ham. Så en dag fik 
han beskeden: du skal dø i morgen. Nu var det selvfølgelig pak
ket lidt bedre ind, for man taler jo ikke sådan om døden direkte 
og da slet ikke, når den er i alvorlig nærhed. Men i dette tilfælde 
kunne man have sparet emballagen, for den gamle forstod alligevel 
udmærket meningen, for han svarede: ja, så må jeg se at få sovet 
lidt, så jeg kan møde Vorherre frisk og udhvilet i morgen.

Nu er sygdom jo ikke en nødvendig forudsætning for at få 
denne besked. Der findes to knapper, der den dag i morgen kan 
få jorden til at gå midt over, den ene i Moskva den anden i 
Washington. Der kan blive trykket på en af disse knapper når 
som helst, ved en fejltagelse selvfølgelig, men resultatet bliver det 
samme. Vi bliver nødt til at leve vældigt stærkt og kraftfuldt. 
Intensivt. Men hvordan lever man mest intensivt? Det umiddel
bare svar vil nok være, at det gør man ved at nå så meget som 
muligt. Hvis vi har fart på, kan vi sådan omtrent nå at se tre 
film på en aften. Hvis vi laver øllet dobbelt så stærkt, kan vi nå 
at drikke os dobbelt så fulde. Hvis vi anskaffer os elektriske skri
vemaskiner, kan vi nå at skrive dobbelt så mange digte og roma
ner. Dette er intensitet eller måske effektivitet.

Min drengetids hund havde en god næse. Den skulle nå en hel 
masse, og det sørgede næsen for. Den kendte ikke til knapper, der 
kunne flække jorden, så det var ikke derfor. Ja, den nåede ganske 
vist heller ikke at se film, drikke sig fuld eller skrive digte eller 
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romaner. Men der er jo også andet til i verden, for en hund i 
hvert fald. Den kunne stå længe med næsen i en græstot og der
efter spæne forbi en hel masse totter hen til en ny og stå stille 
igen. Den forvaltede sine evner godt. Den fik noget ud af det. Er 
der så så stor forskel på at løbe fra den ene græstot til den næste 
eller at løbe fra en film til den næste?

Nej, ikke andet end forskellen på hvor dybt man snuser, og på 
om der overhovedet er noget, der er værd at snuse til.

Mine bedsteforældre havde ikke radio, bil eller fjernsyn. Tænk, 
alt det de ikke nåede. De må have levet et fattigt liv: aldrig be
søgt Rom og St. Pauli, aldrig set Karl Bjarnhof og Volmer Sø
rensen, aldrig hørt Beethoven og Kaj Normann Andersen. I sand
hed, en tom tilværelse. Vel at bemærke, hvis intensitet er at nå 
mest muligt. Men mon ikke vi er blevet tilbøjelig til, når det ikke 
drejer sig om smør og flæsk, at forveksle kvalitet og kvantitet, så
ledes at det er en ulykke at dø som tyveårig, men en lykke at blive 
gammel. Hovedsagen er at opleve noget ved det, man når, så 
blæse være med, hvad og hvor meget man når. Men kun i roligt 
vand kan oplevelsen bundfældes. Og her er vi så nået frem til 
skruen: jo mere travlt vi har, jo mindre oplevelse. Des færre op
levelser, des mere travlhed for at opleve mest muligt.

Er det ikke sørgeligt, at alle de fremragende tekniske frem
skridt, menneskene har gjort, ikke på et eneste punkt har øget vore 
muligheder for oplevelse. Vi kan rejse ud og se og dog ikke opleve 
en snus mere end herhjemme, noget andet måske, men ikke mere. 
Teknikken har ikke øget vore oplevelsesmuligheder, men ret brugt 
heller ikke mindsket dem. Transportteknikken f. eks. kunne meget 
vel bruges til at forøge tiden på ét sted frem for at forøge an
tallet af steder. Hunden snusede ikke til alle græstotter, den overså 
mulighederne og valgte nogle enkelte ud, og de fik så en ordent
lig behandling.

Teknikken har udvidet vort mulige oplevelsesområde så meget, 
at vi umuligt kan nå det hele, og dermed er fulgt en lille angst 
for at gå glip af for meget. Men så kunne vi vel sortere og så 
snuse ordentligt. Ja, men hunden igen: hvis vi gav den to kødben, 
blev den så dobbelt så glad som for et? Nej, for det første var 
glæden for det ene allerede absolut, og for det andet kom den i et 
ulykkeligt dilemma: hvilket skulle den vælge først? Og her er vi 
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ved kernen: vor tid og vor samfundsform har mere end nogen 
sinde gjort hundens dilemma til vort.

Vi holder stædigt fast ved den frihedsrettighed at kunne vælge 
som en forudsætning for at leve, men det er forkert at tro, at vor 
tilværelse ganske betingelsesløst er lykkeligere af den grund. Vi 
vil vælge, hvad vi skal spise, hvem vi vil gifte os med og hvem der 
skal styre os o. s. v. Vore bedsteforældre valgte mellem stegt flæsk 
og stegt flæsk, lod deres forældre vælge ægtefælle og lod de stærke 
regere. Vi vil bande på, at vi har det bedre, men er det sandt? 
Vor tilværelse kompliceres dag for dag, fordi der bliver stadig 
flere ting at vælge imellem (tænk på de mange forskellige slags 
vaskepulver med huse, biler, scootere, radioer og fjernsyn som næ
sten sikre gevinster). Vi mangler evnen til at skære igennem og 
løbe den risiko at vælge det forkerte. Mange tror, at folkene i 
Sovjet og i andre politisk undertrykte lande længes så inderlig 
efter vor form for frihed, at et oprør indefra er på vej, men det 
er nok en stor fejltagelse. Jeg tror gerne, at mange ønsker frihed, 
men det er ikke vor form for frihed, og det er vel heller ikke så 
mærkeligt, for vi anvender friheden sådan, at den overbelaster os 
med ligegyldighed og pjat, så vi slet ikke kan overkomme at be
skæftige os med frihedens egentlige formål.

Selvfølgelig er det ikke vaskepulveret, der giver os valgkom
plekser, men vor verden er så fyldt med bagateller, der nødven
digvis skal afgøres (hvilken bil, hvilken pibe, hvilket TV, hvilket 
tøj skal man vælge), så der ikke bliver tid til at vælge noget 
alvorligt.

Hvor mon den største politiske interesse og vågenhed er, i vest 
eller øst? Jeg tror, vi kommer ynkelig til kort der. Men friheden 
er ikke ansvarlig for vor ligegyldighed, lige så lidt som teknikken er 
ansvarlig for vor fortravlethed. Det er måden, vi bruger fri
heden på.

Vi burde skærpe vor evne til at vælge, også i de små ting, 
i bagatellerne. Vi får hver aften fire kødben på én gang i form 
af to radioprogrammer, et fjernsynsprogram og så at gå en tur. 
Men først når man har valgt, kan man gnave med en hunds in
derlighed. Oplevelsens størrelse er jo heller ikke ubetinget for
bundet med det, man vælger. Det er jo ikke let at sige, hvem 
der er gået glip af mest, den, der hørte radio, den, der så fjern
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syn, eller den, der gik en tur. Det vigtigste er, at man har snuset 
ordentligt, så er man intet gået glip af. Men det er først efter 
valget, oplevelsen ligger. Tilbage til den gamle mand. Måske valgte 
han ikke den ringeste del, da han lagde sig til at sove for at møde 
Vorherre udhvilet næste morgen.

Lauge Grønkjær.

En glædelig jul og et godt nytår ønskes af Jan, Finn, Helga 
og Lauge Grønkjær.



At være menneske

Mennesket er i Guds billede skabt 
med levende ord på sin tunge, 
og derfor kan han mellem træ’r og dyr 
med guderne tale og sjunge.

Ovenstående vers, der er af Grundtvig, siger ikke så lidt om dette 
at være menneske, men jeg vil forsøge at forklare spørgsmålet 
nærmere. At være menneske er mere end at være etatsråd, siger 
man, og det er altid rigtigt. Det hænder ganske vist, at man kan 
være begge dele på en gang, men også i dette tilfælde er dog men
neskeligheden mere værd end etatsrådstitlen, siger Jakob Knudsen.

Ja, det at være menneske er givet os af Gud, og i sammenlig
ning med denne hans gave bliver for os selv alt, hvad vi med flid 
og anstrengelse eller på anden måde kan erhverve os, for intet at 
regne. Vor menneskelighed er det, som i Guds øjne giver os selv 
evig værdi.

Er alle mennesker da ens? Nej på ingen måde.
Den, der regner det at være menneske for en ringe ting, som 

man derfor ikke skal tage sig af — hans menneskelighed er uden 
værdi.

Er det menneskelige da noget, man kan lære? Ja, det må i alt 
fald hilses med glæde, hvad der står i »Den blå betænkning for 
folkeskolen«. Der står i kapitel 2: Begrebet lære må ikke alene 
omfatte opnåelse af kundskaber og dygtighed, men også processer 
som: oplæring til at lære, oplæring til at leve mellem andre og 
oplæring af eleverne til, at deres handlemåde kan ledes ind i baner, 
så det bliver naturligt for dem at tage hensyn til andre menne
skers velfærd.

Afgørende vægt må lægges på de kulturelle, moralske og ån
delige værdier på samme tid, som man i stigende grad må se 
skolens læseplaner i relation til samfundets materielle problemer, 
dets økonomiske og sociale udvikling. Artiklen slutter: Det er sko
lens formål at dygtiggøre børnene til at gå ud i samfunds- og 
erhvervslivet, velegnede til at opfylde de krav, man med rimelig
hed kan stille, men først og fremmest er det skolens opgave at 
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fremme alle muligheder for, at børnene kan vokse op som harmo
niske, lykkelige og gode mennesker. Kan det lykkes for skolen, 
da er der ingen grund til at ængstes for, at det menneskelige for 
fremtiden må vige for det umenneskelige.

Og hertil hjælper også den gode litteratur. Men så kan man 
spørge: Hvorpå kender man, om litteratur er god eller dårlig? 
Al god litteratur kendes på dens ærlighed. Dens ægthed giver sig 
udslag i stilen, hvad enten den synes ligetil eller virker mere 
kunstfærdig. I begge tilfælde undgår de (digterne) frasen, den 
indholdsløse kliché, til fordel for et sprog, som helt er deres egen, 
og som derfor også gerne bliver deres alene, ikke fordi de gode 
digtere stræber efter at være originale eller »personlige«, men un
der deres søgen efter det udtryk, der nøjagtig dækker den følelse 
eller oplevelse, de vil give videre til læseren, får sproget karakter, 
farves af digteren og bliver til en uadskillelig del af hans værk, 
lige så personlig som hans fingeraftryk.

En stilundersøgelse er derfor et af de bedste midler til at komme 
en skribent ind på livet. Også i karaktertegning og handlings
gang giver ægthed i god kunst sig til kende deri, at en vis vir
kelighedstilknytning er til stede. Den gode personskildring vil ofte 
være en mosaik af iagttagelser, der føjer sig sammen til en helhed 
i samme grad, som de stemmer overens med erfaringen. Handlin
gen, lad den i øvrigt være nok så fantasifuld, blot den følger de 
love, vi kender fra livet, og netop derfor griber os, som om det 
var noget, vi selv havde oplevet.

Har et litterært arbejde bestået de her nævnte ægthedsprøver, 
skal det nok være i stand til også at klare de følgende, man måtte 
have lyst til at anstille. Det vil kunne holde til gentagne gennem
læsninger, mens den dårlige litteratur falder igennem allerede ved 
den første. I en sum vil man kunne sige om al god kunst, at den 
kendes på, at den vil noget, den har noget på hjerte.

Det store flertal af mennesker regner deres egen og andres 
værdi efter den gerning, de får udført, eller efter de rigdomme, de 
har skaffet sig, al den stund de levede i denne forfængelighe
dens verden.

Der kan siges en hel del om Østens og Vestens menneskeop
fattelse, men det skal der ikke i den forbindelse her, blot skal det 
nævnes, at ethvert sandt menneske er mere værd end alle sam
fundsreformatorer tilsammen.

Den franske digter Saint-Exupéry udtrykker det således: Vil 
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man forstå mennesket og dets fornødenheder, bør man ikke stille 
den ene sandhed op mod den anden.

Lad os et øjeblik glemme de modstridende anskuelser, som, én 
gang accepterede, fører til hver sin koran af urokkelige sandheder 
og den deraf følgende fanatisme. Man kan inddele menneskene 
i konservative og radikale, i pukkelryggede og ikke pukkelryggede, 
i fascister og demokrater, og disse inddelinger er uangribelige. Men 
sandheden er det, der forenkler verden, og ikke det, der ska
ber kaos.

Til hvad nytte diskutere de forskellige ideologier? Selv om de 
alle kan bevises, bekæmper de alle hinanden, og sådanne dis
kussioner får os til at mistvivle om, at menneskenes sag står til 
at redde.

Nej, spørgsmålet er det: Hvad er det menneskelige? Jeg mener, 
det er tro på Gud, håb om et evigt liv og kærlighed til andre 
mennesker. Eller i hvert fald længsel efter de tre. Gud bor jo i 
troen hos det private og stilfærdige menneske lige så fuldt som hos 
den, der har udrettet en stor livsgerning. Og håbet om det evige 
liv øges slet ikke ved at lære den store verden at kende igennem 
en udstrakt virksomhed. Det bunder måske i noget medfødt hos 
mennesket og bliver til vished derved, at man lærer det evige liv 
at kende i troen på Gud og i kærligheden til sine kristne venner. 
Og denne kristenkærlighed kommer man vel til ved virkelig at 
føle over for mennesker. Der er en tid til at fødes, og en tid til at 
elske, en tid til at leve og gøre dagens gerning og en tid til at 
dø, siger Prædikerens bog, og han vidste, hvad han skrev om, 
men hvem af os ved, hvornår en tid er forbi, før den er forbi?

Kun ånden formår, når den puster på leret, at skabe mennesker.

Menneskeliv her på jord
Gud som sin herre at kende.
Mennesket lever af Guds ord, 
hvad der så siden må hænde, 
ene han kender vort behov, 
altid er over os Guds lov, 
foran os altid vor næste.

Arne Vestergård Madsen.

En glædelig jul og et lykkebringende nytår ønskes alle Egå- 
bogens læsere.

Familien Vestergård.



En lykkelig digterinde

Tale ved sommerskolens afslutning på Egå efterskole.

Et par af danskholdene her har i sommer haft lejlighed til at læse 
og drøfte en bog for unge piger, der hed »Tidligt forår« og var 
skrevet af den norske forfatterinde Halldis Moren Vesaas. Det er 
en bog, som drejer sig om de vanskeligheder, en ung pige kan have 
med sig selv og sine omgivelser i de allerførste ungdomsår.

Jeg har forstået, at der var interesse for bogen, og derfor vil 
jeg gerne fortælle lidt om hende, der har skrevet den, og sige noget 
om, hvad hun ellers har skrevet.

Halldis Moren er født i 1907 på gården Mora i Trysil i det 
østlige Norge, hvor hendes far, Sven Moren, var bonde, skovbru
ger og digter. Jeg husker fra min ungdom hans romaner om 
»Storskogen« og »Svartelva«, som var de første nynorske bøger, 
jeg fik fat i. Sven Moren var tillige en af de ledende i norsk 
ungdomsarbejde. Han fik del i den forfriskende og befriende strøm
ning, som kom til Norge fra grundtvigske kredse i Danmark, og 
blev i to perioder formand for Noregs ungdomslag, som i mange 
måder svarer til De danske ungdomsforeninger.

Han var en udmærket foredragsholder med en klangfuld røst 
og et smukt østlandssprog. Han var også digter på talerstolen, 
skildrede landet med fjeld og fjord, skov og elv med skiftende 
farve og glans, så der skabtes en stærk fædrelandsk stemning. Han 
skildrede ungdomssindet, længslerne og trængslerne i ungdoms
årene, fortalte om folkearven — både dens rigdom og dens fat
tigdom.

Han manede ungdommen til troskab mod hjemmet, mod far 
og mor og fædreland, og mod hjemmets sæd og sprog. Han gav 
endvidere sin indsats i bygdens liv, arbejdede for oprettelse af 
læsekredse, bogsamlinger og bygdemuseer og blev valgt ind i sko
lestyre og herredsstyre.

Halldis Moren voksede således op i et trygt miljø. Enogtyve 
år gammel tog hun eksamen fra lærerskolen i Elverum, og året 
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efter udsendte hun sin første digtsamling, der siden er blevet fulgt 
af seks-syv stykker til. I årene 1930—33 havde hun en sekretær
stilling i Svejts; det gav bondepigen fra Trysil en videre horisont. 
I 1934 blev hun gift med digteren Tarjei Vesaas og fik sit hjem 
i Vinje i Telemarken, hvor han er vokset op.

Hendes mand tilhører en velbegavet og solid bondeslægt. Han 
var i sin ungdom på Voss folkehøjskole, og da han kom hjem 
derfra, besluttede han, at han ville bo i sit hjemsogn hele livet. 
Han var karl hjemme på gården, svang leen og kørte tømmer
læsset, og i fritiden sad han hjemme og skrev.

I 1921 og 22 fik han førstepræmie i to nynorske novellekonkur
rencer. Det gav lyst til at fortsætte med pennen.

Seksogtyve år gammel fik Vesaas sin første bog ud, og siden da 
er der kommet bog efter bog fra hans hånd.

Han har købt gården Midtbø, og det er hans og Halldis Mo
rens hjem. Han skriver mest romaner, hun mest digte. Han er 
bedst kendt i Danmark af de to, fordi en række af hans bøger 
er oversat til dansk, f. eks. Nattevagt, Huset i mørket, Fuglene 
og Vindene. Den sidste er en novellesamling, som er oversat til 
flere sprog, og som skaffede forfatteren Venedigs internationale 
litteraturpris.

Det er snart 25 år siden, jeg første gang mødte digterparret i 
Vinje. De læste op af deres egne digte i ungdomshuset. Sidst 
jeg hørte dem læse digte var ved en festmiddag i Värmland. De 
kan sige deres egne digte, så det bliver en oplevelse at høre dem. 
De ved, at man ikke må forhaste sig, når man fremsiger et digt, 
og de kan lægge en egen kraft i de stilfærdige ord.

Halldis Moren Vesaas siger om sin mand, at han er en sund 
og harmonisk natur. En lykkelig natur. Han er huslig, han mukker 
ikke, om han bliver sat til at vaske op, og er slet ikke nogen ringe 
kok. Han begynder dagen umenneskelig tidligt og er flink til at 
bruge et stykke værktøj. Han er ikke længe om at lave et bord 
eller en boghylde. Men er Vesaas i gang med en ny bog, gror 
han fast til skrivebordet og kender dårlig forskel på dag og nat.

Han er en af Norges fineste digtere i dag, men han er rodfast 
på bondelandet. Det præger ham. Han tænker sig om, før han 
taler og skriver. Ordene kommer fra en mand, som lever nær 
naturen, og som tager sig tid til at gennemleve sine tanker, før 
han giver dem videre.
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Halldis Moren Vesaas har som nævnt mest skrevet digte, og 
jeg henviser til hendes »Utvalde dikt«, om nogen vil lære hende 
at kende som lyriker.

Digtene er skrevet på nynorsk, men med tålmod og god vilje 
kan man godt få noget ud af dem.

Man får gennem dem det indtryk, at også hun er en lykkelig 
natur. Både hun og manden er hjemmemennesker og har digtet 
fint om hjemmet.

Mange digter om lykken, som mangler, lykken, som var, eller 
lykken, som engang skal komme, siger en norsk litteraturhistoriker. 
Halldis Moren digter om lykken, som er. Hun skriver om de nære 
ting, om lykken ved at elske, lykken ved at være mor, lykken ved 
at blive mor.

Jeg vil nævne tre af hendes digte.
I Finland er det skik, at en gæst, der tager afsked, får en 

blomst med på vejen. Vi skal her på skolen i dag tage afsked med 
mange, og jeg vil gerne som tak for sommerens timer give jer 
unge piger et par af Halldis Morens digte med i stedet for blomster.

Lykkelige hænder er overskriften på et af hendes digte, og det 
er for resten titlen på hele digtsamlingen.

Digtet om de lykkelige hænder drejer sig ikke om de fine, vel
plejede fingre, der sjældent bestiller noget, ikke om danserindens 
eller kunstnerindens fintformede hænder, men om de arbejds
vante, som er på færde dagen igennem.

Som digteren Jeppe Aakjær i Danmark lagde poesiens glans 
over bondens arbejde, viser Halldis Moren det store i kvindens, 
moderens og husmoderens virke.

Hun skriver om de hænder, som går fra gerning til gerning. 
Arbejdet ligger og venter på dem dagen lang. De tjener ved livets 
grundkilder. Hænderne skaber brød og deler føde ud ved dækkede 
borde til sultne munde.

Tøj glider gennem hænderne og bliver til klæder; klæder glider 
gennem hænderne, bliver vasket rene og strøget glatte, svøber sig 
omkring vore lemmer og ligger og lyser hvidt over seng og bord. 
Pletter og støv forsvinder under hænderne, som vil, at alt omkring 
dem skal skinne.

De lykkelige hænder arbejder i vand og med mange slags metal, 
de tænder lys og skaber varme. De rører ved blomster og stryger 
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et dyr over pelsen, de holder varligt omkring en kostelig bog. 
Hele dagen er hænderne fulde.

Små børn bliver vasket og puslet til natten, puden lægges til 
rette, hånden stryger kærtegnende hen over et ansigt.

Og når natten er der, møder hænderne inde i mørket stille og 
varme to andre stille og varme hænder.

Det er lykkelige hænder, som får lov at virke dage og år igen
nem — og en gang får lov at hvile for bestandig.

Fru Halldis Moren Vesaas har skabt et smukt digt. Med sine 
stilfærdige ord åbner hun vore øjne for alt det, en kvinde har at 
gøre. Vi ved det godt, men skønner ofte for lidt på, hvor meget 
det er værd, at husmoderens hænder bestandig er travle og virk
somme.

Digtet bringer frem i min erindring Johannes V. Jensens ord 
ved fru Anne Sybergs død: »Hun gav det meste af sit liv for 
andre, det var hendes lykke som kvinde, hun ønskede ingen 
anden«.

Flittige hænder, som med glæde arbejder for dem, de holder 
af, og hvis arbejde mødes med påskønnelse og taknemlighed, er 
lykkelige hænder.

Et andet digt er fra krigsårene, ind under jul 1944. Det hedder 
»Lys fra Danmark«. Det fortæller om, hvor svært det er at ordne 
til jul det år. Der er så lidt at ordne med, og det er ikke let at 
føle sig glad. Natten er så lang og dagen så kort og mørk. Endnu 
en krigsjul, og ingen kan se krigens afslutning. Modet er borte. 
Da ringer posten på døren: Der er pakke til dig fra Danmark. 
Der bliver med een gang så lyst.

Pakken åbnes ivrigt, børnene står spændte omkring og jubler 
over alle de gode ting: Osten og pølsen og sigtemelsposen med 
Dannebrog udenpå, bolsjer til de små. Og der er lys, fem røde 
og fem hvide lys.

»Men mor«, siger børnene, »du er så underlig, at du græder, 
fordi vi får lys fra Danmark«. Men moderen tænker på dem, som 
der sidder i mørket, som længes og fryser »som vi«. Lysene for
tæller om mennesker under samme skæbne, de hvisker om venskab 
og brodersind. De skal ikke brænde helt ned, men blæses var
somt ud, så der kan være nogen til næste jul.

Et andet smukt digt fortæller om, da krigen er forbi, og kong 
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Haakon skal komme tilbage fra England. Fru Vesaas fortæller 
om sine børn, der aftenen før, kongen skal komme hjem igen, 
ikke kan sove, for det er så lyse aftener, og de kan mærke, der er 
noget særligt på færde denne aften.

Der er i hele huset pyntet som til fest med blomster, løv og 
flag. Det store flag skal op i morgen. Børnene smiler, de ved nok 
hvorfor, det er syvende juni. Der behøves ikke flere ord, for store 
og små tænker i aften på det samme — på skibet, som drager mod 
landet med kong Haakon om bord. Mange gode ord og varme 
tanker følger ham, hvor han færdes. Børnene spekulerer på, om 
han kan sove i nat. Moderen henter et billede af ham, og bør
nene vil have det hen til sengen: Han er vor!

Mor nikker, for hun føler så inderlig det samme:

Han er vor, han er hjemme i hvert et hus, hvor nordmænd bor. 
Og der skal ikke hænde noget så ondt mer i landet, 
at han må rejse fra os bort — det håber vi og tror!

Og slig som disse to ligger mange norske børn nu 
— de sidste ord, de nævner i kvæld, er navnet hans, 
de sidste vågne tanker fly’r som fugle samme vejen: 
De møder dig, kong Haakon, og følger dig til lands!

De to sidste digte, jeg har nævnt, er ikke med i »Utvalde dikt«, 
men der er mange andre fine digte. Der er digte, som dufter af 
jord, af kærlighed til mand og børn, til livet, af glæden ved selve det 
at være til, at vokse, modnes, bære frugt. Der er »tung tids tale« 
fra krigsårene. Vi møder hos Halldis Moren Vesaas et menneske, 
der længes efter medmennesket, som beder om, at det hadefulde 
hjerte må blive afløst af et kærlighedsfyldt. Vi møder et menneske, 
som taler til os ud af et rigt livs erfaring og har noget at sige 
os, så vi bliver rigere i sjælen derved.

Jens Marinus Jensen.



F remtidsudsigter

I 1961 er der sket det, at mennesker er kommet ud i det luft
tomme rum omkring jorden, og en rejse til månen lader ikke til 
at være så usandsynlig mere.

Holder man sig til de brugte trafikmidler, er de også forandret 
en hel del. Jernbaner er lige ved at blive regnet for et lidt for
ældet trafikmiddel, og busser er dagligdags. Cykler har alle, knal
lerter er almindelige, privatbiler er hvermands eje, og flyveruterne 
dækker hele jorden.

Landbruget er blevet mekaniseret, så der nu findes maskiner til 
al slags arbejde. I huset kommer der flere og flere mekaniske 
hjælpemidler, og der er ikke så mange steder, der holdes fast hus
hjælp, de fleste prøver på at klare sig selv, måske med lidt løs 
hjælp somme tider.

Der skrives så meget om den store afgang af unge fra landbrug 
og husvæsen; men om det er maskinerne, der er skyld i det, eller 
om det er mangel på medhjælp, der har fremmet mekanise
ringen, er det vist vanskeligt at sige noget om. Det er endda blevet 
sådan, at de, der har en mindre ejendom, tager plads på fabrik
kerne, og deres egen bedrift skal så passes ved siden af. Maskin
stationerne ordner en del af arbejdet, da de små landbrug ikke 
kan skaffe den maskinkraft, der skal til. Skal den tendens fortsætte, 
er det jo ikke godt at vide, om det bliver store landbrug og fælles
stalde, der bliver fremtidens løsen.

Fælleshusholdninger er der nok ikke så stor fare for, da de fleste 
alligevel har vidt forskellige interesser i privatlivet. Selv om der 
er store muligheder for at få gavn af, hvad fabrikkerne fremstiller 
i form af konserves, dybfrost og anden grydeklar mad, er det lidet 
sandsynligt, at de forskellige husholdninger ikke skulle få det va
rieret efter deres egen smag.

Forskellen mellem by og land udjævnes, når levevilkårene bliver 
mere ens. De landboere, der arbejder på fabrikker, har samme ar
bejdstid som arbejderne i byerne. Forskellen ligger så mere i bo
ligforhold og trafikforhold. Mange foretrækker de dyre moderne
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lejligheder i byerne med den ofte noget anstrengte økonomi frem
for de mere primitive på landet. Da mange unge fra landet søger 
andet erhverv, er det blevet mere påkrævet med den moderne un
dervisning i erhvervsvejledning også på landet. Det er ikke sikkert 
i vore dage, at sønnerne kommer ind i deres faders erhverv, og det 
er ikke så få unge piger, der søger ind i et erhverv, der ikke har 
forbindelse med forældrenes arbejde.

Skolerne er ligeledes ved at blive indrettet efter bymønster. Den 
nye skoleordning, der giver alle børn ret til samme undervisning, 
har givet mange landsbybørn en chance for at få en uddannelse 
i boglig retning, som ellers før var forbeholdt bybørnene. Der er 
en del, der ellers ville være blevet ved landbruget, der på den måde 
får en undervisning, der gør, at de kommer over i andet erhverv, 
hvis de ikke har udpræget lyst til landbrugsarbejde.

Undervisningen på skolerne skal være helt anderledes, om man 
ellers skal tro alle de udtalelser, der fremsættes, snart her og snart 
der. Eleverne skal selv have lejlighed til at være medbestemmende 
med hensyn til undervisningen, og de skal have mulighed for at 
fremsætte deres egne meninger; de mest vidtgående ideer går ud 
på, at læreren skal gøre sig overflødig og lade eleverne om at danne 
selvstændige tankeslutninger og handle ud fra dem. Læreren skal 
dog være elevernes hjælper ved udførelsen, om det er nødvendigt. 
Nu er det blot, om det kan forenes med det krav i den nye skole
lov om effektiv undervisning; lærerne skal jo kunne garantere, at 
de elever, der kommer til den boglige linie, skal kunne gennem
føre det i den fastsatte tid.

I oktober 1960 deltog jeg i et kursus i psykologi, der egentlig 
var et forsøg på at praktisere nogle af de nye .skoletanker; men 
vi var nu noget forvirrede af og til, fordi vi slet ikke fik nogen 
vejledning, før de forskellige eksperimenter blev udført. Vi fik 
forklaringen bagefter, fordi det skulle afsløres først, hvordan vi 
reagerede. Det skulle, når det lykkes, blive til, at alle elever i en 
klasse var aktive og selvstændige.

Der er dog nogle, der er hurtigere til at udtale sig end andre, 
og de kan komme til at stå som repræsentanter for en klasses an
skuelser, selv om der i virkeligheden er mange afvigende meninger. 
Mange tør ikke udtale sig af frygt for at gøre sig latterlige, og de 
er ikke sikre på, at læreren ikke vil udnytte det. Alle er på vagt 
ved udtalelser af elever i en klasse, selv om der er nogle, der ikke 
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altid er lige opmærksomme, kan man ikke regne med, at de ikke 
vil være kritiske, når de andre elever fremsætter deres meninger. 
Vilje til at prøve på at forstå andre og personlig kontakt er nød
vendig, for at alle vover at komme frem med deres egne tanker 
og meninger. Meget af det, der bliver sagt, er nemlig hverken 
overvejet eller underbygget, og desuden kan meninger forandres, 
når de ses fra et andet synspunkt. Det må også være muligt at 
sige noget forkert uden at blive regnet for helt umulig. Me
ningen er, at alle skal kunne føle sig trygge i skolen, så de kan få 
ro til at yde deres bedste. Det lyder meget forjættende alt sammen.

De unge får bare så megen påvirkning fra alle sider, så det 
skulle vel ikke være så slemt, at skolerne har visse idealer, som de 
hylder. At det så skulle smitte af på eleverne, skulle vel heller ikke 
være det værste, der kunne ske.

Hvis der gives fuld frihed, fristes nogle nok over evne, fordi alle 
har en drøm i sig om at leve, som de selv har lyst til. Det er bare 
ikke bevist, at lysten til at arbejde altid kommer på samme tid, som 
nødvendigheden kræver det. Det er heller ikke altid muligt at gøre 
et arbejde akkurat på den tid, hvor lysten er størst. Skal der tages 
hensyn til andres lyst også, er det nok umuligt. Frivilligt arbejde er 
ikke så meget værd, hvis det ikke bliver gjort til den tid, der er 
brug for det. Hvis eleverne selv skulle finde ud af den bedste 
arbejdsform, når de gik i skole, er det muligt, at der var nogle, 
der slet ikke nåede at finde ud af det, hvis de ingen vejledning 
fik, og de ville spilde en masse tid og være til besvær for alle 
de andre.

Om skolerne kan tillade sig at give den frihed, der efter de nye 
ideer skulle være den ideelle grobund for elevernes udvikling til 
aktive, selvstændige og værdifulde mennesker, er vist ikke så sik
kert; men tankerne kan ikke helt forbigås, når der tales om 
fremtidsudsigter.

Jeg sender jer de bedste ønsker om en glædelig jul og et 
godt nytår.

Ellen Larsen.



Glimt fra en tur til Spanien

En efterårsagtig sommerdag fik jeg pludselig den idé: »Hvad med 
en ferietur til Spanien«.

Jeg søgte oplysninger i et rejsebureau og bestilte straks billet til 
en 12 dages busrejse.

Søndag den 3. september kl. 9,30 var der afgang fra Århus; 
da vi nåede Kruså, var selskabet, som bestod af 30 deltagere, 
samlet.

Nu gik det sydpå. Humøret var højt og vejret ligeså.
Kl. 22 nåede vi Hildesheim, hvor vi spiste, og kørte derefter 

videre gennem Tyskland. Mandag morgen passerede vi den tysk
franske grænse ved Strasbourg; hele dagen kørte vi gennem det 
skønne franske landskab afvekslende med skove, floder, bjerge og 
vinmarker.

Korte ophold blev der gjort flere steder - vi måtte da smage 
på den franske vin.

Hen på aftenen nåede vi Lyon, hvor der var bestilt dejlig 
varm mad til os; lidt senere nåede vi frem til et hotel i Bagnols, 
hvor vi skulle overnatte. Tirsdag morgen kl. 6 blev der kaldt på 
os — uha - trætte var vi.

Efter morgenmaden fortsatte turen gennem Sydfrankrig. Midt 
på dagen havde vi ophold i Séte et par timer, og vi fik vores første 
bad i Middelhavet.

Lidt senere mødte vi et andet dansk selskab, som var på hjem
turen fra Spanien: »Der er uhyre dejligt dernede - glæd jer«, 
sagde de.

Endnu mere spænding — vi havde det vist, som børn har 
det juleaftensdag.

Hen på eftermiddagen passerede vi bjergkæden Pyrenæerne og 
dermed den fransk-spanske grænse. Man siger, at Europa ophører 
og Afrika begynder ved overskridelsen af Pyrenæerne. Et stor
slået syn mødte os — pragtfulde bjergformationer — jeg fattede 
knap nok, at det var virkelighed.

Først på aftenen var vi fremme i Calella, ca. 50 km fra Barce- 
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lona; der boede vi på hotel Playa, et dejligt hotel lige ved stranden.
Spisevanerne er lidt anderledes end herhjemme. Mellem kl. 

8-10 kunne vi få morgenmad, der bestod af kaffe og rundstykker. 
Frokosten blev serveret mellem kl. 14-15, den bestod hver dag af 
4 retter mad. Først en kold anretning, et par skiver tomater og 
kødpølse, lidt løg eller grøn salat, dernæst en sammenkogt ret, 
enten ris eller spaghetti og krydderier, mest spansk peber, der
efter kom kødretten med skysovs og pommes frites eller stegte to
mater; til dessert kunne vi vælge mellem vindruer, ferskner og is.

Middagen fik vi først mellem kl. 21-22, denne lignede meget 
frokosten bortset fra den første ret, som her var en eller anden 
form for suppe. Til maden fik vi rødvin eller hvidvin; til sidst 
længtes vi efter mælk og koldt vand.

Under opholdet blev der arrangeret udflugter. Den første til 
Barcelona, hvor vi kørte ca. 50 km langs kysten og med palme
træer ved vejene. Der så vi bl. a. La Sagrada Familia — den hel
lige familie — en endnu ikke fuldført kirke i en mærkværdig stil, 
byggeriet er påbegyndt i 1882, Colombussøjlen og en efterligning 
af skibet, der førte Golombus til Amerika.

Et kort ophold blev gjort i Pueblo Espanol - den spanske lands
by — der blev bygget til verdensudstillingen i 1929, og som inde
holder huse og gader fra Spaniens byer. Overalt var der arbejdende 
værksteder - et meget interessant besøg.

Derefter var vi til tyrefægtning i en af Barcelonas arenaer, som 
kan rumme 25.000 mennesker. Til en tyrefægtning er der 3 fæg
tere, som hver skal dræbe 2 tyre, på 2 timer blev der dræbt 6 
tyre. Man kan sige, hvad man vil om tyrefægtning, jeg synes, 
det er en mærkværdig form for forlystelse; men under alle om
stændigheder er det en oplevelse at overvære det farverige skue
spil og folkelivet, som koger af begejstring.

En anden udflugt gik til Montserrat, som ligger ca. 100 km 
fra Calella. En skøn tur, hvor vi kørte gennem store arealer med 
citron-, appelsin-, mandel- og olivenlunde; det kriblede i fing
rene på mig efter at få fat på de dejlige frugter. Og på bjerg
skråningerne voksede der kaktus og agaver.

Montserrat, som er ca. 1250 m høj, er nogle mærkværdige 
savtakkede bjerge. Desværre var det gråvejr den dag, skyerne 
hang langt ned mellem bjergene; da vi kørte ned, kunne vi se 
skyerne hænge nede i dalene, og under dem var der solskin.
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Det var et syn — så betagende, at man aldrig vil glemme det.
Oppe på Montserrat så vi det kæmpestore kloster og overvæ

rede messen i klosterkirken. Belysningen derinde bestod af lidt 
dæmpet elektrisk lys og flere hundrede vokslys; der var meget 
smukt. I kirken står den undergørende sorte madonna, som 
mange rejser langt for at tilbede.

Mange spanske unge foretager lange rejser for at blive gift her, 
og der er en hel udstilling af gaver, som nygifte har givet kirken, 
bl. a. kostbare smykker, brudebuketter, slør o. m. a.

Ved Montserrat kloster kan man høre det verdensberømte dren
gekor, som også er verdens ældste drengekor.

Vi havde også en dejlig udflugt til Gerona og en skøn køretur 
med ophold flere steder langs den skønne Costa-Brava-kyst.

Efter de dejlige dage i Spaniens sol og sommer sagde vi farvel 
til Calella og kørte nordpå, passerede Pyrenæerne og videre gen
nem Frankrig, kørte derefter gennem Svejts og gjorde ophold i 
Basel, fortsatte gennem Tyskland og nåede Hildesheim efter at 
have kørt 1 dag, 1 nat og 1 dag, naturligvis med nødvendige 
pauser.

I Hildesheim overnattede vi; dagen efter, d. 14. september, 
nåede vi Danmark. I Åbenrå fik vi frokost og tog derefter til 
Saxildhus i Kolding, hvor vi sluttede af.

Turen var for mig en stor oplevelse.
Dette er kun »glimt«, turen kan hverken beskrives eller for

tælles - den skal opleves.

Hermed ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Tinne Poulsen.



Bærer det imod maskintyranni?

Det er sikkert de færreste mennesker, der i sin tid kunne forestille 
sig den formidable kæmpeeksplosion af tekniske fremskridt, opfin
delsen af dampmaskinen skulle give stødet til. Slag i slag fulgte 
de store opfindelser efter, først mødt af samtidens skepsis og 
måske uvilje, senere accepteret og i dag opfattet som uundværlige 
led i vor tilværelse. Maskinkraftens kæmpeekspansion gennem 
årene har således medført en aldrig standsende omlægning af vort 
samfunds- og familieliv.

Teknikkens fremgang i det forrige og dette århundrede har rejst 
kravet om specialuddannet arbejdskraft. Konkurrence er et be
greb, som gør sig stadigt mere gældende i vor hverdag, og behovet 
for teoretisk viden er voksende, da de store kostbare maskiner 
hvert øjeblik på dagen kræver den omhyggeligste pleje og pasning. 
Kolossale mængder af kræfter må daglig tøjles under maskini
stens kyndige hænder. Stadig arbejder vi hen imod det øjeblik, 
da vi kan gøre maskinen til vor fuldkomne tjener, til en larmende, 
oliestinkende lampens ånd. Springet fra den gamle tids håndla
vede, personligt prægede produkter til vor tids lynhurtigt maskin
fremstillede varer er stort, og vor følelse af stolthed og triumf er 
ikke uden islæt af forfærdelse. Ofte høres det, at mennesker be
klager sig over, at maskinen fortrænger den gamle tids romantik 
ud af vor tilværelse. Det vil dog være forkert at opfatte den gamle 
tids forhold som de rene idyltilstande. Til hine tider hører nemlig 
også social uretfærdighed, dårlige hygiejniske forhold, stor børne- 
dødelighed og en forfærdelig lav gennemsnitslevealder. Men al
ligevel har vi et indtryk af, at de enkelte familier levede et roligt, 
harmonisk familieliv.

Med den maskinelle tekniks stormende fremgang er fulgt frygt 
og angst. Menneskene er blevet rastløse og forjagede. Hjulene ro
terer hurtigere og hurtigere, produktionen stiger, og i takt med 
dette stiger menneskets jag og angst. Angsten forklares af nogle 
som angsten for det ukendte, af andre som angsten for arbejds
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løshed eller angsten for en ny altødelæggende krig. Man lever livet 
hektisk og overfladisk. Nydelses- og forlystelsessyge griber om sig. 
Hvert kort minut leves og nydes, som kunne det være det sidste. 
Behovet for det kunstige vokser, og selv bliver vi mere og mere 
kunstige. Hvor mennesket før søgte og priste alt smukt og naturligt, 
lader det sig i dag kritikløst spise af med kunstigt glimmer og stads. 
Se på, hvilke mennesker der bliver resultatet af alt dette. Konsul
tationsværelset hos nervelægen er fyldt til sidste plads, i mørke 
gader og porte drives lyssky handel med forskellige narkotika. 
Årligt nedsvælges for millioner og atter millioner af spiritus, og 
tonsvis af tobak går bogstaveligt talt op i røg. Under indflydelse 
af disse former for stimulans søger man at holde sig fri af den 
åndløshed, som helt truer med at tage magten under vor tids 
automattyranni. Ligeledes søger man herigennem at dæmme op 
for frygten for, at vi ved et overilet greb skal udløse de kæmpe
kræfter, som vi endnu ikke kan beskytte os imod.

Det vil dog være forkert kun at tale om de mørke sider ved 
automatiseringen og den tekniske fremgang; thi hvis denne kun 
fører ulykke med sig, vil den jo være aldeles unyttig. Men proble
merne er virkelig store og mange, og der viser sig at være store 
vanskeligheder ved at finde en tilfredsstillende løsning på mange 
af dem. Et af de største problemer, der er fulgt med teknikken, 
er arbejdsløshedsproblemet. Kan der skabes tryghed i beskæftigel
sen? Det enkelte menneske har behov for tryghed i mange hen
seender: social tryghed, økonomisk tryghed og åndelig tryghed. 
Spørgsmålet er, om den voksende teknik også skaber voksende ar
bejdsløshed. Der er en stærk tendens i retning af en reduktion af 
de arbejdere, der er beskæftiget i selve produktionen; men sam
tidig er der et stadigt voksende behov for flere mennesker til re
parations- og vedligeholdelsesarbejde, til salgsarbejde og service. 
Det er klart, at denne udvikling ikke stiller ringere krav til funk
tionærernes faglige kunnen inden for et snævert felt, men der 
er fare for, at specialiseringen vil gøre alt arbejde til åndssløvende 
robotarbejde. Der er uendelig mange tilpasningsvanskeligheder, 
der skal overstås, og de kan kun løses tilfredsstillende, hvis man 
slår ind på den vej, der hedder menneskelighed.

For år tilbage vistes i biograferne den berømte Chaplin-film: 
»Moderne tider«. Den skildrede menneskets reaktion over for 
automatiseringen. Man så en specialarbejder, som 10 timer af døg
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net ved et samlebånd var beskæftiget med at dreje to bestemte 
møtrikker på en bestemt slags maskine en halv omgang til højre, 
og man så, hvorledes manden efter kort tids forløb blev grebet af 
vanvid over det enerverende arbejde. Det er klart, at fuld auto
matisering og samlebåndsproduktion vil skabe alvorlige menneske
lige problemer. Naturligvis vil en sådan specialuddannet mand 
med stor rutine kunne udføre sit arbejde lynhurtigt og sikkert; 
men vedkommende vil være under fare for at blive som en robot, 
en åndssløv menneskelig maskine. Dette kunne vel til en vis grad 
undgås ved en form for arbejdsskifte. Men med automatiseringen 
melder sig stadig kravet om højere arbejdstempo. Maskinerne må 
efterhånden konstant køre med tophastighed, og menneskene, der 
passer dem, må stadig være på toppen af deres ydeevne, og ofte 
går det således, at både menneske og maskine bryder sammen. 
Fordelen ved serieproduktion er jo indlysende. Jo større kvantum 
der kan fremstilles af en vare på kort tid, jo billigere må den blive 
på markedet.

Store kvanta, små priser er i dag handelsverdenens slagord. 
Seriefremstillede varer ophober sig i forretningerne, og et behov 
bliver skabt gennem tidsskrifter og reklame. Men sammenligner 
man kvaliteten af det maskinfremstillede med det håndgjorte, bli-
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ver man i høj grad skuffet over det førstnævnte. Vor tids møbler 
og kunst lyser langt væk af maskine. Der er ikke nær den samme 
skønhed og form over disse ting som over det håndgjorte, og det 
lader meget tilbage at ønske i soliditet. Til gengæld er de billigere 
at anskaffe.

Det ville være skønt, om man turde tro, at alle de mørke sider 
ved automatiseringen skyldes overgangsvanskeligheder. Dog skal 
det i sandhedens interesse siges, at disse vanskeligheder snart har 
stået på i en længere årrække. Der tales så meget om, at skolerne 
skal dygtiggøre de unge, så de kan være fagligt egnede til at træde 
ud i erhvervslivet som hele små eksperter. Det er naturligvis en 
god ting at kunne sende dygtige unge ud, men mon det ikke var 
en bedre ting, om man brugte mere tid på at finde frem til men
nesket og udvikle sansen for, hvad der er godt og skønt i livet. 
Den anden side kan de tidligt nok stifte bekendtskab med.

Knud Erik Larsen.

I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår af 
Hanne og Knud Erik Larsen.



Et skoleår er gået

Det sete afhænger af øjnene, der ser, siger man.
Det oplevede afhænger af den, der oplever det, kan man også sige. Hvis 

en flok unge har været på rejse sammen, er der en lang række fællesople
velser, som i det ydre har været ganske ens for dem, men i den enkeltes 
beretning om dem kan der alligevel være store forskelle, fordi hver har op
levet dem på sin måde.

Jeg er overbevist om, at noget lignende er tilfældet med oplevelsen af en 
vinter eller en sommer på en efterskole. Skønt de mange er fælles i alt, hvad 
der sker, vil oplevelsen af det dog kunne være meget forskellig, præget af, 
hvordan det modtages. Derfor er det heller ikke muligt for mig, når jeg her 
skal fortælle jer tidligere elever om skoleåret 1960-61, at ramme netop de 
indtryk og oplevelser, som den enkelte har haft, men jeg håber, at jeg 
kan give anledning til en genoplevclse hos jer, og jeg tror endda, at også 
de, som har været her før den sidste årgang, kan mindes et og andet 
fra deres tid, når de læser om det sidste års gang.

Til afveksling for dem, der tidligere har set beretninger her i Egåbogen, 
vil jeg i år simpelthen tage begivenhederne i den rækkefølge, som de er no
teret i skolens dagbog - den bog, hvori vi nævner det, som adskiller sig 
fra det helt daglige, hvilket jo ikke er ensbetydende med, at alt det andet 
har været uden interesse. Tværtimod! Den lange række af arbejdsdage dan
ner netop det solide grundlag for alt det, der tilsammen bliver indholdet i 
skoleopholdet. Det lidt usædvanlige, som nævnes, kan lige så lidt være uden 
forbindelse med vort arbejdes grundlag, som de enkelte toppe i en bjerg
kæde kan svæve frit i luften.

Med alle pladser på skuden godt besat, både »besætning« og »passa
gerer«, startede vinterskolen. Enkelte ændringer eller nyheder var indført 
på arbejdsplanen. Timetallet i de valgfrie fag matematik, engelsk og tysk 
var udvidet med en ugentlig time. Det var lykkedes os at få lærer Elans 
Rasmussen, Hjortshøj, til at tage en time om ugen med hvert af vore 6 
danskhold i erhvervsorientering. To timer ugentlig bød Tinne Poulsen 
hvert hold på noget, som vi havde vanskeligt ved at finde det rette navn 
til. »Frikadellesløjd«, »drengehusholdning« eller lign, forekom os at være 
dårlige betegnelser. Så fandt vi på at kalde det »nyt og nyttigt«. Det var 
i hvert fald dækning for, hvad drengene lærte i de timer: lave mad, vaske 
eget tøj, fjerne pletter på tøjet, pudse fodtøj, personlig hygiejne og meget 
mere, det er umuligt at remse alt op, men sikkert er det, at for mange var 
der en mængde nyt, og for alle var der ene nyttige ting at lære. Ingen 
tvivl, det var virkelig »nyt og nyttigt«. Timerne fortsætter i vinter. Det gør
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Noget »nyt og nyttigt«.

vi derimod ikke med skak for alle. Vi har erfaret, at det er et spil, der 
kræver særlig interesse og omtanke, hvilket ikke findes i lige høj grad 
hos alle.

Allerede i begyndelsen af november fik vi praktikanter fra Marselisborg 
seminarium, først Knud Erik Rasmussen og Villy Voldsgaard, senere Else 
Brandt Ladefoged og Jytte Zieler. Vi har ofte erfaret, at praktikanter fra et

Hvor de hænger med hovederne.
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aftenseminarium har en særpræget studietid, og fik det i år navnlig be
kræftet gennem et interview, som »Aarhus Amtstidende« bragte i februar 
med Villy Voldsgaard. Vi lagde jo snart mærke til, at han undertiden flot
tede sig med at komme i lillebil, som blev stående foran skolen, og efter
hånden fik vi at vide, at han foruden at være seminariestuderende også 
var lillebilvognmand! I interviewet fortalte han, at han havde sine bøger 
med i bilen, og i pauserne mellem turene forberedte han sig så til timerne 
på seminariet. Engang sad han og læste i sin geografibog, og resultatet 
blev, at den herre, han kørte for, diskuterede jordens tilblivelseshistorie med 
ham hele vejen, så de omtrent var ved at køre for langt.

Det første af stykkerne på Jysk Skolescene var i år William Shakespares 
»Macbeth«. Ligesom sidste år med »En Idealist« måtte jeg også grundigt 
gennemgå »Macbeth« og fortælle om indhold og handling, inden vi så det 
på teatret, men så får vi også langt større udbytte af stykket, når det 
spilles. Lad mig med det samme nævne de to andre teaterture, som det 
ikke var nødvendigt med en særlig forberedelse til: Thorbjørn Egners 
»Folk og røvere i Kardemommeby«, de to småstykker »Skærmydsler« af 
Gustav Wied og »Nei« af J. L. Heiberg.

I sidste halvdel af november fik drengene udvidet deres kendskab til 
pengevæsen og økonomi, dels ved et besøg i »Spare- og Laanekassen« i 
Århus, hvor vi blev modtaget med den sædvanlige store gæstfrihed, som vi 
takker for, dels ved et foredrag af konsulent Tage Albertsen, der har sin 
egen underholdende, men indtrængende måde at give gode råd på til de 
unge vedrørende deres økonomi.

Åbent-hus aftenerne var koblet sammen med musik både i november og 
januar, i november på den måde, at vi om eftermiddagen havde besøg af 
»Fynske Musikantere«, der under ledelse af dirigenten Hans Larsen gav en 
fin koncert. Om aftenen var hovedpunktet på programmet filmen »Et sted 
at være«, som sætter tankerne i gang angående de unges fritidsproblemer. 
I januar havde vi ved vor åbent-hus aften besøg af kor og orkester fra 
Ny Munkegades skole i Århus. Da vi allerede ved åbent-hus aftenen i de
cember, som ellers var præget af den nært forestående jul, havde opdaget, 
at lærer Hans Rasmussen havde evner til andet end at undervise i erhvervs
orientering, kunne vi ikke lade være med at bede ham om også ved denne 
lejlighed at vise os sin ganske fænomenale dygtighed til at lade tegninger 
gro hurtigt frem som illustration til lige så hurtigt lavede små historier. 
Forunderligt og utroligt, hvad den mand kan få ud af tre tilfældige og 
ganske ukunstneriske begyndelsesstreger!

Måske ud fra den tankegang, at eftervirkninger fra den gode julemad 
måtte fjernes, bød lærerne på en rask terræntur til fods den første søn
dag efter juleferien. Det blev påstået, at den var på 28 km, så for af
standens skyld var det lige ved, at vi også godt kunne have taget Viby- 
turen senere på måneden til fods, men da vi på samme dag foruden 
F.D.B.s fabrikker også skulle se Gartnernes Salgsauktion, Mindeparken, 
domkirken og Aarhuus Stiftstidendes trykkeri, var vi nødt til at tage 
rutebiler.

Der kan aldrig gøres for meget for at mane til årvågenhed og hen
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synsfuldhed i trafikken. Derfor tilkalder vi hvert halvår overbetjent Weiss 
fra Århus for at få færdselsregler indprentet og for at få gode råd, der som 
bekendt siges at være dyre, men sikkert er det, at det på færdselens om
råde kan være dyrere ikke at følge dem. Det var også gode råd, vi fik 
i det foredrag, som politifuldmægtig Erik Christensen, Risskov, holdt om 
ungdomskriminalitet ved vort vintermøde sidst i februar, hvor vi bagefter 
hørte en lødig underholdning med sang og recitation af skuespillerinden 
fru Ellen Reenberg Dich, og aftenen begyndte med en affyring af »Pølse
mandens måneraket«, så den fik en vellykket start.

Som sædvanlig havde vi forældrebesøg lige forud for vintermødet. Det 
var den 19. februar. Jeg spurgte mig selv den dag, om vi mon nogen sinde 
havde haft dejligere forårsvejr til et forældrebesøg - mildt solskinsvejr med 
et flor af eranthis og vintergæk i haven. Undertiden må vi i februar skovle 
sne for at få plads til bilerne. I år kunne vi rive og feje i stedet for. Så 
fint var føret. Og stemningen inde var som vejret ude. Festligt var det hele!

Marts måned går altid så hurtigt, fordi der er så meget, der skal nås 
inden afslutningen, og bedre bliver det jo ikke, når påsken klipper de sidste 
dage fra sådan som i år, hvor vi måtte slutte allerede den 28. marts. 
Foruden en teatertur og besøg på Naturhistorisk Museum er der ud over 
det daglige arbejde vist egentlig kun at fortælle, at vi havde åbent-hus aften 
den 17. marts med foredrag af seminarielektor fru Gudrun Worm Petersen, 
der fortalte om en rejse til Polen og viste lysbilleder derfra.

Ved afslutningen kunne jeg notere en noget usædvanlig rekord: i sund
hed! Vi er jo dog ca. 125 personer på skuden, men vinteren igennem ingen

Pølsemanden.
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nævneværdig forkølelse, ingen epidemi, ingen blindtarmsbetændelse, ingen 
brækkede arme eller ben, lægebesøg kun én eneste gang, og det var bare 
til en, der en aften havde haft et lille uheld med ét ben, slet ikke alvor
ligt, viste det sig. Hvor dejligt, om vi alle sammen altid slap så let.

Langfredag kom vinterens tætteste snefald. En usædvanlig påske med 
julevejr og masser af gæster fra nær og fjern, især 3. påskedag.

Til sommerskolen fik vi et par nye lærerinder, der skulle hjælpe os med 
håndarbejde og gymnastik. Begge kendte stedet godt i forvejen, og vi kendte 
dem. Ingeborg Bak fra Rodskov var lærerinde her i nogle år, inden hun 
blev gift med Frede Bak. Da havde hun både gymnastik og håndarbejde 
foruden enkelte andre fag, men nu kunne der kun være tale om håndarbej
det. Lykkeligvis var vor egen Åse i stand til at tage gymnastiktimerne, selv 
om hun var noget optaget i forvejen med at forberede sig til eksamen på 
Akademiet og optagelsesprøve på Marselisborg seminarium. Vi har opfor
dret dem begge til at fortsætte arbejdet her til sommer. Dermed er det 
sagt, at deres arbejde var værdifuldt for skolen.
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Det rådgivende hjørne i håndarbejdstimen.

Det nye elevhold skulle se lidt af omegnen den første søndag, de var 
her, men det blev kun til en spadseretur langs stranden, for tordenvejr og 
bygeregn gjorde det ikke særligt fristende at tage en cykeltur. Den blev ud
sat til Kristi himmelfartsdag, da vi tog over Hjortshøj-Vorre til Løgten og 
Skæring. Et par dage i forvejen havde vi været i Århus på teaterbesøg og i 
domkirken og rådhuset.

Sidste søndag i maj havde Aarhusegnens Ungdoms- og Foredragskreds 
sit sommermøde hos os. Programmet var fint, både for unge og ældre. Se
minarielektor Grube Overgaard, som har opholdt sig 10 år i Leopoldville, 
talte oplysende og klart om forholdene i Congo, og højskoleforstander 
Siliam Bjerre, Vestbirk, talte om Selma Lagerløfs livssyn ud fra hendes 
opvækst og værker. Tilfældigvis overværedes mødet af en repræsentant for en 
af Afrikas nye stater, Mr. Emmanuel Ampene fra Ghana, ansat som Re
sident Tutor ved Institute of Extra-Mural Studies, ansvarlig for det folke- 
oplysende arbejde i en af Ghanas 6 regioner. Mr. Ampene fortalte os søn
dag formiddag om forholdene i det for os alt for ukendte Ghana, og da vi 
om eftermiddagen hørte om Congo, var det ikke lidt, vi fik uddybet vore 
indtryk af nogle af de vanskelige spørgsmål i Afrika. Om aftenen læste 
skuespillerinden fru Asta Esper Andersen et program af alvorligt og mun
tert. Det var på én gang afslutningen på det vellykkede sommermøde og 
indledningen til vor åbent-hus aften i maj. Den fortsattes efter kaffepausen 
med folkedanse under ledelse af Frede Bak og med Ove Aabo som 
ledende musiker.

Nu kendte sommerholdet både Ingeborg og Frede Bak. Grundlovsdag 
så vi, hvordan de boede. Hjemturen fra Rosenholm gik over Rodskov med
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Mr. Ampene »autograferer«.

hvil i deres dejlige have med den pragtfulde udsigt ud over Kaløvig. En 
anden oplevelse havde vi et par dage efter, da Aarhus Amts Skoleorkester 
spillede for os. Programmet hed »Musik til dans gennem 400 år«, en ud
mærket idé sådan at give os mere eller mindre kendt, men iørefaldende 
musik, der naturligvis blev fulgt med interesse af os alle. Hvem ved, måske 
var der en og anden, der gerne ville have haft det 30 mand store orkester 
til at spille for os sankthansaften, men da hører det sig til, at man klarer 
sig med egen sang og spil til dansen, først ude omkring midsommerstangen, 
senere inde i salen, hvor vi igen havde Ove Aabo og Frede Bak til at 
hjælpe os. Som sædvanlig sluttede vi med et bål, men vi holdt os hjemme 
i år. Efterhånden er færdselen på hovedvejen blevet så uigennemtrængelig 
og mylderet omkring boden og teltene ved stranden blevet så utiltalende, 
at vi foretrækker at have også afslutningen på sankthansaftenen for os selv. 
Med kulørte lamper i haven, bål på boldpladsen, med midsommersang og 
aftensang kan vi selv bestemme aftenens indhold og gøre den fredelig, 
festlig og stemningsfuld.

Det var vist på den varmeste dag i hele sommeren, at vi havde vort 
forældrebesøg. Pigerne svedte til gymnastikken, forældrene krøb i skygge 
under træerne, også da vi drak kaffe i haven, og det føltes behageligt køligt 
at komme ind i gymnastiksalen til foredraget, der handlede om Amerikas 
historie fra kolonisationen til borgerkrigen 1861-65. Det var en slags for
spil til aftenens skuespil »Onkel Toms Hytte«, som lærerne havde valgt til
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Sankthansdag på boldpladsen.

pigerne. Et stort og krævende stykke, som både de dygtige skuespillere og 
Grønkjær og Knud Erik Larsen havde meget arbejde med, men så blev re
sultatet også derefter, d. v. s. overmåde fint. Stykket var ikke noget frilufts- 
skuespil, hvad vi ellers plejer at have om sommeren, men det var for resten 
heldigt nok otte dage efter, da det spilledes til elevmødet, for det var så 
kold en dag, at der om eftermiddagen var en hel del af tilskuerne ved 
gymnastikopvisningen, der gik rundt med frakke på for at holde varmen. 
Jo, det er virkeligt sandt. Men vi måtte være glade for, at vi i det hele taget 
kunne være ude. Da vi begyndte elevmødet lørdag aften, silede regnen ned 
i stride strømme. Så glæder man sig så meget mere over, at tilslutningen 
alligevel er lige så stor, om ikke større, end den var sidste år. Det gælder 
også søndagen, hvor vi efter håndboldkampene, som bragte den sensation, 
at sidste sommers piger vandt over dette års hold, havde gudstjeneste i 
gymnastiksalen under idrætspræsten Fr. Gaarn-Larsens medvirken. Egå 
kirke har været lukket i længere tid på grund af restaurering, men guds
tjenesten ved egåmødet ville vi ikke undvære, derfor fik vi den idé at bede 
den kendte idrætspræst hjælpe os, da vi vidste, at han var dygtig til at tale 
til de unge, også om vi ønskede en friluftsgudstjeneste, hvad det altså ikke 
blev. Men der var fuld enighed om, at pastor Gaarn-Larsen indfriede vore 
store forventninger både om formiddagen og om eftermiddagen, da han 
talte ved det offentlige møde.
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Under forvandlende hænder.

Ensemblet i »Onkel Toms Hytte«.
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Det var naturligt, at en del af pigerne, nemlig de, der trænede til at 
tage idrætsmærket, var særligt interesserede i det store landsstævne i Vejle. 
Derfor fik de lov til at tage derned i en rutebil sammen med Grønkjær, 
og det blev som ventet den helt store oplevelse. I august fik vi et par andre 
udflugter, som vi var med på alle sammen, først pr. rutebiler til Gartnernes 
Salgsauktion, så en cykeltur til Naturhistorisk Museum og Den gamle By 
en søndag eftermiddag, og endelig havde vi den 11. august den store udflugt 
til Mols. På en eller anden måde var det sivet ud, at den dag ville det 
passe os bedst at tage turen, så da skulle det være, hvis vejret tillod det. Det 
må også være kommet vejrguderne for øre. Ellers ved jeg ikke, hvordan 
det kan gå til, at netop den dag blev det sommer igen for en gangs 
skyld. Ja, kaptajnen på den båd, der førte os til Århus fra Skødshoved, 
påstod, at det var den bedste dag, vi endnu havde haft i sommer! Det var 
det på mere end én måde måske, for det blev en ualmindelig vellykket tur. 
Det var vi alle enige om. Det blev et fint punktum for de forskellige ture 
i sommer. Nu kunne vi koncentrere os om alt det arbejde, der skulle til 
side inden afslutningen. Der var kun en åbent-hus aften, som også måtte 
forberedes, men det gik forholdsvis let ved hjælp af elever, der spillede et 
par sketcher, dansede lanciers eller sang korsange under Vagn Peder
sens ledelse.

Det var dog lige ved at knibe med at nå fotograferingen til elevbilledet 
i sommer, for desværre kan fotograf Borch ikke påtage sig det arbejde 
længere. Det er ikke til at overraskes over, men alligevel trist, at skolens
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gamle dygtige fotograf, F. Borch i Århus, omsider ser sig nødsaget til at 
lægge op. I over 50 år har han boet i Århus, og siden 1938—39 har han 
lavet elevbilleder til Egå efterskole, samvittighedsfuldt og dygtigt udført 
arbejde. Hans apparater og atelier er ikke blevet moderniseret, men med 
de gamle metoder har han holdt standarden fuldt på højde med udviklingen. 
Vi vil savne den halvårlige forbindelse med vor gode gamle fotograf, men 
siger ham her tak for de mange gode billeder, han har lavet til os. Og 
heldigvis fandt vi et par unge afløsere, som hurtigt kom os til hjælp, da 
det kneb, og som oven i købet gør det så bekvemt for os, at de kommer 
herud og fotograferer hver enkelt til elevbilledet. Det kan da ikke være 
nemmere. Det er fotograf Nordlund, der nu har afløst fotograf Borch.

Så er vi nået til afslutningen, på sommerskolen altså, som foregik i så 
fint sommervejr, at en af forældrene spurgte, hvorfor vi ikke havde indbudt 
dem tiere, for så havde vi fået bedre høstvejr, mente han. Det var jo 
altid fint vejr, når forældrene gæstede skolen. Ja, det var, som om sommeren 
på den sidste dag ville bede pigerne om lidt undskyldning for, at den gen
nemgående havde narret dem for sol og varme. Nu gjorde den sit til, at 
det blev en fin afslutningsdag. Festligt var det også, at ikke mindre end 
fire af de seks islandske piger trak i deres kønne nationaldragter.
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I islandske nationaldragter.

På trappen - for dem sætter vi jo hojt.
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Endnu en stor begivenhed må meddeles: Vestergårds Ole fik en lille
søster den 3. oktober. Siden da har han med stolthed og med en vis ret 
fortalt, at han er da ikke lille! Af andre nyheder fra lærerkredsen må jeg 
også nævne, at Hanne og Knud Erik Larsen er flyttet tilbage til Århus. 
Vi havde ellers håbet, at Larsen ville have hjulpet os en længere tid, for vi 
var alle sammen glade for at have ham i lærerkredsen, men seminariet skal 
jo også passes ordentligt. For at kunne dele elevflokken i nogle flere og 
mindre hold har vi i hans sted antaget to nye lærere, Mogens Bøttern 
og Frode Nielsen.

Dette her er skrevet i den »elevløse« del af skoleåret. Vi har hånd
værkere på skolen, mest til reparationer og småændringer, men dog også 
til en enkelt lille ny bygning, som skal rumme garageplads til 4 biler. 
Ikke fordi vi kan fylde den straks, men tiden har ført med sig, at der 
også må skaffes plads af den slags.

Ellers går vi og forbereder vinterskolen og glæder os til at tage fat med 
undervisning igen. Som det vil fremgå af en anden artikel i Egåbogen, har 
Egå efterskole nu eksisteret i 40 år, og vi har været med på skuden i 
mere end halvdelen af den tid. Årene går hurtigt, når man er optaget af 
regelmæssigt arbejde, hvad skolearbejdet jo er. Men hver gang et skoleår 
er til ende, tænker jeg, ligesom jeg gør det nu, tilbage på det med stor 
taknemlighed. En tak både til jer, der har været her i den forløbne vinter 
eller sommer, og til alle andre, som vi på den ene eller anden måde har 
haft mere eller mindre forbindelse med i det skoleår, som er gået.

Tage Dybkjær.



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.

Hilsen til hinanden
Det er på de andre, man ser, at tiden går. Forældre mærker, at 
børnene bliver større, og det ses tydeligst på børnene, at årene 
går. De fleste vil i det hele taget vist synes, at de selv ikke for
andrer sig så meget, som de andre gør. På en måde er det 
dejligt, at det er sådan, for det må jo betyde, at vi føler os yngre, 
end vi egentlig er.

Jeg tror, at det forholder sig nogenlunde sådan med jer tiårs 
jubilarer også. I kan ikke rigtig forstå, at I virkelig er blevet ti 
år ældre, siden I var elever her på skolen. Men så kan jeg for
tælle jer, at det virkelig er tilfældet, hvad I jo også allerede er ble
vet mindet om ved den skrivelse, som jeg har sendt til jer, og som 
har givet mig en del oplysninger om, hvor I er nu, og hvad I har

Kan 10 års jubilarerne kende familien?
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oplevet siden 1951-52. Nogle har skrevet lidt, andre lidt mere, 
men enhver hilsen har glædet os. Vi takker hjerteligst for dem, 
og her skal jeg ganske kort fortælle lidt fra hver enkelt af dem, 
vi har hørt fra. Det kan I så betragte som en lille hilsen til hin
anden.

Per Albek, Haslund, nu: Østergård, Skcllerup, Hobro. Har været på Askov 
højskole og Malling landbrugsskole og er nu gårdejer.

Hugo Bjergfelt, Vithen, Hinnerup, nu: Vithen, Hadsten. Var på Malling 
landbrugsskole 1958-59, er landmand og nu hjemme.

Niels Jacob Bredstrup, Elsegårde, Ebeltoft. Fra hans hjem er det meddelt 
mig, at han er uddannet som maskinsmed og for tiden sejler med A. P. 
Møllers »Lars Mærsk« på ruten fra Den persiske Golf til Japan. Hans 
adresse er i denne tid: A. P. Møllers kontor, Kongens Nytorv 8, Kø
benhavn K.

Arne Uhrskov Christensen, Kongsgård, Helgenæs, Knebel. Har været ude 
at sejle et års tid, er nu hjemme på sin fars cementstøberi. Er gift 
og har en lille dreng.

Jens Sorensen Christensen, Hørslev, Skovby Østj. Har været på Vejlby 
landbrugsskole 1958-59, for tiden hjemme som landbrugsmedhjælper.

Folke Grønborg, Attrup, nu: hos gartner Laurits Th. Larsen, Grønnegyden, 
Stige, Fyn. Udlært som gartner 1957, et år i England som gartnermed
hjælper, et halvt år ved FN-kommandoet i Gaza.

Hans C hr. Hansen, Haslundkær, nu: hos Jens Hansen, Vorup Boulevard 3, 
Randers. Var på Ryslinge højskole 1958-59, derefter 7 måneder i Norge, 
beskæftiget ved landbrug. I vinter på Malling landbrugsskole, men her 
er hans hjemadresse anført.

Alfred Holm, True, nu: »Højmark«, Skjød, Hadsten. Har været på Dalum 
landbrugsskole og haft forskellige pladser før den, han nu har som 
fodermester.

Henning Hvorslev, Grenåvcj 120, Risskov. Har først haft budplads, lærte 
senere at væve, har også været hjælper hos en urmager og kan trods sin 
sygdom, der nu har skaffet ham invalidepension, gå en og anden lidt 
til hånde. I sin fritid morer han sig med at skrive småting, der viser, 
at han ikke har tabt humøret. Et par eksempler kan anføres: Sergenten: 
»Flør, 75, er De klar over, at De går i kongens klæder?« 75: »Nej, 
hr. sergent, det anede jeg ikke, men jeg syntes jo nok, at de var et par 
numre for store!« - Fruen: »Jeg ville gerne se på nogle klaverstykker.« 
Ekspedienten: »Vi sælger kun hele klaverer, lille frue!«

Ejegod Jensen, Fuglsang, nu: FI. C. Ørstedsvej 31, tv., København V. 
Fik 1952 plads hos Frede Bak, der samme sommer blev gift med »frk. 
Ingeborg«, men han pønsede trods det gode lærested på at forlade land
bruget, tog præliminæreksamen 1955 fra »Kornmod« i Silkeborg, kom 
1958 på politiskolen i Kbhvn., fortsætter sin uddannelse, men er fastan
sat i politiet.

Knud Aage Jensen, Sall, har været på Vejlby landbrugsskole 1960-61, 
har ellers i de sidste fem år haft arbejde hjemme.
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Preben E. D. Jensen, nu: Bissensgade 4 st., Århus. Var først ved landbrug, 
senere ved Århus havnevæsen. På Roskilde arbejderhøjskole 1956-57, 
blev gift 1958 med en pige, som han fandt derovre, har en dreng og en 
pige. Preben er nu kranfører ved Århus havn.

Jens Bonde Jørgensen, Tillerup, Knebel. Har været på Vejlby landbrugs
skole og har for tiden beskæftigelse som landmand og chincillafarmer.

Jørgen Bruun Kristensen, nu Steen Billesgade 52, Århus. Efter soldater
tjenesten rejste han til Sverige, hvor han var i IV2 år. Er nu gift. Kører 
ved en vognmand i Åbyhøj som chauffør.

Kristen Vestergaard Kristensen, Pedersborg, nu: Strandvejen 521, Struer. 
Er slagteriarbejder, gift 1959, har en lille dreng.

Anders Lund, Ny Mølle, Foerlev, Skanderborg. Var, da jeg sidst hørte 
fra ham, forvalter på Krabbesholm avlsgård, Skibby, Roskilde, men søgte 
senere ind til rigspolitiet (i 1960). Siden har jeg ikke hørt fra ham.

Svend Mousing, Svejstrup, Alken. Traf som soldat i livgarden Erik Schou- 
borg, Niels Jørn Christensen og Rasmus Poulsen. Har været på Rødding 
højskole og Malling landbrugsskole, hvor de den vinter vist var 8 gamle 
egådrenge. Er forlovet med en økonomaassistent. Tænker i øvrigt på 
at gå fra landbruget.

Bendt Orla Nielsen, Hylke mk., Hylke. Har været i Sverige først, og efter 
soldatertiden tog han til Norge, men de sidste 3-4 år har han været 
i Australien og er først for nylig kommen hjem. Arbejder for tiden 
som chauffør.

Ejvind Nielsen, Farre, Sporup. Har været på Malling landbrugsskole, er nu 
gårdejer.

Jørgen Baltzer Nielsen, Knagstrup, Hornslet. Har været på Vallekilde høj
skole og Ladelund landbrugsskole, haft forskellige pladser, er nu hjemme.

Kaj Lundgaard Nielsen, Jaungyde, Ry. Kom efter militærtjenesten på 
Uldum højskole og Vejlby landbrugsskole. Er forkarl på en gård og har 
samtidig forpagtet sin fars gård sammen med en yngre broder.

Niels Broberg Nielsen, Frijsendals mk., nu: »Kirkedal«, Tulstrup, Sall. Har 
været på Malling landbrugsskole. Købte gård og blev gift 1958 med 
Vibeke Andersen fra Nordsjælland. Har en søn, Ib.

Niels Jørn Nielsen, Ry, nu: Sundholmsvej 41st.th., København S. Var på 
Frederiksborg højskole vinteren 1956-57, blev dér delingsfører. 1957 
indkaldt til livgarden, på korporalskole og sergentskole, 1960 i tjeneste 
ved FN-styrken i Gaza. Gift i juli i år. Har begyndt på politiskolen i 
København og skal foreløbig være i Københavns politi.

Ove Würtz (Nielsen), Fruering, nu: Hølleskov, Toftlund Sønderj. Var i 
Gaza 1957, på Malling landbrugsskole 1957-58 og på Vallekildc høj
skole 1959-60. Derefter som fodermester i Sverige. Ove og hans forlo
vede, der er fra Sønderjylland, har købt en gård ved Toftlund.

Ejnar Næsager, Hesselballe, nu: Risvang, Hjortshøj. Har været på Malling 
landbrugsskole, er for tiden fodermester.

Ove Bent Olesen, Nr. Vissing, nu: Højbjergvej 169, Herlev. Har været i 
København, siden han blev 18 år. Er telefonmand og bliver til februar 
fastansat ved K.T.A.S.
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Bent Pedersen, Lyngby, nu: Pederstrup, Kolind. Har været på Malling 
landbrugsskole. Blev gift 1959, har en datter og er gårdejer.

Uffe Skou Pedersen, Rodskov, Løgten, nu: Åskrænten, Risskov. Se hans 
brev længere fremme.

Rasmus Poulsen, Gravlev Møllegård, Hyllested. Har været på Kalø land
boskole og Ollerup gymnastikhøjskole, haft forskellige pladser ude, men 
de sidste år været hjemme.

Niels Rasmussen, Skjoldelev, nu: Marcusminde, Lading. Har været på Fyns 
Stifts Flusmandsskole. Har indtil 1. nov. 1961 haft arbejde som mink
passer på en dansk minkfarm i Frankrig.

Uffe Skjerk, Hornslet, nu: Harald Kiddesvej 24, Åbyhøj. Sejlede et år med 
skoleskibet Georg Stage. Kom i lære på Frichs fabrikker i Århus, men 
måtte afbryde p. gr. af et uheld. Var på Rønde højskole, på Revalide
ringsinstituttet i Ålborg, på Hadsten højskole og kom så igen til Frichs, 
hvor han blev udlært til november 1960. Blev gift i marts 1961 og ar
bejder stadig på Frichs.

Niels Bachmann Svenningsen, Holme, Ebeltoft. Overtog sin fars gård maj 
1960 og blev gift samme år i oktober.

Børge Sørensen, Tranbjerg, nu: Johan Skyttesvåg 214, Älvsjö, Sverige. Kom 
fra Egå i lære i Viby brugsforening og var der i alt i 6 år, derefter ind 
som soldat og tilbage til Viby et år. Rejste så til Sverige for at se og 
lære noget nyt. Begyndte som slagter i konsum (svarende til dansk brugs
forening), fik efter et år ansættelse som uddeler og har nu 10 personer 
i forretningen, der sælger alt, mælk, kød og specerivarer m.m.

Jørgen Sørensen, Norring, nu: Grumstrup, Hovedgård. Har været på 
Malling landbrugsskole og er nu bestyrer på Hesselhøjgård.

Tage Sørensen, Skivholme, nu: Skærbæksmøllevej 1, Middelfart. Kom som 
soldat på befalingsmandsskolen i Padborg. Er fabriksarbejder, gift og 
har lige fået en datter. Har købt et dejligt beliggende hus ved Lille
bælts kyst.

Erling Tang, Langskov, nu: V. Hjerk, Roslev. Blev 1958 gift med en pige 
fra Hjerk i Salling. De har hendes fars gård og har fået en søn, som 
nu er 2 år.

Bent Erik Thomsen, Spørring, nu: Fælledvej 91, København N. Har et godt 
fast arbejde som vulkanisør og Quick Service-mekaniker på et parkerings
hus med plads til ca. 500 biler. Er forlovet og sandsynligvis gift in
den jul.

Arne Bomholt Toft, Skjørring, nu: Offenbachsvej 332 th., Kbhvn. S.V. Var 
først ved landbruget en tid, forsøgte også andet, var soldat i Gaza, kom 
efter hjemsendelsen ind til postvæsenet, har i disse dage bestået fag
prøven og regner med snart at blive overpakmester.

Boy Winther, Århus, nu forvalter med adressen: P.O. box 24, Mweiga, 
Kenya, British East Africa. Se hans brev længere fremme.

Gerda Thyrmand Andersen, Mejlby, nu: Melby, Nordby, Ski st., Norge. 
Traf på Vallekilde højskole en anden tidligere egåelev, Rita Johnsen 
fra Egens, og arbejder nu sammen med hende og to andre danske piger 
på et gartneri i Norge, hvor hun er meget glad for at være.



58

Karen Lise Andersen, Tulstrup, nu: Kommunehospitalet, Horsens. Har 
været på Ubberup sygeplejehøjskole og senere fået uddannelse som syge
plejerske i Horsens, Viborg og Århus og er foreløbig endt som operations
sygeplejerske i Horsens.

Lissi (Andresen) Knudsen, Gamby, nu: Box 24, Aarnes, Norge. Har haft 
plads i Oslo i 5% år. Gift med Poul Knudsen, som også er dansk. 
De bor på Varmsund Prestegård, hvor de har tænkt at bygge hus og 
bosætte sig.

Gerda (Sørensen Balle) Trolborg, Haldum, nu: Andelsmejeriet »Møgel- 
kilde«, Daugård. Har været på Klejsgård husholdningsskole, er gift med 
en mejeribestyrer og har en pige på tre år.

Doris Bisgaard, Klotrup, nu: Højskolehjemmet, Storegade 56, Varde. Var 
på Rønshoved højskole 1953-54 og sommeren 1954, på Vejle hushold
ningsskole 1955, nu bestyrerinde på Højskolehjemmet i Varde, hvor 
alle, der har lyst til at se det, er hjerteligt velkomne.

Estrid Randløv Boes, Hem, nu: Rødkærsbro. Forsøgte sig først som ung 
pige i huset, prøvede at uddanne sig som fod- og skønhedsplejerske, men 
blev mere interesseret i en lærerindeuddannelse fra Gedved semina
rium og er nu lærerinde.

Elna (Borgbjerg) Spanner, Vinterslev, nu: Langskov Hedegård, Hadsten. 
Har prøvet pladser både i huset og på kontor. Er gift med en mand, 
hvis forældres gård de har overtaget og er meget glade for.

Birgit B. Christensen, Karlby, Hornslet. Har været 3 år i København og 
4 år i Norge, men er for tiden hjemme i Danmark. Har taget handels
skoleeksamen i Oslo og er forlovet med en herrefrisør fra Løvskal, 
som hun traf i Oslo. Fler mødte hun også Lissi Andreasen, fortæller 
hun. Birgit har også rejst i Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig.

Karen E. (Christensen) Fisker, Værum, nu: Vissing. Lerbjerg. Havde først 
forskellige pladser, på landet, i en bagerforretning, i byen, »for at prøve 
lidt og lære meget«, som hun skriver. Blev gift for tre år siden og har 
en dreng.

Ruth Britta (Christensen) Nielsen, Klæstrup, nu: Hobrovej 24, Støvring. 
Gift for fem år siden med ostemester Erling Nielsen fra Kaseinfabrik
ken »Akafa«, Svenstrup. De har en dreng på tre år.

Tove (Christensen) Pedersen, Borum, nu: Fledemannsgade 3 st., Århus. 
Flår uddannet sig som dameskrædder, er siden blevet gift og har nu 
en lille pige.

Gunda (Frandsen) Lind, Gedved, nu: Nørby brugsforening, Glud, Horsens. 
Var på Snoghøj gymnastikhøjskole 1953—54. Er gift med en uddeler og 
har to drenge, sunde og raske.

Ingrid (Frederiksen) Munch, Karlby, nu: Ny Højen, Vejle. Havde pladser 
ved husligt arbejde nogle år, blev gift 1955 med en mejerist fra Born
holm, har en dreng på fem år og en pige på fire år.

Mette Grosen, Skæring, Hjortshøj, har været på Askov højskole og er nu 
fysioterapeutstuderende.

Ellen Margrethe (Hjortshøj) Kjær, Elev, nu: Hjortshøj. Var på Hadsten 
husholdningsskole 1956. Blev gift maj 1958 med Knud Kjær fra Grundfør. 
De har en lille gård i Fljortshøj og fik for et par år siden en lille pige.
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Aaje (Hytting) Christensen, Mejlby, nu: Hesselballe, Løgten. Var på 
Viborg gymnastikhøjskole sommeren 1956, blev gift 1957, boede først i 
Spørring, men nu i Hesselballe på en ejendom lige ved den vej, som vi 
fra Egå plejer at bruge, når vi cykler til Hornslet eller Vorre. Aases 
mand er reservepostbud fra Løgten på Rodskov-ruten.

Clara (Jacobsen) Lehmann, Galten, nu: Hovedgården Ristrup, Mundel
strup. Har haft ti dejlige år, »de skønneste i ens liv, men det er jo også 
i den alder, man er mest modtagelig for påvirkninger og indtryk«. Var 
1955-56 forpraktikant i en børnehave i Århus. Vinteren 56-57 på 
Rødding højskole. Hun synes, at det i grunden er synd for de mennesker, 
der aldrig har haft kontakt med en højskole. Derfra kom hun til Den 
nordiske Folkehøjskole i Kungälv og var pige et år hos et højskolelærer
par, et meget udbytterigt år. 1958-60 uddannedes hun på Jydsk Børne
have- og Fritidsseminarium i Århus. Fik plads i Odder i Dansk Røde 
Kors’ børnehave. Har nu plads i seminariets øvelsesbørnehave i Århus 
og blev i sommer gift med en sønderjyde, som hun lærte at kende i 
Rødding, og som for tiden har arbejde på Ristrup.

Else (Revsbæk Jensen) Nielsen, Stenalt, nu: Kirkegade, Pindstrup. Er gift 
med en servicemontør og har tre børn, en dreng og to piger.

Ingrid Fredslund (Jensen) Olsen, Kvanløse, nu: Vognserup, Sandby. Har 
i sommeren 1955 været på Rønshoved højskole. Var kassererske i en 
boghandel og på kontor, inden hun blev gift. Er lige flyttet til en ny
overtaget ejendom. Har en pige og en dreng.

Johanne Marie (Jensen) Pedersen, Røgen, nu: Sindingvej 3, Kastrup, 
Amager. Men brevet til hende er desværre kommet retur.

Karen Jensen, Sandby, Hinnerup. Har været på Nørgaards højskole, Had
sten, og på Rødding højskole. Er for tiden kokkepige på Bygholm 
avlsgård, Horsens.

Petra Marie (Jeppesen) Helbo, Todbjerg, nu: Dejret, Knebel. Er gift med 
en anden tidligere egåelev, Svend Flelbo (elev 1945-46). De bor i et 
helt nyt hus og hjælper Svends mor med bedriften på hendes gård. De 
har en lille pige.

Birgit Johansen, Sandvig, hedder nok Birgit Barsballe, når dette læses, for 
bryllupsdagen skulle være 28. oktober. Hun er uddannet som hushold
ningslærerinde og har været på Gråsten husholdningsskole et par år. 
Hendes mand har fået plads som bestyrer i Øster Lindet og hun selv 
er blevet ansat som ungdoms- og husholdningskonsulent i Røddingegnens 
og Sønder Rangstrup herreds landboforening.

Eva (Jørgensen) Bukdahl, Rørth, nu: Søndergade 49, Silkeborg. Gift 1956 
med en banevogter fra København og boede først derovre, kom siden 
til Århus, men derfra blev manden forflyttet til Silkeborg. Eva har 
to drenge og to piger. En tredje dreng, født 1958, mistede hun ved en 
drukneulykke i april i år. Den yngste pige blev født en måned efter 
den triste begivenhed.

Inger (Knudsen) Malling, Skivhomle, nu: Heibergsvej 10, Åbyhøj. Har 
taget svendebrev som dameskrædder fra Århus tekniske skole og arbejder 
nu på Sjørup Jørgensens kjolesystue. Blev gift i maj 1961.
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Kirstine Holm (Knudsen) Jørgensen, Stauns, nu: Hedevej 39, Risskov. Gift 
i 1954 og har nu to drenge. Boede først på Samsø, har nu købt hus ikke 
langt fra Egå.

Ulla (Kromann) Bomholt, Terp, nu: Ramten, Djursland. Har bl. a. været 
kontordame på Lisbjerg mejeri. 1957 gift med N. O. Bomholt. De har 
en dejlig gård på Djursland samt en pige og en dreng.

Karen Langkjær, Svinninge, nu: Øresundshospitalet, Helsingør, hvor hun 
er operationssygeplejerske. Var på Rødding højskole 1955-56 og på 
Testrup sygeplejehøjskole 1956-57, uddannet på Århus amtssygehus.

Inger Laursen, Futting, Thorsø, er ekspeditrice i en bagerforretning i 
Silkeborg.

Inger Kirstine (Laursen) Nielsen, Karlby, nu: Erritsø Engvej, Frede
ricia. Var på Rødding højskole 1956, blev gift 1958 med reparatør 
Morten Nielsen, der også er fra Karlby. De har to drenge.

Edith. (Lundgård) Jørgensen, Lillering, nu: Amtssygehuset, Odder, hvor 
hun er økonomaassistent. Hun har været på idrætshøjskolen i Sønder
borg og blev gift i sommer med en vordende maskiningeniør.

Barbara Elisabeth (Madsen) Jørgensen, Stauns, nu: Guldager skole, Guld
ager. Var i sommeren 1955 på Ollerup folkehøjskole og begyndte der
efter en 6-årig uddannelse på Marselisborg seminariums aftenafdeling. 
Nu lige ansat som lærerinde i en forstadskommune til Esbjerg. Er også 
gift og har en dreng på tre år og en lille pige.

Anna Greta (Mortensen) Larsen, Petersminde, nu: »Dybdal«, Grundfør, 
Hinnerup. Blev gift med en lastbilchauffør 1956 og har to drenge. Har 
i sommer holdt ferie hos Elise Christensen fra Sandvig.

Gunhild (Westergaard Nielsen) Klink Pedersen, Stauns, nu: Østerløkken, 
Tranebjerg Samsø. Har været på Rønshoved højskole, blev gift 1957 med 
en sjællænder og har to børn. Gunhild og hendes mand har en ejendom 
på Sydsamsø.

Ketty (Overgaard Nielsen) Brogaard, Skivholme, nu: Skødstrup. Har bl. a. 
været ekspeditrice i Høver brugsforening, nu gift og har to børn.

Birthe (Thyssen Paulsen) Basse, Højrup, nu: »Rosenlund«, Surhave, Brø
rup. Gift 1956. Gården er på 43 tdl. De har tre børn.

Lis (Rathcke) Clausen, Thomasminde, nu: Todbjerg, Hjortshøj. På til
skærerskole i Århus, gift 1956 med en anden tidligere egåelev, Jens 
Clausen fra Todbjerg, hvis fars gartneri de har forpagtet. De har to 
børn.

Anna (Sørensen) Stæhr, Egå, nu: Svenstrup, Hammel. På Aarhusegnens 
Husholdningsskole 1954, og på tilskærerskole i Århus. Ekspeditrice hos 
I. C. Filtenborg i Århus. Gift 1960. De købte en købmandsforretning 
med kom og foderstoffer i Svenstrup.

Astrid (Sørensen) Knudsen, Ferritslev, nu: Ingrids Allé 55, Fruens Bøge, 
Fyn, og

Ingeborg (Sørensen) Pedersen, Ferritslev, nu: Hellerupvej 843 tv., Helle
rup. De to tvillingsøstre fulgtes et par år ad, den ene som stuepige, 
den anden som kokkepige. Derefter tog de begge til Vejle på De gamles 
Hjem og så på Børkop sygeplejehøjskole, videre sammen til Nyborg 
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sygehus og til den sidste del af uddannelsen på Set. Hans hospital i 
Roskilde. Først da skiltes deres veje. Astrid tog til Herning, hendes 
mands hjemegn, og derfra til Odense, hvor hun nu har sit arbejde. Hen
des mand er mejerist, de blev gift sommeren 1960. Ingeborg kom ti] 
Frederiksberg hospital, senere til Gentofte amtssygehus. Blev gift 1959. 
Hendes mand læser på Landbohøjskolen og bliver landbrugskandidat til 
foråret.

Ulla (Tang) Jensen, er husmoder og har adressen: Over Randlev, pr. 
Neder Randlev.

Anna Kathrine (Kousgaard Thomsen) Hald Sørensen, Blegind, Hørning. 
Var i lære som damefrisør, men måtte opgive det. Blev gift 1955 med 
en tømrer. Nu bor de i Blegind, hvor Anna Kathrines far stadig har sin 
tømrerforretning, som svigersønnen nu hjælper til i. De har to børn, 
en pige og en dreng.

Nanna (Østergaard) Jakobsen, Smederup, nu: »Knudsminde«, Rørth, Od
der. Blev gift i maj 1957. De har hendes mands hjem i forpagtning og 
har to dejlige piger.

Så slutter jeg de sammentrængte hilsener med en hjertelig tak 
til hver enkelt, der har ladet høre fra sig. Hvad enten det var en 
kort eller lang hilsen, har den glædet os. Det er, som om der igen 
en stund oprettedes en kontakt med jer, og jeg håber, at den korte 
gengivelse af nyhederne, som vi har fået, også må føles som hilsen 
fra jer til hinanden. Nu må så mange, som det overhovedet er 
muligt for, møde op til jubilæumssammenkomsten i sommer søn
dag den 8. juli kl. 13.30.

Tage Dybkjær.

Et par breve er på min opfordring blevet særlig udførlige og 
gengives her i deres helhed, da jeg formoder, at de også vil være 
af stor interesse både for jer og andre.

Uf je Skou Pedersen skriver om at være kørelærer:
Kære gamle Egåkammer ater.
Nu er det jo en halv snes år, siden vi var på »Egå«, og der er 
jo sket en masse, selv om man ikke synes, det er lang tid siden.

Da jeg var færdig på »Egå«, fortsatte jeg uddannelsen som 
gartner; jeg manglede et par år. Da det var overstået, fik jeg 
arbejde i Abels blomsterforretning; der gik jeg og hyggede mig, til 
jeg skulle være soldat. Jeg var ved fodfolket i Slagelse, for øvrigt 
sammen med Per Sørensen fra Thorsager og Erik Elgaard.
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Efter militærtjenesten fik jeg arbejde i Holte ved København, 
hvor jeg skulle passe en blomsterforretning, et dejligt selvstændigt 
arbejde i smukke omgivelser. Jeg var alene om arbejdet i forret
ningen, indehaveren kørte rundt og lavede vinterhaver og kom 
som regel kun, når kassen skulle tømmes.

Arbejdet i blomsterforretningen var jeg meget glad for, dels 
kunne jeg lide at omgås blomster og dels det at lære nye men
nesker at kende. Der var blot den ulempe ved det, at det var 
alt for dårligt lønnet. Så var det, at jeg fik besøg af min søster og 
svoger; de ville meget gerne have mig ansat i deres firma (forstå 
det, hvem der vil). Min søster og svoger beskæftiger sig med 
køreskole og autoudlejning. Jeg skulle være på kontoret og tage 
mig af kunderne her, eller jeg skulle uddanne mig som kørelærer 
og passe køreskole-afdelingen, det sidste selvfølgelig betinget af, at 
jeg kunne klare kørelærereksamenen, hvilket jeg ikke selv havde 
særlig meget tiltro til, da der kun er ca. 5 — 10 %, der går igennem. 
Men jeg syntes nu alligevel, det kunne være morsomt at prøve, 
for måske var det lige noget, der passede mig, så jeg rejste hjem 
til Jylland og begyndte at læse og gå til undervisning på kørelæ
rerskole. Jeg læste 4-5 timer hver dag, gik på skole 2 timer og 
passede desuden arbejdet på kontoret, så det var en lidt hård 
tid, men det var også kun et halvt års tid, så var jeg klar til at 
gå til prøve, og jeg vidste jo, at jeg kunne gå op én gang til, 
om et halvt år, dersom jeg ikke bestod.

Det var en onsdag eftermiddag sidst i marts måned 1960, jeg 
skulle til prøve. Prøvekommissionen bestod af politimester Hoeck, 
to motorsagkyndige og en mand mere fra politiet, vognen, jeg 
skulle aflægge prøve i, var en Opel Kaptajn af gi. årgang. Først 
skulle jeg selv køre dem en tur. Derefter skulle jeg køre med 
elev, det slap jeg også fra med livet i behold. Nu var der så kun 
motorcyklen tilbage, denne måtte jeg også give en lille op
visning på, og jeg manglede nu kun den teoretiske side af sagen. 
Her var jeg så heldig at komme op i noget, jeg havde læst særligt 
godt på, så min eksamen var hjemme. Nu skulle jeg så begynde 
at undervise på egen hånd, og først nu begyndte problemerne at 
hobe sig op, men jeg havde jo en god rådgiver i min svoger, så 
jeg altid kunne klare skærene, og da der var gået nogle må
neder, gik det hele næsten af sig selv. Selvfølgelig må man hele 
tiden holde sig underrettet om de forskellige nye ting, der kommer 
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frem, men det kan man jo slet ikke lade være med, når man in
teresserer sig for sit arbejde.

Nu vil mange måske synes, at det er et forfærdeligt arbejde 
at skulle lære mer eller mindre nervøse mennesker at køre, nogle 
ryster jo, så det ikke altid er den rigtige pedal, de får trådt på, 
men det er nu kun de første par timer, indtil de finder ud af, 
at det hele slet ikke er så farligt endda.

Jeg skal ikke nægte, at jeg har savnet blomsterne en smule, 
men nu har vi købt et hus med en stor have, hvor jeg kan muntre 
mig i fritiden.

Jeg slutter med de bedste hilsner til jer alle.
Uffe.

Boy Winther skriver fra Kenya i Østafrika:
Kære Tage Dybkjær.

Dit hyggelige brev af 15. sept. har jeg med mange tak mod
taget. Det var jo sjovt med sådan en hilsen her ude i busken; 
gamle minder fra Egå, selv om det er ti år siden, dukkede le
vende op.

Det skal være en fornøjelse at sende en hilsen til Egåbogen, 
hvis bare jeg må have lov at fatte mig i korthed, vi har nemlig 
meget travlt for tiden.

I har jo nok læst og hørt en del om Afrika den senere tid, 
Congo, Mau-Mau o. s. v. det er store problemer, der ligger bag 
det hele, problemer som Europa har været århundreder om at 
løse - her skal de løses i et »nu«. Vi lever i dette »nu«, vi ved 
ikke, om vi kommer eller går. En mand til at styre landet har det 
endnu ikke været muligt at finde. Der findes, jeg tror 36 for
skellige folkestammer i Kenya, og alle har de forskellige meninger. 
Jomo Kenyatta, som for nylig blev fri for alle lænker, I kender 
sikkert hans historie, det er jo i hvert tilfælde ikke noget at skrive 
hjem om, håbede de sorte jo var deres løsning, men heller ikke han 
ser ud til at have hovedet med sig.

Hvad jeg finder er tragedien bag det hele, er at vi lever i et rigt, 
ualmindeligt kønt og storslået land. Her er god jord, kan I tro, 
og der er masser af den, nok til os alle, sort eller hvid, inder 
eller araber. Millioner af tønder land ligger udyrket hen, mangel 
på viden og penge. 85 pct. af statskassens årlige indtægt kommer
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fra os ca. 30.000 hvide farmere, så hvad de 6 millioner afrika
nere her i Kenya bringer ind er jo endnu ikke store sager. Men 
nu går det stærkt, mange skoler er blevet bygget, landbrugsskoler 
er åbnet for alle racer. Amerika tager sig af et hold unge fyre 
hvert år, som skal gennemgå studier derovre, store pengelån fra 
verdensbanken er lovet Kenya til landets udvikling.

Landbruget er hovederhvervet, meget alsidigt og moderne, en 
stor overgang for den sorte mand, der før tærskede sine bønner 
med en stok, og så pludselig fik en mejetærsker i hånden. Tids
rummet 1900 til 1945 mangler fuldstændigt. Bortset fra danske 
afgrøder dyrker vi pyretrum, en blomst der anvendes til udvin
ding af D.D.T. insektmidler. Vi forsøger at få gode græsmarker til 
kreaturerne, dette er vanskeligt, da vi ingen vinter har; ligeledes 
forskellige frøafgrøder mangler vinteren, græsset bare gror, men 
sætter ikke frø, så på kunstig måde må man lade græsset hvile. 
Jeg selv har forpagtet 800 td. land jord og gror udelukkende 
hvede. Disse 800 td. land er fordelt på tre forskellige steder, 
2 x 200 og 1 x 400 td. land. De to x 200 kan jeg tilså to gange 
om året, da disse ligger i 7000 fods højde og får to gode regnpe
rioder i modsætning til de 1 x 400, der kun har én sikker regn 
årlig. Fælles for det hele er regnen, der begynder nu ca. 15. 
oktober, så vi sår for fuld knald i disse dage. Desværre har vi ikke 
lært at gro hvede på samme måde som i Danmark; vi er glad 
for 8—10 sække pr. td. land. 15 sække x 200 pund er meget 
fint. Vi har mange sygdomme og mange insekter; forskningen på 
disse områder er nu i fuld gang, men eftersom man først begyndte 
at dyrke hvede efter krigen i 1945, har disse forskere lang vej. 
Man importerer såsæd fra andre lande med samme klima og 
højde, krydser denne hvede med græsarter fra Kenya, som man 
ved er fri for vore værste sygdomme, såsom rust, men før denne 
hvedekrydsning er tilbage til et godt anvendeligt hvedestrå, er 
12 år gået, så I kan forstå, der er problemer, når man lever i 
et »nu«.

For den, som er jæger — ja, det er snart ikke til at begynde på. 
De oplevelser er så store og uforglemmelige. Vi, der har hvede
marker, som grænser op til de store skove på Mount Kenya og 
Abadarene, har hvert år anselige tab på grund af bøfler og 
elefanter, der brækker ens nyopsatte hegn ned og vælter sig ind 
over hvedemarkerne. Vort bedste middel herimod er en god stor 
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bøsse; vi følger deres spor op i skovene i de tidlige morgentimer, 
hvor de ligger oppe om dagen, forsøger her at komme tæt nok 
på dem og knalder nogle stykker. Det er farlige bæster, og skoven 
er tæt, så man ikke kan gå oprejst. For få dage siden havde vi 
uhyggelige angreb på en mark, som lige var kommet op, en flok 
bøfler på jeg skulle tro 50-60 stk. ville ikke forsvinde. Vi havde 
held til to dage i træk at komme ind på dem og skyde dem op, 
fine skud hver gang; den tredie dag fik vi dem igen, to afrikanere 
havde jeg med mig også med bøsse og vældig gode skytter, men 
ikke bedre gik det, end at vi anskød en tyr — fyren havde dårligt 
nok skudt, før han hang på hornene af bøflen, de er hurtige som 
lynet og kloge som bare det, havde vi to andre ikke været i stand 
til at sende en kugle af sted skulle jeg tro manden på hornene 
havde været død, han slap med et par brækkede ribben.

Måske I ville spørge: er der noget for mig at lave i Kenya, 
og hvad er chancerne? Det er svært at råde, men for en land
mand er her alle chancer. Der er chancen for, at den ikke sorte 
mand bliver smidt ud i morgen, der er chancen for at fortsætte 
og igennem dygtighed, hårdt arbejde og sparsommelighed at kunne 
bygge sit eget op. Kun få er blevet rige her ude, aviserne, der 
skriver om den hvide mand og alle hans tjenere, kan I godt 
glemme alt om — hvad man ikke selv kan lave, er der ingen andre, 
der kan.

Hermed mange hilsener fra
Boy Winther.
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MORS HAVE
af

Jeppe Aakjær

Vi havde hjemme en gammel have, 
skønt kålgård var nok dens rette navn. 
Bag digesåd og forblæste stave 
den lå så ydmyg til pryd og gavn.
Jeg skjulte mig under dens hyld med svimlen 
og vidste som barn ej bedre sted; 
thi blå var lågen og blå var himlen 
og blå lavendlen i moders bed.

En billedbog af de kære kendte, 
ja sådan lå den for barnets sind, 
og søndenvinde dens blade vendte, 
og solens stråler var pegepind; 
og farve kæmpede hedt med farve; 
gult skingrede op over rødt og blåt; 
mod bunden »grined« den røde arve, 
men kejserliljen bar kronen flot.

Den strunkne blåhat mod lyset gaber 
og viser solen de nye sko, 
valmuen blussende ho’det taber, 
blot vinden diklcr den med en kno. 
Og morgenfruer med tændte fakler 
ved højlys dag bag auriklers ring, 
og hyacinther som små mirakler, 
der nejer, svajer for ingenting!

Stokrosen klatrer i middagsvarme 
langs kjønrøgsstolper og klinet væg 
op for at slynge de lådne arme 
i tagets tjavsede oldingskæg.
Sankthansurt drejer sit sløve øje, 
reseda skutter sig lav og glad; 
som blanke knapper i barnets trøje 
står tusinddyder i ring og rad.
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Og duften, duften i moders have 
af timian, mynte, kørvel, kål, 
den vælded ud over såd og stave, 
som når man skvulper en bredfyldt skål. 
Man gik i rus som af søde dramme 
fra hyben, lavendel, pastinak.
Malurt og regnfang bød helst de ramme, 
til hvilke bien sa’ stødt: »Nej tak!«

I havens hedeste solskinshjørne 
stod halmhatskuben blandt dild og løg; 
der hørte man også humlen tørne 
og vredt rumstere på kort besøg. 
Her gravehvepse holdt gyldne stævner 
i peberrodsbedet ved digets grund, 
mens havebænken slog lange revner 
og bier glimted om kubens mund.

Alt vildt og voldsomt var stænget ude 
fra dette hellige, stille sted, 
som mor bevogtede bag sin rude 
og lokked til trivsel bed for bed.
Om tåbelig stud dog ind var kommen 
og mulemålte de brede kål - 
ej ulv kan jages af helligdommen 
med drøjere knubs eller mere skrål.

Nu er den segnet, den lave længe, 
der skærmed for barnets paradis, 
og segnet leen, som klang i enge, 
og armen, som svang den - ligervis. 
Ej glider reseda- og høduft sammen 
som før engang i en høstkvælds vind, 
når spejlende kvier drak af dammen, 
mens mor fra ribsen tog vasken ind.

Forsvunden er også de uskyldsglæder, 
når gulv var fejet og alting gjort, 
at se dig, moder, i alterklæder 
en søndag glide fra hjemmets port; 
guldkorset funkled på salmebogen 
i junisolens forgjorte skin, 
imens du løfted fra lågen krogen 
og skred fra toften til duften ind.
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Og ambraen stod så søndagskæmmet, 
og balsam skinned af morg’nens bad, 
da mor sin hånd mod dens grene stemmed 
og tog hos busken et takket blad.
Hun lugted til det i gode drømme 
og la’ det ømt på den sorte bog; 
mens blomster kyssed på kjolens sømme 
hun atter vejen mod toften tog.

Og stille skred hun med kirkefølget 
ud mod den stigende, stærke sol, 
mens græsset groed og rugen bølged 
og haner ved hvide gavle gol.
Og balsambladet mod mor opsendte 
sin bedste sødme fra hjemmets jord. 
Det dufted ind ad den hvide stente 
og rundt om fonten ved nadverbord.



Norgesrejser

1961

Vi havde omtrent 40 deltagere med på turen op gennem Gud
brandsdalen, vi havde nogle gode dage på folkehøjskolen i Hun
dorp, og derfra gik turene til fods eller pr. bus op til fjelds eller 
ud i dalen til naturskønne og historiske steder. Dalen er rig på 
begge dele. Højskolen ligger der, hvor Olav den Hellige mødte 
Dale-Gudbrand, vi besøgte Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons 
hjem i Aulestad og Vonheim, Christopher Bruuns højskole. Vi 
så stavkirker og folkemuseer.

Og så havde vi en meget fornøjelig aften sammen med nogle 
unge fra Norge, som boede en nat på skolens ungdomsherberg.

1962

De endelige planer er ikke lagt for næste sommers tur, men jeg 
antager, at den kommer til at foregå i tiden 18.—24. juni, og det 
er vel naturligt, at vi så prøver at sejle med båden fra Århus til 
Oslo, som nu er kommet i gang. I Norge vil der blive rundtur 
med bus med besøg i Oslo, i sølvminerne i Kongsberg, i Heddal 
stavkirke, i øvrigt tur gennem Telemark til Hardanger, besøg på 
Hardanger folkehøjskole, tur op gennem Måbødalen forbi Vø- 
ringsfoss og ind over Hardangervidden og hjem gennem Halling
dal.

Planerne vil blive færdige først i det nye år og kan fås hos un
dertegnede (adresse: Langenæs allé 34, Århus).

Med venlig hilsen til alle kendinge blandt Egå-eleverne.

Jens Marinus Jensen.



Forskelligt

Vintermode afholdes søndag den 25. februar. Konsulent Martin Nielsen, 
Vejle, holder foredrag: »Ungdommens vej til eget bo og virke«, og viser 
bagefter filmen »En bonde og hans gård«. Der er adgang for alle. Samme 
dags aften: underholdning og dans for nuværende og tidligere elever. Der 
kan ikke købes mad på skolen den dag, men te fås til medbragt aftensmad.

Elevmøde lørdag den 7. og søndag den 8. juli. Gudstjeneste og foredrag 
ved valgmenighedspræst Solvejg Bording, Nr. Ørslev. Program og indmeldel
seskort sendes til alle medlemmer af vor elevforening, men også andre tidli
gere 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 en søndag omkr. 1. oktober, i 1962 bliver det 30. 
september. Meddelelse om mødet sendes direkte til tidligere vallekildeelever 
og andre, hvis adresse vi har i vort mødekartotek, eller som sender os deres 
adresse inden 1. august 1962. 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, at penge må ikke sendes i almindeligt brev.

Adresseforandringer: Hvis der er tale om en ny, varig adresse, der 
ønskes indført i elevforeningens kartotek, bedes den meddelt skriftligt til: 
Egå elevforening, Egå efterskole, Hjortshøj.

Ny bog af Jens Marinus Jensen: Fridtjof Nansens Saga. Den ikke 
mindst på Egå efterskole kendte forfatter har skrevet denne bog i anledning 
af 100 året for Fridtjof Nansens fødsel. Til Egåbogens læsere er det 
sikkert overflødigt at sige, at det er en fin bog. Som gavebog er den vel
egnet både til unge og ældre. Kan fås i boghandelen eller hos Jens Marinus 
Jensen, Langenæs allé 34, Århus.



Den selvejende institution 
Egå efterskoles bestyrelse

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

Elevforeningens bestyrelse

Gårdejer Frede Bak (1936-37), Rodskov, Løgten (formand).
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 1960-61: Jens Hjulmann Nielsen, Fausing mk., Allingåbro.
For elevholdet 1961: Aase Søndergaard Olesen, Mundelstrup.

Elevforeningens kasserer og sekretær: gårdejer Jes Thomsen (1921-22), 
Bynksminde, Hjortshøj.
Elevforeningens gironummer: 35297.



Elevforeningens regnskab 1960-61

Indtægt: 
Kassebeholdning 1. juli 1960 ...................................................... 1135,93 kr.
Billetsalg ved elevmødet............................................................... 1559,25 -
1058 medlemsbidrag..................................................................... 5104,00 -
Bidrag og gaver............................................................................. 84,00 -
Solgt egånålc ................................................................................. 564,00 -
Solgt egåbøger til elever ............................................................. 57,60 -
Billetsalg ved vinterfesten............................................................. 496,78 -
Indvundne renter........................................................................... 19.85 -

Balance . . 9021,41 kr.

Udgift: 
Egåbogens udgivelse ..................................................................... 4062,20 kr.
Frimærker, tryksager, porto m. m................................................. 1514,42 -
Elevmøde og vinterfest................................................................. 1605,80 -
Købt egånåle ................................................................................. 575,00 -
Krans, gave m. m............................................................................ 208,25 -

Ialt . . 7965,67 kr.
Kassebeholdning 8. juli 1961 ........................................................ 1055,74 -

Balance . . 9021,41 kr.

Bynksminde, den 8. juli 1961.

Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret, og der cr intet fundet at bemærke.

A. Vestergård. Ellen Larsen.



Egåfondets regnskab 1960-61

Indtægt: 
Kassebeholdning 1. juli 1960 ....................................................... 1245,47 kr.
Indvundne renter........................................................................... 106,94 -

Balance . . 1352,41 kr.

Udgift: 
Kassebeholdning 8. juli 1961 ....................................................... 1352,41 kr.

Balance . . 1352,41 kr.

Formue 8. juli 1961: 
Obligation ...................................................................................... 1000,00 kr.
Sparekasse og beholdning.................................................... 1352,41 -

Ialt . . 2352,41 kr.

Bynksminde, den 8. juli 1961.

Jes Thomsen.

Regnskabet er i orden - kassebeholdning er til stede.

A. Vestergård Ellen Larsen.



Elevfortegnelse
Vinteren 1960-61

Kristian Adserballe, Testrup, Mårslet.
Knud Andersen, Mejlby, Hjortshøj.
Villy Andersen, Hårup, Hjortshøj.
Carsten Andreasen, Såby, Østbirk.
Poul Høgh Arve, Mejlby, Hjortshøj.
Erik Bach, Otto Rudsgade 23, Århus.
Arne Bloch, Hadbjerg, Hadsten.
Jan Biichert, Sophiegård, Jarplundfcld, Flensborg.
Thomas Calundan, Hvolbæk, Skanderborg.
Ejvind Christensen, Pillemark, Samsø.
Erik Clausen, Stubberupholm, Fårevejle.
Johannes Clausen, Stubberupholm, Fårevejle.
Hans Peter Dall, Saralystparken 14, Århus.
Arne Dalsgaard, Yding, Østbirk.
Kaj Dohn, Ørup, Trustrup.
Jens Ove Eriksen, Venge, Skanderborg.
Sigurd Aaes Hald, Grønfeld, Femmøller.
Jan Birkedal Hansen, Laugshøj, Højby Sjæll.
Poul Hansen, Lystrup, Hårlev.
Viggo Flansen, Lystrup, Hårlev.
Svend Erik Flansen, Søften, Flinnerup.
Jørgen Hestbech, Lemvig.
Gunnar Huusmann, Hårby, Skanderborg.
Tage Bech Iversen, Hvilsager, Mørke.
Poul Erik Jacobsen, Nøjsomhedsvej 47, Brabrand.
Niels Karl Jelsbak, Holme Bjerge, Højbjerg.
Carsten Jensen, Tværgade 25, Ikast.
Frode Jensen, Liltved, Auning.
Jens Kristian Jensen, Mejlby, Fljortshøj.
Rasmus Erik Jensen, V. Alling, Auning.
Tommy Jensen, Tolstrup, Horsens.
Ole Langtved Johansen, Nordby Samsø.
Geert Norring Jørgensen, Møller Meyersvej 6, Risskov.
Hans Jørgensen, Frøkjærgård, Skovby Østj.
Ivan Jørgensen, Alken.
Knud Jørgensen, Såbygård, Østbirk.
Robert Jørgensen, Vesterløkken, Pillemark Samsø.



Elevholdet 1960-61 - i alfabetisk rækkefølge nederst fra venstre.
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Morten Ladefoged, Mullerup, Slagelse.
Helge Kohl Lauritzen, Lisesmindc, Vinding.
Hans Peter Laursen, Glavindsminde, Karlby, Hornslet.
Niels Gert Lemming, Svejstrup, Ry.
Peter Mikkelsen, Bredballegård, Mårslet.
Vagn Mikkelsen, Baskærgård, Voldum, Randers.
Hans Mørup, Ballehøje, Hjortshøj.
Aksel Nielsen-Englyst, Søften, Århus.
Bent Vangsø Nielsen, Hårby, Skanderborg.
Birger Nielsen, GI. Mølle, Addit.
Ejnar Nielsen, Lemmer, Mørke.
Erik Hougaard Nielsen, Egå, Lystrup.
Esben Velling Nielsen, 0. Hornbæk, Randers.
Jens Hjulmann Nielsen, Fausing mk., Allingåbro.
Johnny Nielsen, Tirstrup Østj.
Jørgen Nielsen, Skovly, Voldum, Randers.
Kresten Kjeldsen Nielsen, Haslundkær, Randers.
Poul Nielsen, Kolby Kås, Samsø.
Poul Erik Nielsen, Kildegården, Alken.
Anton Nørgaard, Skellerup Nygårde, Resenbro.
Svend Børge Olesen, Nr. Vissing, Skanderborg.
Edgar Pedersen, Gedved, Horsens.
Karl E. Pedersen, Pillemark, Samsø.
Knud Pedersen, Vikj ærsvej 24, Risskov.
Kristian Sepstrup Pedersen, Karensminde, Vrinners.
Orla Juhl Pedersen, Linå, Silkeborg.
Søren Henning Pedersen, Lystrup.
Villy Pilgaard Pedersen, Sepstrup, Rønbjerg.
Walther Withen Pedersen, Hørslev, Skovby Østj.
Carl Edvard Nøhr Rasmussen, Gram, Stilling.
Ebbe Rasmussen, Labing, Harlev J.
Erik Skrydstrup Rasmussen, Tvingstrup.
Flemming Rasmussen, Skørring, Mørke.
Plans Jørgen Rasmussen, Thyrislund, Rønde.
Kai Rasmussen, Hvolbæk, Virring, Skanderborg.
Karsten Rasmussen, Rosmus, Balle.
Knud Kjeldsen Rasmussen, Karlby, Hornslet.
Knud Rasmussen, Flundslund.
Poul Rasmussen, Røgen, Sporup.
Tage Rønde Rasmussen, Stabrand, Kolind.
Visti Rasmussen, Stabrand, Kolind.
Søren Ravn, Dråby, Ebeltoft.
Kim Sejling, Ørby, Kolby Kås, Samsø.
Ove Kjær Simonsen, Vrå, Vrinners.
Jesper Søgård, Fuglsangsallé 25, Århus.
Benni Sørensen, Langengevej 7, Risskov.
Erik Dalsgård Sørensen, Nymarken, Mårslet.
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Erling Sørensen, Splidholm, Gylling.
Hans Jørgen Løgstrup Sørensen, Elsted, Lystrup.
Jens Severin Sørensen, Lemmer, Mørke.
Keld Vestergård Sørensen, Otto Rudsgade 27, Århus.
Per Bonde Sørensen, Stubbe, Hyllested.
Sven-Erik Sørensen, Svejstrup, Alken.
Bjørn Saabye, Tranebjerg Samsø.
Villy Thygesen-Nielsen, Voldby, Hammel.
Aksel Vestergård, Søften, Hinnerup.
Ole Klejs Vilhelmsen, Kolby, Samsø.
Peter Holme Villadsen, Elev, Lystrup.
Kaj Ostergaard, Vallekilde.

Sommeren 1961

Sonja Ammidtsbøl Andersen, Frydensborg, Hyllested.
Herdis Andreasen, N. Harritslev.
Kirsten Andreasen, Søby, Hornslet.
Tove Andreasen, Vennebjerg, Lønstrup.
Grete Appel, Lyngby, Trustrup.
Edda Årnadottir, Seljaveg 25, Reykjavik, Island.
Jette Bartram, Klostergade 70, Århus.
Irma Bendtsen, Norring, Hinnerup.
Henny Berggreen, Linå, Silkeborg.
Margit Berthelsen, Skovvej 4 A, Århus.
Inge Brøsted, Skader, Randers.
Inge Buch, Vestergade 35, Århus.
Ane Lis Christensen, Begtrup, Knebel.
Inger Bente Christensen, Harlev mk., Ormslev.
Birthe Christensen, Mejlby, Hjortshøj.
Jette Christensen, Løgten.
Margit Christensen, Holbæk, Ørsted.
Inge Leth Christiansen, Nordvestpassagen 28, Århus.
Inge Geiel Danielsen, Tinning, Hinnerup.
Dorte Knud Fink, Nr. Hostrup, Rødekro.
Elly Gisladottir, Midstræti 5 B, Vestmannaeyar, Island.
Helle Gravgaard, Hans Egedesvej 53, Århus.
Elsebeth Gregersen, Bagergården, Feldballe.
Maja Flansen, Skødstrup.
Ingegerd Helbo, Attrup Kær, Trustrup.
Aase Fljorth, Linå, Silkeborg.
Else Holst, Thorsager.
Karin Fløy, Klostergade 68, Århus.
Birgit Jacobsen, Klank, Galten.
Gudrun Kjeldsen Jakobsen, Haldum, Hinnerup.
Tove Jakobsen, Trige Århus.
Dorthe Jensen, Mundelstrup.



Eevholdet 1961 - i alfabetisk rækkefølge nederst fra venstre.
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Hanne Hoick Jensen, Nødager, Kolind.
Kirsten Jensen, Norring mk., Hinnerup.
Lilly Jensen, Godthåb, Trige, Århus.
Mona Jensen, Halling, Randers.
Sonja Jensen, Bale, Mørke.
Jytte Johansen, Tåstrup, Harlev J.
Ranneveig Jönatansdottir, Melgcröi 3, Köpavogi, Reykjavik, Island.
Inga Kalstrup, Mejlby, Hjortshøj.
Birgit Keller, Trige, Århus.
Signe Grønning Kjeldsen, Elkærgård, Malling.
Kirsten Kristensen, Engdalsvej 107, Brabrand.
Dorte Kølsen, Trige, Århus.
Ellen Damkjær Lauridsen, Haldum, Hinnerup.
Anna-Lise Laursen, Solbjerg, Århus.
Eva Laursen, Strands, Knebel.
Alice Loft, Hørret, Mårslet.
Lilly Lyng, Elling, Kvissel.
Ölöf Magnusdottir, Öldugötu 41, Reykjavik, Island.
Vibeke Milbak, Rud. Wulffsgade 4, Århus.
Birthe Mogensen, Søby, Hornslet.
Else Mortensen, O. Hadsten, Hadsten.
Else Bundgaard Mortensen, Østerriis, Hinnerup.
Karen-Margrethe Mortensen, Ørting.
Mette Mortensen, Mariendal, Brabrand.
Tove Møller, Lyngby, Brabrand.
Elin Nielsen, Skade, Højbjerg.
Inger Rask Nielsen, Trige, Århus.
Lis Lund Nielsen, Lundum.
Sylvia Nielsen, Skade, Højbjerg.
Tove Piltoft Nielsen, Ørting.
Eyglo Öladottir, Bergstadastr. 69, Reykjavik, Island.
Aase Søndergaard Olesen, Mundelstrup.
Pålina Oswald, Nesveg 8, Reykjavik, Island.
Dagny Pedersen, Seldrup, Beder.
Else Pedersen, Gram, Stilling.
Elva Pedersen, Fuglslev, Hyllested.
Grethe Pedersen, Korsholm, Hinnerup.
Jonna Sejer Pedersen, Mejlby, Fljortshøj.
Margrethe Pedersen, Houlbjerg, Laurbjerg.
Anna Margrethe Rasmussen, Thyrislund, Rønde.
Else Rasmussen, Ørting.
Tove Rasmussen, Høver, Galten.
Ellen Sejr, Harlev J.
Kirsten Skovbakke, Framlev, Harlev J.
Sonja Sparre, Foldboholm, Ebeltoft.
Bente Steen, Tiist, Mundelstrup.
Aase Storm, Vibevej 8, Hjørring.
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Else-Marie Svendgaard, Ry.
Bodil Sørensen, Korupskov, Ryomgård.
Esther Sørensen, Korupskov, Ryomgård.
Else Sørensen, Hvilsted, Odder.
Eise Elevring Sørensen, Holbæk, Ørsted.
Else Holst Sørensen, Eskerodvej, Hornslet.
Karen Lai Sørensen, Skødstrup.
Lene Sørensen, Hyllested.
Lissi Klessner Sørensen, Georgsminde, Nimtofte.
Tove Højlund Sørensen, Tiist, Mundelstrup.
Grethe Vinther Therkildsen, Mørke.
Inger Lis Thomsen, Sønderskov.
Annelise Udsen, Karlby, Voldby.
Mona Vorgaard, Præstholm, Boulstrup.
Dorthe Westergaard, Ajstrup, Sulsted.
Vibeke Windeløv, Dalvangen 10, Højbjerg.

De 191 elever fordelte sig således efter amter: 67 Århus, 60 Randers, 
29 Skanderborg, 13 Fiolbæk, 5 Hjørring, 3 Ringkøbing, 2 Præstø, 2 Viborg, 
1 Sorø, 1 Åbenrå, 1 Ålborg, 1 Flensborg, og 6 var fra Island.

Ved kursusets begyndelse var 46 elever fyldt 14 år, 105 var fyldt 15 år, 
38 var fyldt 16 år, og 2 var 17 år.


