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Korn i hus
Et digt af Chr. Richardt.
Stormen jog,
og regnen slog,
og sæden gik i leje;
lagde sig langs jorden lavt,
hel vanskelig at meje.

Aks og mand
står halvt i vand, —
ak, meget vil der spildes!
Mangt et bånd må løses op
og mangt et neg må skilles.

Skyen veg,
og neg ved neg
omsider stod i trave.
Da der skulle køres ind,
kom atter alt af lave.

Dog til sidst
med liden brist
der læsses kan og køres;
blæst og sol gøre fælles sag,
og alle hænder røres.

Dag på dag
med tordenbrag
det pisker ned og skyller;
- bryd dog frem, du kære sol,
og red den rige mylder!

Fulde læs
gør høje hæs,
alt under sang og trallen;
riven går i pigehånd,
til lystig piskeknalden.

Bonden går
med hagl i hår,
mens hjertet i ham sukker;
flytter på de våde aks,
og mod Vorherre mukker.

Men om land
fra mand til mand
det går med hovedrysten:
kornet fik vi vel i hus,
men vanskelig var høsten!

Det plejer ellers at være et juledigt, der bringes i Egåbogen hvert
år. Men da jeg i slutningen af september, mens vi endnu havde
uhøstet korn stående på marken, fik fat i en digtsamling af Chr.
Richardt og læste hans digt »Korn i hus«, fik jeg straks lyst til at
lade flere se det. Selv om mejetærskeren har afløst leen, og trakto
ren med sideriven har afløst pigen med håndriven, og kornet står i
sækkene på marken i stedet for i høje hæs, så er der dog alligevel
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nu som før stor forskel fra år til år på, hvordan det er at få høsten
bjærget. Det år, da Chr. Richardt skrev digtet »Korn i hus«, må
sommeren have været omtrent som den, vi har oplevet i år. Der
kom alt for megen regn, og da kornet omsider stod klart til at tage,
kom vejret igen af lave. Bonden sukker og tænker, at meget vil gå
til spilde, men det går dog ikke så galt som frygtet. Kun med lidt
tab (»liden brist«) bliver høsten alligevel bjærget til sidst med stor
glæde og under højt humør, — dejligt, at vi fik så god en høst og
omsider blev færdig med den, men kære, hvor var den vanskelig!
Chr. Richardt var naturelsker. Hvad han oplevede i naturen,
satte han ofte i sang. Digtenes titler viser det: Plovmandens sang,
Sædemandens sang, Snestorm i maj, Jordbund og vækst, Ved løv
spring, Efter stormen, Somrens farvel, Mod efterår, Våd oktober,
Decemberskov. Fra Højskolesangbogen kender vi Velkommen, lærkelil, Når egene knoppes og En stille høstlig brusen.
Den sidstnævnte hedder »I høst«. Den er et eksempel på, at dig
teren lader sine tanker gå videre end til den natur, som han digter
om. Han overfører ofte naturens love og foreteelser til menneskeli
vet:
Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
bring korn i lo og lade!
bring frugt bag dunkle blade!
bring hjertet fred og trøst!

Ligesom der ikke kan være forår hele året igennem, sådan er
livet også mere end ungdomslyst, og den dag kommer, da man står
ved livets høst.
Men endnu mere overfører han tankerne i digtet »Korn i hus«
på menneskelivet, særlig på det kristne menneskeliv.
Efter at han har skildret den usædvanlig vanskelige høst, fort
sætter han i andre verslinjer med at anstille betragtninger over, at
vi mennesker kan være lige så besværlige at have med at gøre som
høsten. »Kornet fik vi vel i hus, men vanskelig var høsten«, ja,
men:
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Dog er der en, som har det værre
med sine neg at få i hus, —
og denne ene er Vorherre!

Vi kastes om i døgnets rus,
og går som sæden lavt i leje
for vore lysters vilde sus;
og når omsider vi os neje
for ham og for hans stærke hånd,
og giver os hos ham i pleje;
og når i kærlighedens bånd
han flokker de forkomne sjæle,
og la’er i lykkens sol os dvæle,
og ånder på os med sin ånd, —
da er vi snart igen et bytte
for vantro hovmods regn og rusk;
Guds sol var os til liden nytte.

— O Herre, du hvis arm er mægtig,
trods regnens skyl og stormens sus
at gøre spædest kerne vægtig, —

gør du os troende og glade,
og sank engang os i din lade!
Vi skal - som Chr. Richardt siger i et andet digt — »grønnes Gud
til ære, gyldnes til høst«. Linjerne er fra sangen, som han skrev i
1871, altså kort efter den fransk-tyske krig, og hvor han begynder
med et spørgsmål, som vi kan stille med endnu større rette efter de
to verdenskrige: Jord, i hvis favn der hades og der myrdes slægt
efter slægt, blodige jord med al din syndebyrdes voksende vægt, —
hvordan kan du blive ved med uanfægtet af alt det at grønnes hver
eneste vår?
Jo, det er Guds almagt og kærlighed, der gør det muligt:
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»Jo, thi den samme, som har bundet jorden
lovenes bånd,
som gav sit folk i ørkenfjeldets torden
loven i hånd, —
han la’er sin sol hvert fattigt strå forgylde,
han er den Gud, som hører støvets bøn,
som i tidens fylde
gav os sin søn«.

I tidens fylde, »da Guds søn på jord sig fandt en moder skøn«,
ja, så tænker vi alligevel på julen og dens glædelige budskab til os
alle, og vi her sender alle Egåbogens læsere vore bedste ønsker om
en velsignet jul og et lykkeligt nyt år!
Karin og Tage Dybkjcer.

Den tredje fortælling
Hver gang vi døber et barn her i landet, bruger vi vor Herres egne
ord, sådan som han sagde dem til sine disciple: gå ud i al verden og
gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt
det, jeg har befalet jer.
Hvis vi skulle sige noget typisk om tiden, vi lever i, som vi lever
den i de gamle kristne lande, må det vist være det, at vi ikke holder
de befalinger og ikke lærer nogen at gøre det mere. Og skulle vi
sige noget typisk om de tre lignelser (til tredje søndag efter trinita
tis) om fåret og drakmen og den fortabte søn, så måtte det typiske
for fortællingerne blive, at vi mennesker kan komme uden for Guds
rige, men at vi aldrig kan ændre ved riget i sig selv. Det venter os,
som faderen ventede på sønnen. Det er her, uafhængigt af os.
Det naturlige forhold mellem et barn og dets far er en tryghed,
der uden grænse venter sig alt og uden undren modtager alt — den
største opofrelse, den fuldkomne selvudslettelse, den uopslidelige
kærlighed.
Den største opofrelse og den fuldkomne selvudslettelse er jo i al
mindelighed ikke det at give sit liv. Det er heller ikke det at for
lade sin valplads. Det er at give en hel masse i det daglige. Sin lyst
til at gøre sådan og sådan, sit krav på at have ret til at leve sit eget
liv, sin trang til at ville noget andet end de andre. Barnets tryghed
i hjemmet (og tryghed betyder jo lykke og glæde) bygges for en stor
del op af de nederlag, vi selv gør til sejre. Sejre over vort eget sind.
Over det i os, der skulle være kærligt, men ikke er det. Mon ikke
vor evne til at handle kærligt er det salt, som vor Herre talte om,
og mon ikke det er sådan, at kraften i saltet altid, hvis den mistes,
mistes lidt efter lidt under de daglige kampe med os selv, som vi
ikke tager op. Kærligheden er altid sin egen drivkraft. Den har in
gen anden. Hvis saltet mister sin kraft, hvormed skal det da sal
tes? Det duer hverken til jord eller gødning; man kaster det ud. Så
dan er den sløvede kærlighedsevne. Men det menneske, der er ble
vet som salt uden kraft, efterlader altid et frygteligt tomrum. Der
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er ikke noget tristere, og nok heller ikke noget syndigere, end liv,
der leves ihjel; samvær, der ødelægges; fordi vi stirrer os blinde på
vort eget, vore egne krav og vor egen livsform. I stedet for at leve
det liv, vi har, og gøre de andre fri til at leve deres. Det er jo kun på
den måde, i absolut bundenhed og i fuldkommen frihed, man kan
leve sammen og hjælpe hinanden.
I broderens misstemning over faderens glæde dirrer en meget
menneskelig streng: her har jeg gået og gjort det så godt. Jeg har
aldrig overtrådt nogen af dine bud og jeg har heller ikke overhørt
nogen af dem. Jeg har gjort lige netop, hvad du ønskede gjort. Og
så glæder du dig alligevel mere over den anden, der simpelthen
ødte det hele væk. Soldede det altsammen bort i det fremmede og
kom hjem. Tomhændet. Æreløs. Vi ville allesammen reagere lige
som den bror, selv om vi ikke ville sige det frit. Vi bærer allesam
men på en retfærdighedsdrøm: når jeg gør det gode, må jeg også
belønnes; i hvert fald må jeg da belønnes af Gud.
Det siger vor Herre, at der ikke er noget om. Tværtimod. Guds
rige har ingenting med løn at gøre — det er åbent for alle, hvordan
vi så er. Hvis vi blot vil komme og tage imod. Den fortabte søns
hjemkomst var hans bryllupsklædning. De smykker og klæder, han
fik af sin far, fortalte, at han var ventet med glæde. Den glæde,
der ingen syndertegn kræver, og heller ingen sønderknuselse
bryder sig om. Kærligheden længes ikke efter at tilgive, den længes
kun efter, at drengen kommer hjem. Faderens tilgivelse og glæde
kom løbende ham i møde, og velkomsten fik han, før han fik sagt
nogen ting. Så lirede han ganske vist sin lektie af, den, han havde
lært sig ude i det fremmede, men faderen hørte ikke efter; for ham
var det nok, at drengen kom.
Det er den fineste fortælling, noget menneske har hørt. Den
kunne kun fortælles af den, der var hjemme hos Gud som et barn
hos sin far, og som samtidig kendte livet imellem mennesker, så
han sluttede med fortællingen om den hjemmeværende bror. Ham
ligner vi, mere end vi ligner den fortabte søn, der kom hjem til
huset, tomhændet, æreløs. Bare kom. Sådan kommer vi meget sjæl
dent til Gud. Vi venter med at komme, til vi kan præstere et eller
andet. En tung sorg, en dyb rådvildhed, en særlig højtid, et rent
hjerte, et minde om en gang vi oplevede noget godt. Måske lader
vi også være med at komme, fordi vi venter på en anger i vort sind.
Efterdi I nu af hjertet angrer jeres synder — eller noget i den ret-
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ning. Der er jo så forfærdelig mange ord i den retning — af de ord
vi sætter ind. Måske burde anger udgå af kirkesproget, fordi det
spærrer vejen til vor Herres bord, og også spærrer vejen for hans
budskab om Gud.
Budskabet ligger i, at faderen blev glad. Fordi han, der for vild,
var kommet tilbage, fordi han, der var død, var blevet levende
igen. Men budskabet ligger også i det, han sagde til den anden,
den mutte og ulykkelige, som ikke var glad, og som ikke kunne
glæde sig over de andres glæde. Her kunne det måske være pas
sende med en advarsel; her kunne det være troligt med et: bliv
udenfor! Men det sagde vor Herre ikke. Han sagde, at Gud også
havde kærlighed til ham.
Der er i virkeligheden to syndere i lignelsen, og også to fortabte:
ham, der drog ud og levede ryggesløst, og ham, der blev hjemme og
passede sin dont. Til ham sagde faderen så blidt som til den anden:
Barn! Du er jo altid sammen med mig og alt mit er dit.
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Vor Herre fortalte den dag tre lignelser, to på vores og én på
sit eget sprog. De to på vores sprog - om det bortkomne får og det
tabte pengestykke - skulle sige det, de siger, at så glade, som vi bli
ver, når det tabte er fundet, så glad bliver Gud, når vi holder os
til ham. Den tredje fortælling, den i vor Herres eget sprog, siger
det egentlige: at uden for Gud er livet som døden, sammen med
ham er det evigt liv.
Solvejg Bording.

Francis Bull fortæller erindringer
Forfatteren, fhv. forstander Jens Adarinus Jensen, der regel
mæssigt har holdt foredrag på Egå efterskole siden 1943,
har i efteråret fået den sjældne norske orden Ridderkorset af
Den kongelige norske Sank Olavs Orden. Alle hans tidligere
egåelever vil lykønske ham og glæde sig over, at det på denne
måde bliver understreget, at Jens Marinus Jensen er en af
Norges bedste venner i Danmark. Hans foredrag, hans bøger
og hans Norgesrejser er vidnesbyrd om det. Egåbogen brin
ger her en artikel af ham om en ny norsk bog.

Til professor Francis Bulls 75 års-dag den 4. oktober udsendte norsk
Gyldendal en ny bog af ham: »Minner om mennesker«. Det er en
slags fortsættelse af samlingen »Tradisjoner og minner«, som han
skrev i 1941 under krigen og fik ud i 1946, og tilsammen er de to
bøger et værdifuldt bidrag til nordisk memoirelitteratur.
Francis Bull er berømt for sin gode hukommelse og for sin evne
til at fortælle. Han har kendt en mængde fremtrædende mennesker,
og derfor er bogen her fyldt med mange morsomme og karakteri
stiske historier om mennesker fra hans samtid. Det er en meget for
nøjelig bog at læse.
Der begyndes med små erindringer om kong Haakon. Francis
Bull havde i personalhistorisk tidsskrift læst om en dansk kaptajn,
som skulle være opdrager af prinserne Christian og Carl (altså de
senere konger Christian X og Haakon VII) og deres fætter prins
Georg af Grækenland, da de var 8-10 år gamle. Det blev fortalt,
at kaptajnen brugte spanskrøret både hyppigt og hårdt, og en af
ten kom deres bedstemor, dronning Louise, for at se dem bade og
blev meget forfærdet over de mange røde striber over ryg og agter
spejl. Hun lod kaptajnen kalde og spurgte, om det virkelig var nød
vendigt at give disse små drenge en så hård behandling. Dronnin
gen, der gik under navnet »Europas svigermor«, var vant til, at
såvel tsaren af Rusland som prinsen af Wales behandlede hende
med respekt, men kaptajnen lod sig ikke imponere. Han sagde:

12

»Ja, Deres Majestæt, det er nødvendigt«, og den gamle dronning
blev så betuttet, at hun forsvandt uden et ord.
Francis Bull spurgte engang kong Haakon, om det kunne være
sandt. Han bekræftede det, »men det er også sandt, at vi trods
alt var glade for kaptajnen. Vi var på det rene med, at hans af
straffelser var retfærdige, og at vi fortjente dem«.
Kort efter, at kongen kom til Norge, var han og dronningen til
middag hos statsminister Chr. Michelsen. Ved bordet sad kongen
lige over for Bjørnstjerne Bjørnson. Det var første gang, de var
sammen. Michelsen holdt en tale for det ny kongepar, og kong
Haakon måtte altså holde en svartale. Han var ikke øvet taler og
syntes, det var meget vanskeligt, men det skulle altså gøres. Da det
var overstået, så Bjørnson på ham med et smil og sagde: »Slet ikke
dårligt! Men sig ikke »majet«, Deres Majestæt, sig meget«! Kon
gen fortalte dette til Francis Bull og tilføjede: »Jeg var glad over
anerkendelsen fra den berømte taler, og jeg har altid passet på at
sige meget efter den dag! - Siden blev Bjørnson og min kone og jeg
gode venner, og han kom ofte på slottet hos os«.
Et af de første år efter 1905 skulle kongen møde den tyske kej
ser ude på Vestlandet, hvor denne plejede at komme på en årlig
ferie. En gammel bonde kom hen og hilste på Norges ny konge, der
gav ham et varmt håndtryk og talte med ham en tid. Da kongen
kom tilbage til kejseren, fik han en slags irettesættelse. Kejseren
foreholdt ham, at sådan burde han ikke gøre. En konge kunne ikke
tage en bonde i hånden og passiare med ham. Kong Haakon sva
rede: »Nej, du kan selvfølgelig ikke gøre noget sådant, det forstår
jeg så godt. Men der er stor forskel på os to, må du huske: Du er jo
kejser af Guds nåde, men jeg er valgt af folket, jeg«.
Et andet kapitel fortæller om den nylig afdøde norske maler
Henrik Sørensen, der var en særpræget personlighed, som der er en
mangfoldighed af historier om. En tigger sagde engang til ham:
»Får jeg 25 øre da, mester, til en kop kaffe«? Henrik Sørensen,
som af alle blev kaldt Søren, svarede: »Du skulle skamme dig!
Komme her og be mig om 25 øre! Fem kroner skal du be om. Værsågod«!
Henrik Sørensen skulle male et billede af Niels Bohr i æresboli
gen på Carlsberg. Der er en græsk-klassisk ovenlyssal med mar
morsøjler. Der begyndte arbejdet, som ikke var let, for »Bohrs ge
nipræg er en indre kvalitet og ligger ikke udenpå ham«. En af de
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første dage, da Søren havde siddet en stund og tænkt over, hvorle
des det hele skulle lægges til rette, sagde han: »Ja, Niels Bohr, nu
kan du gå ind til dit skrivebord og sætte dig dér, og når du så om
et kvarters tid har løst halvandet verdensproblem, kan du komme
igen. Men nu må jeg ha’ en pause«.
Der er spredte minder om rejseoplevelser og mennesker i forskel
lige lande — også Danmark. Fra vort land har professor Bull et
minde, som lyser over alle de andre. Det gælder frihedsfesten på
Skamling i 1945. Han bragte dér i enkle ord en hilsen fra Norge.
Henimod hundredtusinde mennesker svarede med at råbe i takt:
Hils i Norge, hils i Norge! Syv-otte norske damer, der var gift i
Danmark, kom siden hen til Bull, og »de silgråt af bevægelse og
spurgte til hjemlandet, som de ikke havde hørt ordentlig fra i lang
tid. Det hele var usigeligt rørende, og man følte det stærkt, at
danskernes gamle, venlige følelser over for Norge, som havde fået
et par små rifter i Grønlands-sagens tid, nu var blevet varmere end
nogen sinde, og vi, som kom rejsende fra Norge, kunne fortælle
om taknemligheden hjemme for den spontane »danskehjælpen«
og med sandhed sige, at broderskabsfølelsen over for Danmark var
trængt dybere ind i norske sind end nogen gang før«.
Af danske venner fortæller Bull om overbibliotekar Carl S. Peter
sen, fru Lis Jacobsen, litteraturhistorikeren Ejnar Thomsen, ma
lerinden Anna E. Munch med flere.
På et kursus i Norge kom en norsk præst ind på Georg Brandes
i en tale, hvor han med hårde ord fordømte Brandes, som om han
kunne være Anti-krist. Francis Bull blev forarget over denne blin
de hadefuldhed og spurgte bagefter præsten, om han vidste, hvad
Brandes havde sagt om Grundtvig. Det gjorde han ikke. Brandes
havde i sine senere år en ung sekretær, som en dag kom med en fla
bet bemærkning om Grundtvig. Da sagde Brandes: »Men barn
dog, sådan må De da ikke tale. Grundtvig var et geni. Jeg kan ikke
fordrage ham, men det er en ganske anden sag. Et geni var han,
og om genier taler man i en ganske anden tone«. »Har Brandes
virkelig kunnet sige noget sådant«? - »Ja, det har han«. — »Da
tror jeg, jeg må tage min mening om ham op til revision«. — »Ja,
det synes jeg, De skulle gøre«.
Francis Bull skriver: »Jeg har haft mange hyggelige og mor
somme oplevelser i Danmark på mine foredragsrejser, og det kom
mig ofte til gode, når jeg talte på danske folkehøjskoler, at jeg

14

var svigersøn af den afholdte danske folketaler og politiker Klaus
Berntsen. Det bragte mig umiddelbart i kontakt med mange men
nesker«.
I et kapitel fortæller Bull om årene i fangenskab på Grini og
karakteriserer en del af medfangerne. Der var Ludvig Hope, »den
ypperste lægprædikant i det 20. århundredes Norge og en fuldgod
og almindelig afholdt repræsentant for folkelig norsk kristendom«,
og: »Jeg har sjælden — for ikke at sige aldrig — mødt en mand med
en så umiddelbar, indtagende charme som Hope«. Han havde
lune.
En anden type var Indre Missions stærke fører Ole Hallesby.
Han var imponerende, men smil og latter forekom sjældent hos
ham. Han var uræd. En dag kom en tysk befalingsmand ind og
spurgte om, hvordan det stod til med stemningen i barakken. Hal
lesby tog ordet: »Det er for galt, at unge nordmænd, som skal hen
rettes, ikke får adgang til kirkens trøst«. Det var nylig hændt, at
en gruppe unge var blevet skudt uden at få lov at tale med en
præst. Tyskeren svarede, at det havde han ikke noget med at gøre.
Hallesby vedblev: »Forstår De ikke, at intet kulturfolk kunne
bære sig sådan ad«? — Tyskeren gentog, at han ikke havde med
dette at gøre. »Det er en skændsel«! sagde Hallesby og slog i bor
det, så tyskeren skyndte sig ud. »Det var en oplevelse, som gjorde
os henrykt«, siger Bull.
Mens en tysker var til stede, sagde Hallesby en dag, at han
havde set en tysker slå 43 mand med en ridepisk på én formid
dag, endda ingen af dem havde gjort noget galt. Han blev kaldt
til lejrkommandanten, der ville vide, hvem det var, der havde
gjort det. »Det var hr. lejrkommandanten selv«, svarede Hallesby.
Han havde moralsk mod til at stå ved sine ord. Samværet med en
mand som Hallesby gav bare lyse minder, bekender Francis Bulk
Han fortæller også om Odd Nansen og Arnulf Øverland og
mange andre, fiskere og fabrikanter, lærere og arbejdere, repræ
sentanter for alle kanter af landet.
Han fortæller om den lektor, der af en af de ældre folkeskole
lærere blev spurgt: »Tror du, vi bliver skudt, dersom vi siger nej
til at gå med i N. S.-organisationen for lærere? Tør du ta’ klart
parti her«? Lektoren svarede: »Jeg tør ikke kalde mig nogen særlig
modig mand. Jeg véd bare, at der er én ting, jeg absolut ikke tør.
Jeg tør ikke komme hjem og risikere, at min datter (hun var vist
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omtrent fjorten år) skal se på mig og spørge: Men far, har du svig
tet? - Det tør jeg ikke«.
Francis Bull kalder ordene nogle af de mindeværdigste, han
hørte på Grini.
Her har jeg givet enkelte prøver på, hvad Francis Bull fortæller.
Det er kun en lille mundsmag. Det er en rigdom af bidrag til nor
disk personalhistorie. Læs selv! Bogen er skrevet på et for danske
letlæseligt norsk.
Bogen slutter med den mindetale, Bull holdt ved festen på 100
års-dagen for sin moders fødsel.
Jens Marinus Jensen.

I kamp for verdensfreden
Indledningskapitlet til Jens Marinus Jensens nye bog: Dag
Hammarskjölds vej og virke«.

Det var natten mellem den 17. og 18. september 1961 lidt over
midnat, at Dag Hammarskjöld, De forenede Nationers general
sekretær, omkom under en flyverejse over Afrikas urskove.
Da budskabet derom dagen efter nåede ud over verden, følte
millioner af mennesker det som en personlig sorg, og sorgen var hos
mange iblandet angst for, hvordan det nu skulle gå med freden i
verden, for Dag Hammarskjöld var både i kraft af sin stilling og
sine personlige forudsætninger den mand, som stod forrest i kam
pen mod den tredje verdenskrig.
Tolv dage senere begravedes han fra Uppsala domkirke. Der
sad mennesker fra Asien og Afrika mellem folk fra Amerika og Eu
ropa. Aldrig var et så repræsentativt og så broget følge set ved no
gen jordefærd - hverken i Sverige eller andet steds. Der blev flaget
på halv fra alle offentlige bygninger i mange lande - også fra kon
geslottet i Stockholm. Det var aldrig sket før, når det ikke drejede
sig om en kongelig person. Millioner af mennesker fulgte gennem
radio og fjernsyn højtideligheden i kirken og ved graven.
Næsten alle — i hvert fald i den vestlige verden — kendte Dag
Hammarskjölds navn, men meget få kendte mennesket bag den of
fentlige personlighed. Hans ord og hans handlinger havde skabt
tillid til, at han var den mand, tiden havde brug for i arbejdet for
fred og folkeforsoning. Han var blevet et symbol for en gerning,
som skulle gøres.
To verdenskrige oplevede vi i dette århundrede.
Allerede den første skabte så store ødelæggelser, at det blev nød
vendigt at forsøge et internationalt samarbejde for at læge nogle af
krigens sår og for at hindre en ny krig.
Folkenes Forbund blev oprettet med hovedsæde i Genéve.
En mand fra Norden, den verdenskendte norske polarforsker
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Fridtjof Nansen, organiserede et omfattende arbejde for krigs
fanger, flygtninge og sultende. Det drejede sig om millioner. Han
påtog sig dette arbejde for de ulykkeligt stilledes skyld, men også
fordi han håbede, at opgavernes løsning ville give tillid til Folke
forbundet, så det kunne få varig betydning.
Det lykkedes ikke at undgå en ny krig. Dels fordi ikke alle na
tioner var med, og dels fordi der ikke var nogen magt bag beslut
ningerne. Folkenes Forbund var — trods alt, hvad der blev udret
tet — for svagt.
Den anden verdenskrig kom, men tanken om det internationale
samarbejde overlevede - og det vil altid overleve, så længe der er
mennesker på jorden. Kloden er trafikalt og økonomisk blevet en
enhed, og vi er nødt til at finde frem til former for fredeligt samliv.
Krigsmidlerne er efterhånden blevet så effektive, at der er mening
i ordene, at gør menneskene ikke ende på krigen, så gør krigen ende
på menneskeheden.
Derfor er arbejdet i De forenede Nationer livsnødvendigt for os
alle.
Det er et omfattende arbejde med hovedforsamling, sikkerheds
råd, det økonomiske og sociale råd og en mangfoldighed af særor
ganisationer. Trådene samles i generalsekretariatet, til hvis leder
der stilles store krav.
Han skal kunne samarbejde med folk fra forskellige racer, reli
gioner og regeringssystemer og med ulige økonomiske og politiske
interesser.
Fridtjof Nansens landsmand Trygve Lie blev den første general
sekretær - i første omfang valgt for fem år, i næste for tre.
Da han sluttede, blev det igen en mand fra Norden, der samlede
stemmerne.
Dag Hammarskjöld så opgavens storhed, og da opfordringen
kom til ham, varede det ikke længe, før han følte det som noget
af et personligt kald at tage opgaven op og ofre den hele sin rige
arbejdskraft.
Fra travle arbejdsår i svenske ministerier, hvor han ikke så sjæl
dent tog to gange otte timers arbejdsdag, kom han til De forenede
Nationer, hvor dagen i kriseperioder kunne blive endnu længere.
Når han blev tilbudt den høje post som generalsekretær, var
det, fordi han var kendt som en fremragende finanstekniker og en
smidig forhandler under opbygningen af det europæiske samarbejde
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efter krigen, og fordi han var fra det land, som anses for at være
det mest neutrale inden for De forenede Nationer.
Dertil kom, at han var en tilbageholdende og beskeden mand,
der aldrig trængte sig på. Han blev regnet for at være tekniker
og diplomat og ikke politiker, og det var en sådan mand, flertallet
ønskede.
Under arbejdet i De forenede Nationer voksede Hammarskjöld
med opgaverne. Forholdene førte med sig, at han blev aktiv poli
tiker — til tider med megen indflydelse. Hvad Dag Hammarskjöld
har betydet i de godt otte år, han residerede i 38. etage i FN’s sky
skraberbygning i New York, kan først gøres op af fremtidens histo
rikere om mange år, når de egentlige kilder til hans historie er ble
vet tilgængelige. En journalist spurgte ham en gang, om han ikke
var ræd for, at det skulle gå ham, som det gik hans landsmand
greve Folke Bernadotte, der blev skudt i Jerusalem i FN’s tjeneste.
Hammarskjöld svarede:
»Nej, jeg ved, det kan ske, men jeg er ikke ræd«.
Således svarer kun en mand, der er blevet ét med sin gerning og
er villig til at give alt, fordi han er overbevist om, at han i den er
sat til »at gå Guds ærinde på jorden«.
Han faldt i kampen for verdensfreden.
Jens Marinus Jensen.

Thorvald Aagaard
Kører man ad hovedvej 1 over Fyn, vil man ved stationsbyen Lan
geskov kunne finde et vejskilt, der viser hen til landsbyen Rolfsted,
hvor Thorvald Aagaard havde sit barndomshjem.
I 1954 udkom der en bog om ham; den var skrevet af Frands
Johan Ring, en broder til Oluf Ring. Han var lærer i Højby og
var i mange år medlem af orkesteret »Fynske Musikantere«, som
Thorvald Aagaard ledede.
I denne bog fortælles der om hans slægt og forudsætningerne for
hans virke.
Mormoderen havde som ung pige mod sin families vilje sluttet
sig til de gudelige forsamlinger, og da hun efter tre års ægteskab
sad tilbage med sin lille pige Anne på en af de to sammenbyggede
gårde, der kaldtes Rolfstedgårdene, fik hun knyttet forbindelser
med præsterne i Ryslinge og Sønder Nærå, og blandt dem, der
kom i hendes hjem, var der Peder Larsen Skræppenborg, en af de
mest kendte mænd fra de gudelige vækkelsers tid.
Hun løste sognebånd til Vilhelm Birkedal i Ryslinge og var
blandt dem, der i 1866 dannede valgmenigheden i Ryslinge. Hen
des datter var en af de første elever i Ferritslev friskole.
Mellem de mange, der sluttede op om valgmenigheden og Vil
helm Birkedal, var der en mand fra Ferritslev ved navn Anders
Hansen, der var udlært som hjulmand.
I 1864 var han med ved tilbagetoget fra Danevirke, ved Dybbøl
og på Als, og det kom til at præge ham resten af livet. Efter endt
militærtjeneste oprettede han et lille værksted i Ferritslev, hvor han
samlede byens unge karle om aftenen. Han kunne fortælle for dem,
og han kunne synge sammen med dem. Han blev delingsfører for
dem, da skytteforeningen blev stiftet. De dyrkede gymnastikken i
en lade, indtil Anders Hansen fik rejst et øvelseshus i 1872.
Siden var han med til at sætte flere andelsforetagender i gang. I
Rolfsted var det efter hans råd, at mejeri og elektricitetsværk fik så
rummelige bygninger, at de uden særlige forandringer har kunnet
bruges indtil i år, hvor de begge er solgt til andet formål.
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Anders Hansen havde fra han begyndte værkstedet i Ferritslev
været medlem af Fyns Stifts Læseforening og vedblev dermed til
sin død. Han havde altid det højest tilladte antal bøger hjemme,
og der har været sagt, at han var i rang med Niels Jokum Termansen, der blev kaldt »Danmarks lærdeste bonde«.
Efter et ophold på Askov højskole giftede han sig med Anne fra
den ene af Rolfstedgårdene, og ved det bryllup spillede den 1112 årige Carl Nielsen sammen med sin fader. Det hjem, Anne og
Anders Hansen stiftede, blev det, der senere er kaldt et typisk
grundtvigsk hjem, hvor hele familien og gårdens folk samledes til
morgensang, inden arbejdet begyndte, og hvor dagen sluttede med
et samvær om aftenen, hvor Anders Hansen læste op af Ingemanns
romaner, H. C. Andersens eventyr, Blichers noveller, Oehlenschlæger og Grundtvig. Han kunne også fortælle om sine egne oplevel
ser eller om sine anskuelser i politik. Det var i den tid, da Estrup
regerede mod folkets vilje. Anders Hansen var ivrig tilhænger af
venstremanden Harald Holm; men selv efter en ophidset debat
sluttedes der med en aftensang. Her fødtes Thorvald Aagaard den
8. juni 1877, og samme år blev gården flyttet til den nuværende
plads ved landevejen. Han blev døbt i Ryslinge af Vilhelm Birkedal
og voksede op som den ældste af en børneflok på 6.
Thorvald Aagaard var blandt de forreste i leg som i arbejde.
Han havde glæden ved arbejdet med jorden og fulgte med inter
esse faderens arbejde for at fremme oplysningen om landbrugets
forbedring. Faderens interesse for politik fik ligeledes betydning
for børnene. Drengene var med til at genere gendarmerne, der blev
sendt ud, da Estrup regerede. De fik gennem faderens beretninger
kendskab til mange politiske forhold.
Thorvald Aagaards musikalske evner viste sig ved, at han satte
andenstemme til, når de sang til arbejdet. Sin første undervisning
fik han hos læreren i Birkum; men senere vandrede han de 15 km
til Odense for at få undervisning. Carl Nielsen og hans fader var
ofte med hjemme på Rolfstedgård, når de havde spillet til gilde
i Ferritslev øvelseshus, og Anders Hansen var skyld i, at Carl Niel
sen flere gange gav koncert i øvelseshuset.
Thorvald Aagaard var fra konfirmationsalderen med i en kvar
tet; men ellers tog han del i det almindelige ungdomsliv, der le
vedes der. Han var trofast til at møde, når der kaldtes, og han fik
hvert år et hurra, fordi han ikke havde forsømt en eneste gymna
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stiktime. Hans valgsprog dengang var »Musik! Gymnastik! Po
litik!«
I november 1896 kom han til Askov højskole. Det blev en rig og
travl tid for ham; men den blev brat afbrudt, da han fik en heftig
gigtfeber, der tvang ham til at tage hjem. Sygdommen blev over
vundet; men det var tvivlsomt, om han kunne tåle det hårde slid
ved landbruget. Forældrene overvandt derfor deres betænkelighe
der ved at lade ham forlade det kendte og dyrke musikken i stedet
for. De spurgte deres gode ven Carl Nielsen til råds, han var på
den tid violinist i Det kongelige Kapel; men han frarådede det med
at sige, at det var bedre at blive en dygtig landmand end at blive
en dygtig musiker. Det var en stor skuffelse; men næste år rejste
han alligevel til København for at forberede sig til optagelse på
konservatoriet, hvor han var elev i årene 1900-1902.
Her fik han indblik i storbyens liv, og kendskabet blev større, da
han efter endt elevtid aftjente sin værneligt ved kastellet i Kø
benhavn. Det kneb med at forstå københavnerne, der i mange hen
seender var anderledes end dem, han kendte hjemmefra. Han lærte
alligevel at sætte pris på dem. Under soldatertjenesten fik han Carl
Nielsen og Thomas Laub til lærere. De to lærte ham om den folke
lige sang og om den gamle kirkesang, der var bestemt til fællessang.
Thomas Laub og Carl Nielsen førte et nyt syn på folkesang og
menighedssang frem, og det blev det syn, som Thorvald Aagaard
helt gik ind for. Han ville gøre sangen enkelt og let, så den kunne
synges af uskolede sangere. Højskolen og det folkelige arbejde
havde fået folk til at synge; men mange af de sange, der brugtes,
havde tilfældige melodier, der bare var taget i brug, fordi de pas
sede til versemålet.
Thorvald Aagaard fik den idé, at han ville rejse hjem til Fyn og
arbejde der for at højne den folkelige sang og lære folk at kende
den gode musik.
Det blev Ryslinge, hans tanker gik til, da der var både højskole
og valgmenighed, der begge stod i fuldt flor. Han fik pladsen som
organist efter anbefaling af Carl Nielsen og Thomas Laub, og han
fik desuden plads som sanglærer ved højskolen.
Ryslinge var på den tid inde i en storhedsperiode, hvor brødrene
Alfred Povlsen og Karl Povlsen henholdsvis på højskolen og i valg
menigheden var de førende.
Fra et halvt hundrede sogne kom de til gudstjeneste hos Karl
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Povlsen og til møder på højskolen, hvor elevflokken var stor. Da
den var størst, var der over 200 elever på hvert hold.
Thorvald Aagaard kom nu ind i et arbejde, der var helt efter
hans ønske. Han havde sang med de mange forskellige elevhold, og
han ledede sangen i kirken. Begge steder fik han muligheder for
at forbedre sangen og indføre nye melodier, hvor han mente, at det
var nødvendigt, der måtte dog gå en vis tid, før folk kunne vænne
sig til de nye melodier, så han måtte nøjes med tre nye melodier
hvert år i kirken.
Ved siden af arbejdede han med et amatørorkester, der fik nav
net »Fynske Musikantere« for at fremhæve, at det ikke var deres
levebrød, de holdt bare af musik og ville være med til at udbrede
kendskabet til den gode folkelige musik. Omkring 1920 kom den
ulykkelige strid om valgmenighedspræst Th. Skat Rørdams af
vigende opfattelse af dåbsritualet. Striden splittede valgmenighe
den og fik skæbnesvangre følger for højskolen og for alle, der var
knyttet til den.
Thorvald Aagaard var en af dem, der tog skarpest afstand fra
Rørdam, og han fratrådte som organist, fordi han ikke syntes, han
kunne være organist, når han ikke samstemmede med det, der blev
talt fra prædikestolen.
Krisen omkring højskolen kulminerede i 1929, da egnens befolk
ning overtog skolen. På den tid taltes der om en lille skole med 2040 elever, og så var der jo ikke brug for så mange lærere. Thorvald
Aagaard måtte derfor se at klare sig ved at have private musikele
ver.
Han fik dog af og til beviser på, at hans arbejde ikke havde været
forgæves, der var skabt forståelse og interesse for den folkelige sang
og musik i vide kredse.
Den 22. marts 1937 døde han efter et sygehusophold. Mindehøj
tideligheden blev en bekræftelse på hans arbejdes betydning og
værdi.
Der blev senere skrevet, at han havde skabt forbindelsen mellem
Thomas Laub og den brede befolkning. Han havde ført Laubs
tanker ud i livet.
Gennem orkesteret »Fynske Musikantere« gav han stødet til, at
det blev muligt for folk på landet at lære den gode musik at kende.
Hans egne melodier havde han skrevet, når der var brug for

23

dem, og de blev anvendt, så snart det var muligt at skifte de gamle
og lidet egnede ud.
De er nu blandt de kendte og flittigt brugte melodier, og den
modstand, der var mod de nye melodier, hører man ikke meget til,
de er anerkendte af musik- og sanglærere overalt i landet.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sendes de bed
ste hilsener fra
Ellen Larsen.

Har du længsel i dit bryst
Der er bøger, jeg gang på gang må vende tilbage til, fordi de ofte
giver mig noget stort og smukt, og det er som regel så meget, at
jeg må dele med andre. Det at kunne få lov til at dele med andre
er en meget stor ting, da der i vore dage tales så meget om at tage
hensyn til vort medmenneske og vort ansvar over for dette. Man
kan jo ikke leve isoleret fra hinanden. Med eller mod vor vilje
kommer vi ind i stadig større fællesskab. Det må da kræve mere og
mere hensyntagen til andre. Her kommer jeg til at tænke på Læ
rer Urup af Jakob Knudsen. Det er der, hvor der kommer en ny
dreng i skole, Niels Peter hedder han. Han har forskellige ting med
til at lave kunster med, f. eks. oldenborrer. Men da han møder de
andre børn, spørger han: Hvad laver I i skolen? Og de svarer: Vi
er kommen dertil, hvor Josef bliver solgt af sine brødre, og Niels
Peter får så den historie. Niels Peter vil vide, om læreren tærsker
dem, men det kan de ikke svare på. Værre bliver det, da de kom
mer ind i skolen og Niels Peter skal til at skrive, og han laver bare
nogle kruseduller. Lærer Urup siger da: Hvor vil du være, hvis
jeg bliver vred på dig? Da lærer Urup så begynder at fortælle bi
belhistorie, siger han, at de, der ikke vil høre, må gå. Da ærgrer
Niels Peter sig over, at han sidder så langt fra døren. Nu vil han
ikke være bekendt at gå, og derfor bliver han, og han oplever et
fællesskab mellem lærer og elever igennem fortællingen. Bogens
verden om man vil kalde det så.
En anden af de bøger, jeg ofte vender tilbage til, er: Eventyr og
Historier af H. C. Andersen. Den slutter med eventyret Klokken.
Vel skal man vogte sig for at tolke, hvad et eventyr kan sige. Men
da eventyr har noget evigtgyldigt over sig, vover jeg alligevel.
Det begynder med at fortælle, at der er et spektakel i den store
by, og den forstyrrer en lyd, der ligesom ligger i brystet på folk. En
lyd, der drager gamle og unge til sig. Man siger, at det er aften
klokken. Men ude på landet, hvor der er mere ro, høres lyden ty
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deligere. Mon der er en kirke derinde i den store skov, spørger
folk hinanden. I almindelighed betyder skoven i eventyr noget
stort, uigennemtrængeligt. Vort eget jeg. Hvor kan det også være
svært at finde sig selv midt i hverdagens larm og travlhed. Der er
et spektakel, der er så meget, vi skal nå at få udført.
Der inde fra det ukendte kom lyden. Lad os finde den klokke,
sagde folk til hinanden, og så gik de efter lyden. Konditoren gik
også med, og oppe på bakkens top slog han sit telt op. Det kan be
tyde i vort sprog, at på bakkens top findes ungdommens samlings
sted omkring ishuset. Men konditoren var en klog mand, for han
hængte en klokke op, og den var tjæret, for den skulle modstå
regnen. Den klokkes lyd var falsk, for den manglede knebelen, men
folk syntes alligevel, at det var så romantisk. Mon vi ikke her er ved
noget centralt også i vor tid. Tør vi se virkeligheden i øjnene? Den
er jo alt andet end romantik. For at kunne klare virkeligheden
måtte folk ty til uglen, visdommens fugl. De måtte have oplysning.
Uddannelse vil man sige i dag, men uddannelse alene kunne ikke
klare det. Der måtte oplevelse til. Her står vi ved vor skoleforms
store opgave, for nu møder vi konfirmanderne. De som endnu ikke
har fået embeder, endnu ikke gået i stå i romantik og materialisme.
De havde endnu et åbent sind og kunne derfor tydeligt høre
klokkens dragende lyd. Det triste var, at mange af dem havde også
så meget at gøre, at de ikke fik tid til at følge lyden, men måtte
vende om, til trods for at de gerne ville følge den. Her dukker dob
beltheden: Liv og lærdom op. Vi har i dag en uhyre flittig og dyg
tig ungdom. Hvad kunne der ikke ske, hvis der blev spændt lidt
liv for den vogn? Ethvert menneskes nære mål er at kunne klare
tilværelsen. Men man kan ikke klare tilværelsen med kundskaber
alene. Det afgørende er, hvordan det enkelte menneske opfatter til
værelsen, og hvordan det er med til at forme den. Her kommer det
kristne menneskesyn ind i billedet. Det er glæden over fællesskabet
med andre. Nu møder vi den fattige og kongesønnen, og de kom
mer os lige meget ved. I eventyret går de ganske vist hver sin vej,
men de mødes den dag, da de er ved vejs ende. Det vil sige, at ret
ningen ikke er det afgørende. Grundtvig sagde: Menneske først —
kristen så. Man kan også sige: Liv først — lærdom så. Vore unge
skal lære noget, ja, de skal lære meget for at kunne klare sig på
arbejdspladsen. Men oven over alt dette:
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Engang, jeg ved, vil det række jrem
over de høje fjelde,
kanske du alt har din dør på klem? —
Herre, min Gud; godt er dit hjem; lad det dog endnu stænges,
og jeg få lov til at længesi
Arne Vestergård.

Ole, Hanne Kristine, Karen og Arne Vestergård ønsker alle
Egåbogens læsere en glædelig jul og et godt nytår.

Skal dette være fremtiden?
Jeg stod en dag i oktober og nød udsigten ud over Middelhavets
blå vand, undskyld, det var da vist Limfjordens? Det er også
ligegyldigt, der er dejligt begge steder, og det sted, hvor jeg var, var
der ro og fred. En gang imellem kan det være umådelig rart at
komme til et fredeligt område og slappe af. Nok er jeg bedst tilfreds
i det daglige gøremål, det er heldigvis vel nok de fleste, men man
kan godt trænge til at se andre forhold og møde livet fra andre
synsvinkler.
Tankerne kører frem, og nutidens problemer myldrer ind på
arenaen. De er mange, og det kan være svært at hitte rede i døg
nets mange begivenheder. Endnu sværere vil det være at tage stil
ling til begivenhederne og vurdere dem rent personligt. Vor opfat
telse og vor stillingtagen er hele tiden under pres fra radio, fjern
syn og gennem avislæsning. Andres færdigsyede patentløsninger
får ofte den personlige stillingtagen til at vakle. Der sker så meget,
og det sker så hurtigt. Det kniber mennesket at følge med, og dets
tanker og dets meninger bliver mere modtagelig for påduttelse.
Det går lettere på den måde, men den personlige og politiske fri
hed er i fare, og ensretning efter et bestemt mønster har let spil.
Jeg læste som dreng Jules Vernes fremtidsromaner og var beta
get af dem. Det var en lys og lykkelig drøm, ingen dystre og mørke
kanter. Sådan var fremtidsromanen oprindelig. Men efter første
verdenskrig blev det anderledes med den slags romaner. Noget
tungt og frygteligt sneg sig ind, når forfatteren, efter at have påvist
de ting, der var mærkbare i sin samtid, lod disse ting løbe deres
baner ud, ud forbi den udkigspost, forfatteren stod på, og videre et
stykke ud i fremtiden.
George Orwells fremtidsroman »1984« er rystende dyster. Det
er mennesket, han har under behandling, menneskets personlige
frihed. Denne bogs beskrivelse af et diktaturs virkning på samfunds
liv og menneskesjæl er rystende. Det må være galskab. Men under
læsningen gribes man af rædsel, for meget af denne galskab ligner
noget, vi kan se i vor tid.
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Den engelske sociolog, Michael Young, har også smurt mørke
farver på, når han prøver at kigge bag tæppet ind i fremtidens
land. Bogen hedder: »Intelligensen som overklasse« og handler om
den engelske mønsterstat år 2033. På grundlag af den udvikling,
der har været og er i øjeblikket, fører forfatteren samfundet frem
til år 2033. Det bestandige krav om effektiv udnyttelse af hele den
menneskelige intelligensreserve fører frem til en intelligensgruppe
samlet som overklasse, og som styrer og leder alt. Den øvrige be
folkning er forvandlet til en umælende hob.
Intelligensgruppen har man fået ved hjælp af næsten fuld
komne midler til at opdage intelligens. Psykologien er i højsædet.
Alle børn testes eller prøves af skolepsykologer, og den intelligens
kvotient, som de så finder frem til, bliver afgørende for barnets pla
cering enten i eksamensskolen, den eksamensfri skole eller hjælpe
skolen. De sent udviklede børn blev der også tænkt på, ingen in
telligens måtte gå til spilde, så alle voksne skulle hvert 5. år melde
sig til folketestningscentraler, hvor de fik den i øjeblikket værende
intelligens målt. Hos disse centraler kunne arbejdsgiverne altid få
opgivet deres medarbejderes intelligenskvotient.
Alle stillinger besættes efter intelligens, da tidens teknik jo har
medført, at man ikke kunne have topstillinger besat af folk med en
lav intelligenskvotient. De gamle klasseskel kom væk, man kunne
ikke længere arve topstillinger eller fødes til dem. Ophævelsen af
dette holdt hårdt. Nu er der kun to grupper med en afgrund imel
lem, de intelligente og de dumme. De første har alle rettigheder,
de sidste ingen.
I den skarpe konkurrence med andre lande er det vigtigt, at der
også i fremtiden er tilstrækkelig med intelligens, derfor er det ikke
ligegyldigt, hvem man vælger som sit hjertes udkårne, da det gæl
der om at fremavle så megen intelligens som muligt. De unge må
se bort fra så gammeldags ting som kærlighed og skønhed og i ste
det for gå til folketestningscentralen og der undersøge den even
tuelle ægtefælles forældres og bedsteforældres intelligenstavle.
I årene omkring 1960 var der mange velbegavede børn, der for
lod skolen, fordi erhvervslivet fristede med høje lønninger. For at
modvirke dette indførte man løn til velbegavede skoleelever helt op
til universitetet. Ingen intelligens går tabt, næsten alle velbegavede
når op i intelligensoverklassen.
Der opstår store forskelle i indtægt og rettigheder mellem intel-
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ligensklassen og arbejderklassen. Dette har medført en ændring i
samfundet rent politisk. Hele arbejderstanden var efterhånden ble
vet kemisk renset for al intelligens, så der kun var småtbegavede
tilbage og dermed ingen ledere. Nu kunne arbejderne ikke gøre sig
gældende mere politisk. Fagforeninger var der nok, men de betød
intet, var kun et levn fra en svunden tid med nogle få akademisk
uddannede ledere.
Det voldte store vanskeligheder at finde arbejde til de småtbega
vede, en overgang var der mange arbejdsløse, men så fandt en fra
overklassen ud af, at de kunne anvendes som privattjenestefolk for
intelligensen, så kunne de slippe for f. eks. indkøb og husligt ar
bejde, som de jo faktisk var for intelligente til.
Denne samfundsform fungerede fint en tid. Alle var anbragt
på deres rette hylde, og underklassen, de småtbegavede, havde in
gen intelligens til at organisere en modstand. Men omkring 2033
begynder der alligevel at gro en modstand frem. Den starter hos
kvinderne i intelligensklassen, og de indleder samarbejde med de
ældre i underklassen, som har en vis intelligens, fordi da de var
unge, virkede testningsapparatet ikke effektivt nok. Disse ældre
kan huske, da folk talte om frihed, lighed og broderskab, og de
hævder nu sammen med intelligenskvinderne, at mennesket er en
værdi i sig selv og skal ikke vurderes efter intelligenskvotient eller
den mest effektive produktion. Kvinderne begynder at klæde sig i
smukt tøj, så enhver kan se, at de ejer kvindelighed. Andre forla
der højtlønnede stillinger for at passe hus og børn, eller de bliver al
mindelige arbejdere. Kvinderne kræver deres ret som kvinder re
spekteret. I dette opgør med intelligensoverklassen, som kommer,
spiller kvinderne en afgørende rolle. Kvinderne kan tilføre denne
kolde, tekniske verden en god portion menneskelighed, og det kan
være nødvendigt, og var det måske allerede omkring 1960.
Young går i rette med vor tids overdrevne falden på knæ for in
telligens, men samtidig retter han også en udfordring til arbejder
bevægelsen og skolen. Arbejderbevægelsen var den første til at
tale om lige ret for alle til uddannelse, og den var meget lydhør,
når der drøftedes produktivitetsfremgang. Den voldsomme tekni
ske fremgang endevendte skolen. Man fik travlt med en effektivi
sering af undervisningen, og man var ved at glemme, at skolen var
mere end en udklækningsanstalt for teknikere og specialister. Det
er ikke mindst i skolestuerne, at slaget skal stå, hvis fremtidens
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samfund skal være et menneskeligt samfund. Psykologi, metodik
og effektivitet er udmærket, men der må også være en god portion
menneskelighed, for ellers er vi godt på vej ned i et sjælløst barbari.
I begge disse bøger ligger der en tung og alvorlig advarsel til vor
tids mennesker, en manende appel til os om at være vågne og kriti
ske over for de store og vældige begivenheder, som kommer os alle
ved. Ingen kan i dag holde sig udenfor og lade være at tage stilling,
vi er alle et led i et stort mønster. Skal dette mønster føre frem til
en verden, hvor menneskelighed og næstekærlighed er i højsædet,
eller skal mønsteret sprænges i en fremtid, som disse to forfattere
har vist os?
Lauge Grønkjær.
En glædelig jul og et godt nytår ønskes af Jan, Finn, Helga og
Lauge Grønkjær.

Almen dannelse kræver huslig viden
Hvor har vi ofte travlt for at nå så meget som muligt. Vi snakker
om teknikkens tidsalder og det forjagede liv, om at det er svært at
følge med og svært at finde sig selv. Man taler om rejser til må
nen og Mars som fremtidsperspektiver inden for 50 år. Man ekspe
rimenterer med så vældige kraftkilder som atomenergien, — i sand
hed - en mærkelig tid vi lever i.
Vor tids største fare er det vældige opbud af alle ting, der søger
at fange ens opmærksomhed, det vanskelige for os er at kende be
grænsningen.
Når man hører om alt det, de unge skal nå, kommer jeg tit til
at tænke på, om alle unge piger er eller bliver tilstrækkelig udrustet
til at varetage hjemmets opgaver, for vel har vi mange gode hjælpe
midler, men det kræver også kendskab og viden for at udnytte dem
rigtigt.
Der er intet så vigtigt som at være godt udrustet. En ung pige
bør ikke blot have kendskab til madlavning og rengøring, men også
til tekstillære, boliglære, varekundskab, ernæringslære, maskinlære
og redskabslære, til plan og økonomi i arbejde og husførelse.
For nogle mennesker er det huslige arbejde en hobby, for an
dre et arbejde, som skal gøres og helst på den kortest mulige tid.
Hører man til blandt de førstnævnte, kan man glæde sig over,
at der er masser af muligheder for at gøre det huslige arbejde spæn
dende og give det et personligt præg.
Alle, der skal udføre det huslige arbejde, har brug for en vis
teoretisk viden og praktisk færdighed.
Teori og praksis skal helst følges ad. For teori kan ikke bygges
rigtigt op, hvis det praktiske grundlag mangler.
Man er f. eks. nødt til at vide noget om ernæring for at kunne
sammensætte kosten rigtigt, og det kræver både viden, øvelse og
plan at få det bedst mulige ud af husholdningspengene. Det er hel
ler ikke så mange år siden, at man i de fleste hjem syntes, at hus
ligt arbejde ikke var noget, som en mand eller en dreng kunne
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være bekendt at give sig af med. Men sådan er det heldigvis ikke
mere, det har drengene vist os.
De fleste er blevet klar over, at det både er praktisk og fornuftigt,
at mænd og drenge har lidt forstand på det arbejde, som skal og
må gøres i et hjem.
Det er mit håb og ønske, at alle I unge piger vil søge videre ud
dannelse i det huslige arbejde, dels ved at gå med på kurser og tage
ophold på husholdningsskoler, men ikke mindst få nogle gode og
lærerige pladser under dygtige husmødres vejledning.
Husk: Almen dannelse kræver huslig viden.
Med disse linjer sender jeg alle de bedste ønsker om en glædelig
jul og et godt nytår.
Tinne Poulsen.

Retten til at gå i skole
En af de menneskerettigheder, som Unesco har sat sig som opgave
at sikre alle jordens folk, er retten til at gå i skole, retten til at lære.
I vort eget land er det forlængst blevet til en selvfølgelighed, at
alle kan læse og skrive. Det forekommer os at være en så enkel sag,
at vi kan have svært ved at frigøre os for en følelse af overlegenhed
over for de folk, som endnu ikke har været i stand til at sikre sig
denne ret. Denne falske forestilling har som mange falske forestil
linger sin rod i et mangelfuldt kendskab til de virkelige forhold.
På Egå efterskole var vi så heldige i slutningen af august at have
besøg fra de nye lande af en lille gruppe af skolefolk, der både
ved deres personlige fremtræden og ved den skildring, som de gav
af skoleproblemer i deres hjemlande, hjalp os til at erstatte mulige
vrangforestillinger med bedre viden.
Vore tre gæster opholdt sig i Danmark som deltagere i et Unescokursus, hvis hensigt var at give dem lejlighed dels til at studere de
muligheder for undervisning, der tilbydes vore børn og unge, og
dels til at udveksle erfaringer om voksenundervisning med hinan
den. Som et led i dette kursus var de her på skolen i en uge, hvor
de foruden at studere skolens arbejdsform også prøvede at danne
sig et indtryk af, på hvilken måde en højt udviklet teknik forbun
det med god uddannelse virker ind på det daglige liv i et sogn på
landet. I den anledning foretog de eksempelvis besøg i brugsfor
eningen, på mejeriet, på et større og et mindre landbrug, i kom
muneskolen og på alderdomshjemmet. De havde i høj grad øjne
og ører med sig, hvor de kom, og havde mange spørgsmål at stille;
men det var ikke alt, hvad de så, som de ønskede at efterligne. Al
derdomshjemmet fik dem således til at undre sig over, hvordan
det kunne være, at så mange mennesker havde råd til støvsugere,
isskabe og fjernsyn i deres velindrettede boliger, men ikke havde
råd til at lade deres forældre bo hos sig, når disse blev så gamle,
at de ikke længere vel kunne klare sig selv. De tre skolefolk, der kom
fra Ghana, Sudan og Indien, gav følgende billede af hindringerne
for undervisningen i deres hjemlande. Et billede, som er typisk for
de fleste af Asiens og Afrikas lande.
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Fattigdom er selvfølgelig den største hindring. I den forbindelse
må vi huske på, at der er tale om lande, der for de flestes vedkom
mende kun har været selvstændige i 15 år eller mindre. De har
måttet sætte alle deres kræfter ind på at sætte en økonomisk ud
vikling i gang, på vejbygning, på opbygning af et sundhedsvæ
sen, på et forsvar og på hele det administrationsapparat, som er
nødvendigt, for at en moderne stat kan fungere. Det er forståeligt,
at selv de mest påtrængende undervisningsspørgsmål har måttet
vente.
Det er jo ikke klaret med at vedtage en lov, der påbyder almin
delig skolegang for alle børn. Når der ingen skoler er til at modtage
børnene, hjælper det kun lidt. I modsætning til Danmark, hvor
størstedelen af befolkningen lever i bymæssige bebyggelser, lever
disse landes befolkninger hovedsagelig i landsbyer, og behovet for
skolebygninger bliver derfor forholdsvis langt større. Børnene er
nødt til at gå til skole; cykler koster penge. Dårlige veje, vældige
regnskyl og terrænforhold gør dem også mange steder uanvende
lige. Men et barn bør ikke have meget mere end 3 km at gå til sin
skole. Det kræver i gennemsnit ca. en skole for hver ro km2. Indisk
statistik viser, at dette forhold netop er nået; men som en del
anden statistik er den kun halvt sand. Langt de fleste skoler ligger i
byerne, og i størstedelen af de 400.000 landsbyer i Indien, der har
mindre end 200 indbyggere, har man lige så mange skoler som
elektriske installationer: Ingen. Således er i mange lande børn næg
tet retten til at gå i skole af den enkle grund, at deres far er bonde
eller landsbyhåndværker.
Fattigdom er også skyld i, at mange forældre undlader at sende
deres børn i skole, fordi de ikke kan klare tøj og lignende nød
vendige ting for børnenes skolegang. Mange børn bliver taget ud af
skolen, før de er færdige med den, for at hjælpe til med at skaffe
føden til familien ved arbejde i eller uden for hjemmet.
Danske børn er så heldige at kunne bruge det samme sprog på
legepladsen og i skolestuen. Det er kun få skolebørn i Asien og i
Afrika, som har det samme held. Deres folk består af mange stam
mer med hver sit sprog. Indiens 15 stater har hver et officielt sprog,
men selv statens officielle sprog vil ofte være et fremmedsprog for
børnene, der er vokset op med et andet af landets ca. 400 sprog.
Efter de første års skolegang må de tilmed lære engelsk eller hindu,
fordi det ikke er muligt at foretage nogen videregående undervis-
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ning på statens officielle sprog. Hertil kan føjes, at de nye sprog
i reglen også betyder nye alfabeter for børnene, hvis deres eget
sprog da i det hele taget har et alfabet og et skriftsprog. De omtalte
vanskeligheder går selvfølgeligt igen ved fremstillingen af skolebø
ger og ved uddannelsen af lærere.
I flere lande er det faktum, at man er pige, en alvorlig hin
dring for retten til at lære. Ikke officielt, men i praksis. Antallet af
piger i indiske skoler er mindre end halvt så stort som antallet af
drenge, og Indien indtager på det punkt absolut ikke nogen sær
stilling. Også landets kultur kan frembyde en hindring for barnets
ret til at gå i skole. Flere steder ærer man andre former for kunnen
end den skolelærdom, vi lægger så mange kræfter i. Mangen en
bonde vil føle sig stoltere ved at høre sin søn fremsige de smukke
ste dele af sit lands årtusindgamle poesi end ved at se ham i gang
med skriveøvelser. Adskillige jægere og hyrder vil vurdere idræts
lige færdigheder højere end en skolelærers viden.
Skulle endelig de nye lande på mirakuløs vis få klaret de i dag
eksisterende undervisningsproblemer, venter der dem straks et nyt:
befolkningseksplosionen. Dette ord dækker over den rivende for
øgelse af befolkningstilvæksten, der i disse år finder sted i de nye
lande som følge af de forbedringer af sundhedsplejen, der er sat i
gang. I tal betyder det for Indien, at dets befolkning vil vokse med
små 100 millioner i det næste tiår. Der skal nogle nye skolestuer og
nogle nye lærere til for at imødekomme det krav, der ligger i dette
tal.
Skolevæsenets mangelfulde udvikling er en del af en »ond cir
kel«. De nye landes folk kan ikke få en god undervisning, fordi de
er fattige — og de forbliver fattige, fordi de har fået en for dårlig
eller slet ingen undervisning. På grund af fattigdommen må skat
terne være små og kan ikke klare udgifterne ved en forbedret skole
gang. For at bryde den onde cirkel og sætte en udvikling i gang,
der kan flytte landene ud af deres nuværende situation, er en kraft
udfoldelse af en bestemt størrelse nødvendig, ellers er den nytteløs.
Det er som med en flyvemaskine, der skal starte. Er kraften, der på
virker den, ikke tilstrækkelig stor, er den spildt. Flyvemaskinen bli
ver på jorden.
,.
K J
Mogens Bøttern.
En glædelig jul og et godt nytår ønskes gamle elever af
Betty og Mogens Bøttern.

Et møde med Amerika
De fleste mennesker, der blot har hørt en lille smule om et frem
med land og menneskene dér, danner sig hurtigt et billede af dette
land og dets befolkning. Har man ikke hørt eller læst om alting,
gætter man og skønner sig til resten ud af det, man véd. Hvis man
så senere besøger et af disse lande, man ved lidt om, men mener at
vide en masse om, må man være indstillet på at få revideret sin op
fattelse, hvis man ikke vil skuffes alt for meget.
Takket være Wild-West film, tegneserier, fjernsyn og Cowboy
romaner havde jeg også tidligere dannet mig et billede og indtryk
af Amerika; dette indtryk var dog blevet lidt rettet eller forbedret
gennem geografi- og historieundervisningen i skolen, men jeg havde
stort set stadig billedet af Amerika som et land med kun rige mænd,
bankrøvere, indianere og cowboys.
Jeg vil ikke sige, at jeg i sommer blev skuffet, da jeg kom til
USA og ikke fandt ret mange af de rige mænd og helte og skurke,
som jeg tidligere havde hørt og læst og drømt om. Efterhånden som
jeg var blevet lidt ældre, var jeg kommet til at tænke på, at det
da vist ikke mere helt var sådan derovre, og når man kommer der
over, kigger man alligevel, om man skulle være så heldig at se en
bankrøver i New York, en gangster i Chicago, en cowboy i Texas
eller en indianer i New Mexico. Indianere og cowboys så vi, og vi
spurgte efter, hvor gangsterne og røverne boede, men det var van
skeligt at få at vide helt nøjagtigt, - heller ikke sherifferne ville for
tælle os det helt bestemt, men jeg tror, vi så nogle.
Foruden at se de her omtalte mennesker havde jeg i sommer god
lejlighed til at lære amerikanske børn og unge mennesker at kende.
I ca. to måneder var jeg leder eller medhjælper i en ferielejr, altså
en slags feriekoloni eller spejderlejr, for amerikanske børn. Lejren
lå i den østlige del af Amerika, i nærheden af Philadelphia, ca. 250
miles sydvest for New York. Det var en stor lejr, alt for stor, med
ca. 600 børn og ca. 200 ledere og medhjælpere. Den var delt i tre
afdelinger, én for drenge, én for piger og én for dem på 15-16 år,
der skulle oplæres til at blive ledere eller counselors, som vi kaldtes.
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Jeg var i drengelejren, og der havde jeg en hytte eller lille ba
rak med ti dejlige friske og uopdragne drenge på 10 år, som jeg
sammen med en assistent på 17 år havde ansvaret for i døgnets 24
timer.
På mange måder er amerikanske drenge akkurat ligesom dan
ske drenge: de vil drille hinanden, slås, grise sig til og slippe så let
om ved pligterne som muligt — men sådan er vist alle raske drenge.
Selvfølgelig ligner amerikanske og danske børn ikke hinanden i ét
og alt. I første omgang synes i hvert fald drengene mere frække og
uopdragne, men det er jo, fordi vi dømmer efter danske forhold;
i virkeligheden er de ikke uopdragne, - de er blot opdraget mere
frit og uhæmmet, end vi er vant til; de er opdraget til selv at tage
ansvaret for det, de gør, vil amerikanerne sige. Dette betyder ikke
kun, at de laver mere ballade, flere ulykker og lystrer voksne dår
ligt, — det betyder også, at de er meget mere frie og selvstændige
og mere uafhængige af deres forældre og andre voksne. De er med
andre ord på de fleste områder mere friske og levende end de fleste
danske børn i samme alder.
På ét område har vi europæere dog meget vanskeligt ved at tage
deres frihed og naturlighed, og det er, når de spiser, — i hvert fald
når mange børn og unge spiser sammen. Ingen, heller ikke de
voksne, kender at spise med kniv og gaffel, - men det kan jo være
helt i sin orden. Derimod spiser man med en gaffel i højre hånd
og fem (snavsede) fingre i venstre hånd, og ofte bruges venstre
hånd mest. Dertil kommer, at børn og unge kun rigtigt kan nyde
maden, når de snakker, råber og helst synger samtidigt. - Det var
en nærmest håbløs opgave for en europæisk counselor at få en ef
ter hans opfattelse rigtig skik på sådan et spisebord med 10 knægte.
At amerikanske børn synger, når de spiser, er egentligt ikke så
mærkeligt, idet alle børn, ja også unge og voksne elsker at synge,
spille og høre sang og musik. - Der har vi meget at lære! - Alle kan
en masse sange og musik udenad, idet radioens og fjernsynets re
klame- og musiksendere går for højeste gear altid; mange menne
sker har transistorradio, ofte lommetransistor, som de nødigt viger
fra. — Megen sang og musik er af meget dårlig kvalitet, men der
er også en masse virkelig fin og skøn amerikansk folkemusik, som
for øjeblikket er meget på mode derovre.
Alange børn — og nogle voksne også — bliver næsten slaver af
fjernsynet. I min hytte havde jeg en dreng, der den første uge i lej
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ren var meget stille og indesluttet og samtidig så syg og dårlig ud;
da jeg fik snakket med ham, forklarede han, at han savnede
fjernsynet forfærdeligt meget, — han kunne ikke leve uden det,
mente han. Han plejede at se fjernsyn, fra han kom hjem fra skole
om eftermiddagen, til han gik i seng.
Selvfølgelig læser amerikanske børn, måske mest drengene, en
bunke tegneserier og kulørte hæfter af mange forskellige slags: Tar
zan og Supermand, fremtids- og rumrejser, krigseventyr og Anders
And og lignende, men også gamle klassiske eventyr og romaner af
for eksempel Grimm og Jules Verne, lavet til tegneserier.
De fleste amerikanske børn er meget optaget af sport, oftest på
den måde, at de i aviser, radio og fjernsyn følger med i de store
professionelle sportskampe, mest baseball, boksning og football,
(man spiller næsten ikke fodbold, succer, som vi kender det). Ba
seball er også alle drenges bedste idræt, og når de ikke spiller det
rigtigt udendørs, leger de indendørs med en masse forskellige spil,
hvor de spiller eller leger kampe med de store baseball-stjerner,
som de kender, dyrker og tilbeder, som andre mennesker gør det
med films- og popstjerner.
Efter et første og kort møde med amerikansk ungdom og med
amerikanske børn bliver man noget chokeret over så tilsynela
dende uopdragne og uordentlige, de er; men man finder hurtigt
ud af, at det jo ikke gør spor, snarere tværtimod. Man kommer til
at kunne lide dem, fordi de er så åbne, interesserede og levende.
Hermed sendes en hilsen til Egåbogens læsere med ønsket om en
god og glædelig jul.
Arne Rasmussen.

Nils Holgersson ’anno 1962
Nu har Nils Holgerssons 2underbara resa genom Sverige blivit verk
lighet för 22 3pojkar från 4 världsdelar, talande 16 4olika språk! I
mitten av september kom de flygande från alla världens hörn med
SAS och på Arlanda flygplats utanför Stockholm stod Nils Holgers
son själv, 5alias Sven Lundberg och tog emot i röd 6luva, 7»olle«
och träskor. Den verklige Hils Holgersson, från 5 års ålder 8fosterson till Selma Lagerlöf kom också. Han är byggmästare i Chikago
och nu 61 år gammal. Alla dessa var ”inbjudna till Sverige och
1 ”orsaken var premiären på den dyraste film som inspelats i vårt
land. 21/a miljon kronor har det kostat att göra en film av Selma
Lagerlöfs bok, Nils Holgerssons 2underbara resa genom Sverige.
Det var ett FN i 11miniatyr, när alla 3pojkarna en efter en steg
fram och presenterade sig från scenen före premiären. 12Även om
de sedan fick följa Nils Holgerssons 13öden från 14filmduken är det
nog ingen 15tvekan om att den egna färden var 16bra mycket mer
spännande. Hela skaran fick nämligen flyga från Skåne i syd till
Kiruna i norr och se och uppleva ett program helt uttänkt att passa
10-12-åringar. Sydlänningarna fick 17lappmössor i norr och pröva
18skidor för första gången i sitt liv. I Malmö fick 3pojkarna rycka ut
med brandbilar. I Stockholm var det 19nöjesfält m. m. 20Undra på
att tusentals 3pojkar i 21respektive länder velat resa. Uttagningen
hade tagit lång tid — 22tävlingar i kunskap om Sverige och Nils
Holgersson har ordnats, ibland skulle man kunna 23rita, illustrera
något i boken. Danske 3pojken Bengt Vangsgaard kom från Næsby
vid Odense och hade 10 syskon hemma. Naturligtvis besökte skaran
också Värmland och Mårbacka, Selma Lagerlöfs barndomshem
och 24där hon levde som berömd författarinna. Det var säkert
många intryck de förde med sig hem 3pojkarna — och 25packningen
tyngdes av stora och små 26presenter. Kanske de 27kände mest för
Mårten 28Gåskarl i trä, i verkligheten hade de alla hälsat på ho
nom. Som sist i skaran 29tågade Nils Holgersson — Sven Lundberg
in vid presentationen och hade Mårten 28Gåskarl i 30band med sig.
Så goda vänner hade de blivit under inspelningen. 10.000 3pojkar
anmälde sig för att få huvudrollen och regissören Kenne Fant hade
det inte lätt innan han fann sin Nils, den 10-årige blekingepojken.
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I 2 månader före filmens 31 början fick 3pojken 32bekanta sig med
de 33agerande 34djuren Mårten, Akka, Smirre räv m fl, bara han
fick 35mata dem för att de på så 36sätt skulle bli bekanta. Detta
var bara en 37detalj för att filmen skulle lyckas. Viktigast var hur
man skulle gripa sig an ämnet - skulle man följa bokens innehåll
i 37detalj. Problemet blev då med tanke på alla flygbilder - boken
skrevs 1906 — Sverige från luften idag ser helt 38annorlunda ut, nya
vägar, nya fabriksskorstenar, utbyggda 3!)vattenfall m. m. Författarparet Aurell, bosatta i Värmland 40svarar för manuskriptet - det
spelar helt i dagens Sverige. Men det hindrar inte att 4Imycket av
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det gamla finns 42kvar, de flesta historiska 43byggnadsminnena finns
och man har gjort så att det är Sveriges nu 80-årige Gustaf VI
Adolf, som finns med i en scen från slottsbalkongen i Stockholm.
44Troligen den 45ende regerande monark, som spelat med i en
långfilm. En 46svårighet var att filma från luften - där skaffade
man heliokopter efter förebild från »Ballongresan«, 4'regisserad av
fransmannen Albert Lamorisse. Man fick också låna hans »fly
gande kamera«, som är 48okänslig för 49motorvibrationer. 3 gånger
kom han också själv till Sverige för att hjälpa till och 50ge råd han visade möjligheterna att få dramatiska perspektiv på jorden
just från en heliokopter.
Men alla vi som inte varit med om allt detta kan uppleva Nils
Holgerssons äventyr på filmen. Det har varit ett äventyr att spela
in filmen - ett lika stort är det att se det färdiga resultatet. Visst
väntar man att få 51känna igen den 52händelsen eller den personen
på 14duken och blir kanske 53besviken. Men då man hör att av de
39.500 meter som spelats in blott 6616 meter har kunnat användas,
för att längden på föreställningen skulle bli normal PA timme, för
står man hur svårt det varit att välja 55ur det rikhaltiga materialet.
äöDet ryktas om att det som blivit 57över kan bli flera skolfilmer, inte
minst 58användbara under geografitimmarna. Ty det är ju inte
bara äventyr och saga man upplever, man får bokstavligen resa
genom hela Sverige eller oftare kanske över landet med allt vad
det 59innebär av det "okända nyas 01tjusning. Om inte denna
film som visar Sverige idag lockar hit "främlingar som turister
vore det ganska underligt---- filmen är "redan 84såld till praktiskt
taget alla länder på vårt jordklot.
För oss svenskar är det lika stor upplevelse att se filmen. Vi är
nog alla "litet stolta över vad "regissören och filmfotograferna
lyckats fånga av motiv i 67färg - vi lär oss av filmen att se på vårt
land på ett nytt 3csätt, från ett nytt perspektiv, vi ser det på samma
36sätt som Nils Holgersson 4anno 1962.
Ingrid Böhn.
1 år 2 vidunderlige 3 drenge 4 forskellige 5 d. v. s. 6 hue 7 ulden trøje 8 plejesøn 9 ind
budte 10 anledningen 11 lille billede 12 selv 13 oplevelser 14 filmlærredet 15 tvivl 16 væl
dig meget 17 laphuer 18 skier 19 forlystelsessteder 20 intet under, at 21 pågældende 22 kon
kurrencer 23 tegne 24 hvor 25 bagagen 26 gaver 27 følte 28 gase 29 marcherede 30 bånd
31 begyndelse 32 gøre sig bekendt med 33 agerende, optrædende 34 dyr 35 fodre 36 måde
37 enkelthed 38 anderledes 39 vandfald 40 har ansvaret for 41 meget 42 endnu 43 byg
ningsminder
44 formodentlig
45 eneste
46 vanskelighed
47 iscenesat
48 upåvirkelig af
49 motorrystelser 50 give 51 genkende 52 begivenhed 53 skuffet 54 når 55 ud af 56 der
går rygte om 57 tilovers 58 anvendelige 59 betyder 60 ukendte 61 fortryllelse 62 udlændinge
63 allerede 64 solgt 65 lidt 66 iscenesætteren 67 farve

Soldatersnak
Så kom befalingen - den skulle jo komme en gang
genindkal
des i september - med på efterårsmanøvre!
Sørens osse I — Her bli’r man revet ud af ens egen tilværelse, den
vigtigste, for én selv i hvert fald.
Det er let at forstå, at de fleste må blive »træt af« det danske
forsvar.
En af de genindkaldte havde lige startet en lille fabrik, og ikke
langt fra ham lå en anden fabrik, der fremstillede det samme. Sol
daten fortalte mig, at der ikke var grænser for de midler, konkur
renten anvendte for at underkue ham, mens han var inde!
Det kan være svært at sætte sig ud over ens eget personlige for
hold til forsvaret og tilslutte sig rigsdagens store flertalsbeslutning
i 1949 om Danmarks tilslutning til NATO. En beslutning af det
danske folk, der ikke kunne være anderledes, p. gr. af geografisk
placering, ressourcer m. m. Og holdt vi os neutrale, kunne vi hver
ken forvente hjælp fra stormagterne eller regne med at blive holdt
udenfor. Vor neutralitet ville måske ikke blive mere respekteret end
i 1940. Og endelig tror jeg ikke, vi selv kunne opbygge et forsvar
af den størrelse, vi nu er ved at få. —
Nytten af en genindkaldelse er klar: hver enkelt - lige fra den
øverste chef til en menig motorvognsfører — må lære sin plads at
kende, så han kan udfylde den i tilfælde af krig; hvad enten man
så tror på, at der kommer en krig eller ej.
Det viser sig da også, at så snart uniformen omslutter én, føles
det, som om man har haft den på hele tiden. Kun de første par
dage kan der være overgangsbesværligheder.
Noget af det værste at vænne sig til er den ventetid, der må
blive, når så mange skal prøve så meget nyt.
At det dog kan lade sig gøre, viser det, der skete en morgen, vi
skulle på skydebanen. Alle havde siddet op på de opmarcherede
køretøjer; kun et par løb lidt forvirrede omkring, men blev hurtigt
beordret op bag i en vogn af en befalingsmand. - Ude på skyde-
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banen viste det sig snart, at der manglede nogle soldater. — Hen på
formiddagen kom der et hold og meldte sig tilbage, og en af dem
fik fremstammet, at de havde siddet på den bageste vogn og ven
tet og ventet, indtil én endelig havde taget det initiativ at gå hen
over ladet til bagsmækken, lænet sig ud og kigget frem bag ruffet og opdaget, at alle de andre køretøjer var væk! - Der havde de
pligtopfyldende siddet og ventet! — Senere viste det sig, at det var
motorvognsføreren og reservemotorføreren, der havde adlydt be
falingsmandens ordre om at sidde op på et køretøj, da de endnu
ikke var kommet op i deres eget førerhus på den sidste vogn.
Ja, sådan kan det gå. Mange pudsige episoder fletter sig ind i
den daglige tjeneste og sætter kulør på.
En morgen, da hele kompagniet var trådt an, spurgte løjtnan
ten sin deling - for at blive færdig i en fart: »Er der nogen, der
mangler?« Et par hæle knalder sammen, og 30 råber »Her!« »Hva’ søren, mangler De?«, udbryder den overraskede løjtnant,
hvortil 30, der må have hørt helt forkert, svarer: »Ja, jeg mang
ler mit spisebestik!« — og pludselig er det ikke nær så træls at stå
i kulde og morgendug langt fra familie og hjem.
Når selve øvelsen begynder, og man kommer i felten, indskræn
kes bekvemmelighederne til noget nær et minimum. Heri ligger
da også mange unge egoisters uvilje mod forsvaret. De har det
simpelthen for godt derhjemme. Og skulle de ikke selv være klar
over det, skal det barske feltliv nok få dem til at påskønne den
lune tilværelse i dagligdagen.
Dog, det viser sig, at langt de fleste tager overnatning i regnslag,
lunken mad i snavsede kogekar, håndbarbering med koldt vand
fra stålhjelmen osv. med højt humør, ja, mange er tilmed glade
for det friske friluftsliv i naturen. Alligevel kan man ikke fortænke
en sektion soldater i, at de efter flere dage i en skov foreløbig havde
fået nok af grantræer og overbeviste alle om, at de i hvert fald
ikke ville have noget juletræ i år! —
På mange måder gøres der alt for at varte soldaten op. Således
f. eks. med posten. Under øvelsen havde hver enhed et feltpost
nummer, der blot skulle skrives under navnet på konvolutten. Al
feltpost samledes da i Århus, blev sorteret og om natten bragt ud
til et FUS, forplejningsudleveringssted, hvor hver enhed så kunne
få breve og pakker med hjem sammen med maden. Desuden blev
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der dagligt udgivet en særlig feltavis, som soldaterne altid var
spændte på at læse.
En morgen kom en sergent således med et brev til en menig, der
i en ledig stund allerede var i gang med det næste brev til kære
sten, foroverbøjet og dybt koncentreret. »Hils!«, sagde sergenten
til soldaten, der ikke havde bemærket befalingsmandens ankomst.
»Jow!« svarede brevskriveren. — »Ka’ De ikke hilse!!« udbrød
sergenten bestemt. »Jow, det ska’ jeg nok; men fra hvem ... ?«
svarede soldaten samtidig med, at han langsomt drejede hovedet
til siden, opdagede sergentens blussende ansigtsfarve og sprang op
som nogen raket. . . Resten kan I tænke jer til. Vi var et par styk
ker, der morede os gevaldigt over det pudsige optrin og havde red
det humøret den dag på forhånd.
Lykkedes det nogle soldater at komme til en landsby, kunne
de overalt glæde sig over en enestående venlighed fra befolknin
gens side. Den danske soldat var uhyre populær på den egn, hvor
vi var under manøvren. Adskillige fik en kop kaffe indtil flere
gange om dagen. Somme tider også varm mad, så de intet kunne
spise, når køkkenvognen kom! Om aftenen blev de ofte budt in
denfor i varmen, når de var vagtfri. — Det var dejligt at mærke
sådan en gæstfrihed. — Nogle sagde tak ved at give et nap med
ved høstarbejdet, og rygtet gik, at den gruppe var midlertidigt fre
det og ikke måtte tages på kornet —.
Soldaterne blandt læserne vil sikkert give mig ret i, at når man
først således sidder og tænker tilbage på en efterårsmanøvre, er
det først og fremmest de lyse minder, der dukker op. Og hele gen
indkaldelsen »var egentlig skæg nok«.
Det at have set noget nyt, levet livet med højt humør blandt
jævnaldrende giver rent blod i årerne og frisk luft i lungerne, så vi
er oplagte til at fortsætte dagligdagen, give den en saltvandsind
sprøjtning, som den nok kan trænge til nu og da for ikke at blive
for indskrænket.
Ens pligter i tilfælde af krig tænker man ikke på; men der er in
gen tvivl om, at hver eneste efter en genindkaldelse er bedre skik
ket til den post, han får, hvis landet en dag skal forsvare sig.
Desværre er der jo nogle, som vitterligt prøver at snyde sig fra
denne værnepligt! Disse — sammen med dem, der efter soldater
tiden ikke selv har en positiv indstilling og måske tilmed søger at
sprede en negativ — må have en væmmelig flov smag i munden
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over ikke at stå bag regeringens beslutning, befolkningens indstil
ling og navnlig over ikke at være med til med et forsvar at holde
den krig borte, der fører så megen ondskab med sig, ikke mindst
de mange unge liv, som går tabt. Ufatteligt, at nogen har egoisme
til at stikke halen mellem benene på den ene eller anden måde.
Som tydeligt bevis på befolkningens forsvarsinteresse har vi et
voksende hjemmeværn, hvis styrke i krig vel næppe kan vurderes
for højt. Når samtidig preussertonen i geleddet er på retur til for
del for den pædagogiske, kan vi glæde os over, at forsvaret har
evnet at tilpasse sig tiden, således at enhver, der vil, også kan
være med til at støtte Danmarks forsvar.
Til sidst kommer jeg til at tænke på næsten den morsomste epi
sode under genindkaldelsen; den skal også med.
En dag hørte jeg om en løjtnant, der under en lille øvelse som
forberedelse til selve manøvren ville prøve sine soldaters dygtighed
til det yderste og derfor kastede sig på jorden og råbte: »Jeg er
død, 67 overtager kommandoen!« — 67 gned sig eftertænksomt
på hagen og råbte hurtigt og beslutsomt til sine kammerater i de
lingen: »Hej, folkens! kom med en skovl!!«
Bjørn Dybkjær.

Et skoleår er gået
Atter gik ct skoleår, dvs. tiden fra november til november, når vi taler
om et skoleår på Egå efterskole.
Vinterskole, sommerskole, elever kommer, elever går, — hvor er det ens
fra år til år!
Ja, det vil man måske nok sige, og på en vis måde er det også rigtigt.
Men alligevel slet ikke rigtigt. Vi har også høst hver eneste sommer. Kan
vi påstå, at arbejdet med den er ens fra år til år? Selv om det egentlige,
arbejdet med at bjærge kornet, har det samme mål hvert eneste år, så kan
det komme til at foregå på helt forskellig måde fra år til år. En ganske
nøjagtig gentagelse indfinder sig aldrig!
Sådan forholder det sig også med vort skolearbejde. I grundtrækkene er
det det samme år ud og år ind, men variationerne er så mange, at det
aldrig viser nøjagtigt det samme billede, som vi har set en gang før, og som
vi altid efter en høst glæder os over den, når vi ser tilbage, sådan er det
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også med skoleåret. Og det, der nu er forløbet, danner ingen undtagelse,
tværtimod! Taknemmeligheden over det er stor, mindst lige så stor, som den
plejer at være ved et skoleårs afslutning.
Vinterskolen 1961-62 begyndte 3. november. Hvis den dato havde været
en lørdag, som den er i år, havde vi haft åbningsmødet om søndagen, alt
så 4. november, og det ville have passet fint i 1961, fordi skolen da havde
sit 40 års jubilæum. Den åbnedes den 4. november 1921. Selv om det egent
lig var en dag for tidligt, mindedes vi dog naturligvis begivenheden, omend
uden at hejse vort store flag. Blæsten var så hård, at vi ikke turde løbe
risikoen. Dagen markeredes på en ganske særlig måde af Harald Hjortshøj,
elev fra vinteren 1921-22, der kom med sin søn Hans, der skulle være
elev 1961-62. I øvrigt havde skolens bestyrelse besluttet, at vi skulle vente
med at fejre jubilæet til det kommende elevmøde.
Inden mange dage var gået, var den gode arbejdsrytme nået. Den er
pulsslaget, der holder det hele i gang. Uden den ville der ikke været noget
andet at skrive om, og dette andet er ikke det vigtigste, det er bare det
mest iøjnefaldende. Derfor må jeg plukke det frem, når jeg forsøger at
fortælle om året, der gik.
Allerede november bød på gæstebesøg, udflugt og åbent-hus. Overbe
tjent Weiss henstillede på sin sædvanlige charmerende måde til os at over
holde færdselsreglerne, både for vor egen og for de andres skyld. Udflug
ten gik til Spare- og Laanekassen i Århus, som gerne vil lære andre spar
sommelighed, men åbenbart ikke kender den selv, når det gælder gæstfrihed
mod os. Åbent-hus aftenen havde vi højskolelærer Daniel Petersen fra
Herning til at fortælle om Ghana. December bød på samme tre slags ar
rangementer: besøg af konsulent Tage Albertsen, der søger at gøre os

Færdige til at spise egen mad i skolekøkkenet.
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klart, at »penge er ikke alt, men alligevel«, orienteringstur en søndag til
Skåde, hvor drengene ikke blot kunne nyde den af lærerne fint tilrettelagte
tur, men også den dejlige kaffe, der serveredes af Povlsens på Skåde bør
nehjem, og åbent-hus aften den 18. december, naturligvis præget af den
nært forestående jul, bl. a. med et program »jul fra år 0 til år 2000« og
med hurtigtegneren Hans Rasmussens illustration af, hvordan juletravlheden påvirker alt og alle. Ja, så havde vi da også en teatertur i decem
ber. Vi så »Elverhøj« som første forestilling på Jysk Skolescene.
Det var ikke så morsomt efter nytår at få at vide, at en af drengene
var nødt til at blive hjemme på grund af influenza. Det lod os ane, at
andre måske bragte den med sig, når de kom tilbage, selv uvidende om
det, naturligvis. Og ganske rigtigt, da vi den 14. januar skulle se Holbergs
»Ulysses von Ithacia« på skolescenen, var 16 forhindret i at komme med.
Da vi kom hjem, kunne vi trøste dem med, at der ikke var særlig meget
ved stykket. I alt fald synes jeg ikke om en blanding af Holberg og nu
tidsrevy. Mols Bjerge og Århus rådhus og borgerprotest fra Hasle-Lis
bjerg hører ikke hjemme i den sammenhæng. Det blev mest til anstrengte
morsomheder og platheder i blanding. Nej, så var det mere fornøjeligt at
se Hostrups »Eventyr på Fodrejsen«, som influenzaen ikke hindrede no
gen i at se. Også her hjemme forsøgte vi med en »Hostrupper«. Det var
ved åbent-hus aftenen i januar, da vi i fællesskab læste »Den Tredje«.
Mærkeligt nok synes sådan et stykke ikke at blive mindre morsomt, når
det er os lærere og lærerinder, der optræder på scenen. Vi må jo være tem
melig lattervækkende.
Af og til har vi gæster fra en skole i Århus. Ny Munkegades orkester
hjalp os ved en åbent-hus aften, og Møllevangsskolens ungdomsskole spil
lede en lørdag aften en gyser for os, »Gaslys« hed den, og spændende var
den og godt spillet.
For at få en udflugt til side inden foræklrebesøg og vintermøde tog vi
turen til Gartnernes Salgsauktion, rådhuset, domkirken og FDBs fabrik
ker og storafdeling i Viby allerede 9. februar. Derefter måtte der arbejdes
for fuld kraft på forberedelserne til søndagene den 18. og 25. februar, vin
terens største dage. Det er ekstra festligt, når forældredagen får fint vejr,
som det skete i vinter, med sol og lærkesang over markerne, og dagen blev
i alle henseender en god dag. Foredraget var et kik ind i fremtiden ved
hjælp af Dieter Stolzes bog »Vort liv i morgen«, underholdningen om af
tenen var »Jeg vil være Miss« af Erik Larsen. Et velegnet skuespil ved
sådan en lejlighed, både for skuespillere og publikum. Begge parter syn
tes at more sig vældigt, ikke mindst over den fine parodi på konfirmations
fest og refrænsang. Naturligvis morede den også dem, der så den ved vin
terfesten 8 dage efter. Foredragsholderen ved vintermødet var i år konsu
lent Martin Nielsen, Vejle, som talte om »Ungdommens vej til eget bo og
virke« og bagefter viste filmen »En bonde og hans gård«.
For de fleste af drengene blev der endnu en udflugt i februar. Det var
med frivillig tilslutning, men alligevel kunne tre rutebiler fyldes, da målet
gjaldt Viborg domkirke og Viborg gymnastikhøjskole, hvor man modtog de
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Fra »Jeg vil være Miss!«

mange unge gæster med stor venlighed og viste dem skolen og den impo
nerende nye idrætshal, og så blev der endda også tid til en interessant film.
Ja, ikke underligt, at alle var begejstrede for turen.
Da vi kunne se, at U-landshjælpens landsindsamling ville løbe af stabe
len omtrent samtidig med, at vi skulle have vor åbent-hus aften i marts,

Drilagtige boller.
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bestemte vi os til at forme den som en indsamlingsaften. Entré og over
skud ved forskellige arrangementer skulle gå ubeskåret til indsamlingen.
Først var der gymnastikopvisning af Grønkjærs »frivillige«, derefter af
AGFs kvindelige elitehold, og så kunne der købes kaffe, saftevand, brød,
friskbagte æbleskiver, som drengene og Tinne lavede i skolekøkkenet, des
uden var der et par serier amerikansk lotteri, og endelig kunne der også
købes varme pølser, så der var nok at give pengene ud til. Aftenen blev
en succes, kan vi vist sige, for antallet af kroner, som kunne indsendes
til indsamlingen, måtte noteres med et firecifret tal.
Et par gange til så vi drengenes gymnastik. I Grenå var de alle med
ved RAGs og RASG & Is forårsopvisning, og den 1. april, altså efter sko
lens afslutning, optrådte de frivillige ved AAGs stævne i Stadionhallen i
Århus, hvad mange havde lejlighed til at se i fjernsynet. Jeg har i øvrigt
senere hørt, at Gunnar Nu-Hansen var overmåde godt tilfreds med den
fjernsynsudsendelse. Den var så vellykket og blev så begejstret modtaget
af mange seere, at lignende stævner sikkert vil blive taget op i programmet
igen en anden gang. Det er glædeligt, for netop et sådant frivilligt ung
domsarbejde, som gymnastikken er udtryk for, fortjener virkelig, at man
viser det opmærksomhed. Selv om der ikke er tale om spænding eller forsøg
på at sætte nye rekorder, er gymnastikken et arbejde, som alle unge bør
vækkes til at interessere sig for, og kunne en fjernsynsudsendelse medvirke
til at samle endnu flere i gymnastikforeningerne, ville meget være vundet
ved det, ikke mindst for de unge selv.
Et par dage før vinterskolens afslutning havde vi kriminalassistent An
dersen fra rigspolitiets tekniske afdeling til at fortælle os om politiets inter-
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essante og spændende arbejde med at opklare forbrydelser eller finde år
sagen til ulykker. Det er en så værdifuld time, vi får om det emne, at vi
ikke ville undvære den, selv om der altid er travlt de sidste dage.
Ved afslutningen gav jeg for første gang officielt meddelelse om en vig
tig beslutning, som skolens bestyrelse havde truffet den 2. marts. Egå
efterskole så sig nødsaget til at gå over til fem måneders sommerkursus
i stedet for de hidtidige fire. Det er udviklingen i lovgivningen, der fører
det med sig. Lovbestemmelsen om, at en kommune har pligt til at betale
undervisning og læremidler for en elev, der er i 8. skoleår og ikke kan få
8. skoleårs undervisning i sin hjemkommune, kom nu for første gang til at
gælde for en sommerskole, men da der er knyttet den betingelse til, at det
kun gælder, hvis efterskoleopholdet strækker sig over mindst fem måneder,
kunne elever på Egå efterskole ikke komme til at nyde godt af den regel,
hvis vi ikke gik over til fem måneder. Derfor forstod vi, at vi ikke havde
noget valg, og at vi handlede rigtigt, er blevet endnu tydeligere, efter at
den pågældende lovbestemmelse nu i sommer er blevet udvidet til at gælde
også for elever i 9. skoleår, så det er mere end halvdelen af alle eleverne,
der kan drage fordel af lovbestemmelsen.
I april foretog vi en grundig reparation i den lille skolestue, som har
fået et helt andet udseende. Af egentlige nybygninger fra i år er der kun
vore nye garager ved siden af gymnastiksalen.
Sommerskolen begyndte med skolen fyldt af elever, ikke overfyldt, da
enkelte havde meddelt forfald få dage i forvejen. Det er vel et af tegnene
på tidens uro eller måske på kampen om lærepladserne eller mangelen på
ungpigehjælp. Man sikrer sig plads på en skole, men springer af en eller
anden grund fra i sidste øjeblik. I nogle tilfælde kan det være forståeligt
og undskyldeligt, men det er altid ubehageligt for en skole at få sene afbud.

Usædvanlig profil af Mygind.
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- og derude bag domkirken ligger Egå!

På sommerskolens første søndag kom alle cyklerne i brug. Trods nogen
kølighed og blæst tog vi turen over Hjortshøj, Vorre og Løgten til Skæring
strand, men noget længere ophold følte vi os ikke fristede til dér. Vi skulle
i teatret torsdag den 10. maj og se »Eventyr på Fodrejsen«. Det har hidtil
hørt til sjældenhederne, at vi lejer rutebil for sådan en lille tur om somme
ren, men regnvejret tvang os til det den dag, og sådan skulle det blive
senere igen. Vi var til møde på Testrup Sygeplejehøjskole den 31. maj, og
da måtte vi også give dem, der foretrak det, lejlighed til at tage turen pr.
rutebil. Ved mødet talte to nye højskoleforstandere, Keld Friis fra Vest
birk og Torben Rostbøll fra Ryslinge. Det var et par ypperlige foredrag,
det ene om fællesmarkedsproblemer, det andet med mange sande ord om
tidens forfængelighed og tomme interesser. Om aftenen spillede højskolens
elever »En søndag på Amager«. Desværre kunne jeg ikke selv overvære hele
eftermiddagsmødet, fordi der var en begravelse hjemme i Egå, som jeg
måtte med til. Det var fhv. gdr. Marius Mik. Jensen, som var død. Han
havde tidligere i adskillige år været med i efterskolens bestyrelse, hvor
jeg lærte at sætte stor pris på ham. Han havde sin bestemte mening, da
Egå efterskole skulle overgå til selvejende institution. Han syntes ikke, at
skolen skulle gøre sig så afhængig af staten, at den ikke blev vor egen
mere. Det var der jo egentlig heller ikke tale om, og jeg søgte derfor at
forklare, at skolen netop blev mere fri, når den ikke var vor private ejen
dom mere. Det var efter min mening ikke staten, der fik mere at sige, men
skolens bestyrelse fik et større ansvar. Jeg ved ikke, om jeg fik overbevist
Marius M. Jensen, men hans faste mening var velbegrundet fra hans syns
punkt, så det tvang os til alvorligere overvejelse. Derfor er jeg taknemme
lig for, at vi har haft ham med i de afgørelser, som blev truffet, medens
han var i skolens bestyrelse.

53
Maj måned bød også på et par koncerter på skolen. En eftermiddag var
det Århus Amts Skoleorkester, der gæstede os med et fint program, og ved
åbent-hus aftenen den 29. maj havde vi Vagn Pedersens hjælp til at få et
kor fra Århus Folkemusikskole herud. Vi beundrede især den dygtige 11årige solist Bent Larsen. Bifaldet var stærkt, så stærkt, at det måske var af
den grund, at Vagn Pedersen tog Bent Larsen med herud til afslutningen
på sommerskolen, så vi også kunne glæde os over hans sang, da skolens
egne piger lod forældrene høre, hvor dygtige de var blevet til at synge
under Vagns ihærdige og inspirerende ledelse.
Midt imellem to cykelture, den ene grundlovsdag til Rosenholm og Rod
skov, hvor vi besøgte Ingeborg og Frede Bak, den anden søndag den 17.
juni til Kvists i Trige, havde vi overbetjent Weiss til at fortælle os om
den rette måde at færdes på. Det bliver mere og mere nødvendigt at vise
fornuft og forsigtighed på vore veje. Vi vover os snart ikke ud på hoved
vejen mere på de store færdselssøndage med en stor flok elever, men på
vore mindre befærdede biveje er det stadig en fornøjelse at komme cyklende
med den lange stribe af cykler, som vækker opsigt, hvor den kommer
frem. Og så er det også dejligt at komme gennem vort smukke østjyske
landskab og at aflægge besøg hos så gode og gæstfrie venner, som vi har
både i Rodskov og i Trige.
Sankt Hans, sommerens højdepunkt, var i år så uforskammet at indfinde
sig på en lørdag aften, endda henholdsvis én og to uger før de søndage,
da vi skulle have forældrebesøg og elevmøde. Vi var derfor nødt til at
lade det være en rejse-weekend og kunne altså ikke fejre den på den fest
lige måde, som vi plejer. Da vi et par aftener senere havde åbenthusaften med gymnastikopvisning af Grønkjærs frivillige karlehold, tog vi hel
ler ikke hensyn til sankt Hans. Vi undlod helt den sædvanlige hyldest og

Hyggeligt hvil i haven i Rodskov.
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Tilskuerne er krøbet i skyggen.

tak til den dejlige lyse danske sommer. Mon det var derfor, at den senere
opførte sig som fornærmet, så vi næsten aldrig kunne få lov til at nyde
den?
Det skal dog indrømmes, at på forældredagen havde vi ikke grund til at
klage over sommeren. Det var en strålende dejlig solskinsdag, hvor pro
grammet både ude og inde rigtig fik et sommerfestligt præg over sig - lige
fra gymnastikken på boldpladsen til friluftsforestillingen, som var Kai Ro
senbergs »Svinedrengen«.
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40-års jubilarer.

Fra elevmødet.

56
Men ved elevmødet begyndte vi at mærke sommerens særheder. Aldrig
før er det sket, at vi hverken havde hø eller halm på loftet på gården til
at sove i. Der var ingen anden udvej end at lade de piger, som ville
overnatte, få lov til at ligge på rullemåtter eller andet halvblødt i den store
skolestue. Men ellers var der ikke noget at klage over, hvad elevmødet an
går. Det fik endda et uforglemmeligt særpræg, fordi skolens 40 års ju
bilæum blev fejret. Jubilarerne fra 1921-22 og sommeren 1922 mødte op i
stort tal. Ved en frokost i elevdagligstuen blev der sunget sange og sagt
mange gode ord, og jubilarerne gav skolen en gavecheck til en udsmykning
på en eller anden væg. Det blev til et maleri af Holmer Trier med motiv
nede fra Egå by. Både fordi det er et dejligt billede, og fordi det vidner
om tidligere elevers taknemmelighed mod deres gamle skole, er det et
kunstværk, som vi sætter stor pris på at se her på skolen.
Det var en af skolens tidligere lærerinder, valgmenighedspræst Solvejg
Bording, der havde elevmødets gudstjeneste og talte ved mødet på skolen
søndag eftermiddag. Også på den måde understregedes det, at det var et
jubilæumsår, for Solvejg Bording var på skolen for 30 år siden. Ja, for re
sten var da også skolens og elevforeningens formand, Frede Bak, blandt
jubilarerne, dog kun 25 års, men også dem var der kommet en del af.
Jo, vist var det et jubilæumsår på Egå efterskole!
Efter sommerferien sidst i juli kom en måned med en del cykelture
og andre udflugter: søndagsterræntur til Trige den 5. august, cykelud
flugt til Naturhistorisk Museum og Den gamle By den 19. august, dog
uden de mest idrætsinteresserede, der tog til Viby stadion, den store cykel
tur til Mols den 21. august og endelig en tur pr. rutebil til Gartnernes
Salgsauktion, Arhus rådhus og Vibyfabrikkerne. For en gangs skyld lykke-

Oldtiden skimtes bag (nu)tidens hjul.
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Ad vandede veje.

des det ikke at beregne vejrudsigterne rigtigt, enten det så var meteorolo
gernes eller vor egen skyld. I alt fald, da vi nærmede os Fuglsølejren,
blev skyerne temmelig utætte, og vandet klaskede ned i hovederne på os.
Vi var forberedte på, at vi skulle cykle gennem øsregn hjem, men heldig
vis gik det ikke så galt. Næppe havde vi igen forladt lejren efter et ophold
dér, før det lysnede og blev tørvejr. Regnvejret tog de humørfyldte piger

Franske folkedansere.
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Mr. Muniswamy.

bare som en ekstra lille oplevelse på turen. Det var vist også et usædvanligt
syn for dem at se os lærere og lærerinder i diverse regnvejrsudstyr!
Ved de to sidste åbent-hus aftener hørte vi i august om »Femøren og
fremtiden« af lærer Hans Frede Schultz og i september om »Skovnaturen«
af skovrider, dr. Kjeld Ladefoged, der ledsagede foredraget med kønne og
lærerige farvelysbilleder. Den dag, vi skulle have åbent-hus i august, blev
jeg for øvrigt sat i stand til at byde på en ekstra oplevelse om aftenen.
En lille gruppe franske folkedansere og sangere og musikere befandt sig i

Bottern taler med gæsterne fra Indien, Ghana og Sudan.
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nærheden, havde jeg fået at vide, og de ville gerne aflægge skolen et besøg.
Det blev lykkeligvis gennemført, og vi blev en vældig oplevelse rigere den
aften, da vi så og hørte denne lille gruppes kunst på dansens og musikkens
område.
Vi har også haft en del andre besøg fra udlandet, i vinter af Richard
Banibenzu fra Ghana, i sommer af K. S. Muniswamy, Mysore, Indien, Em
manuel Ekuban fra Ghana, Dharmadutta Sarma fra Indien og Ali Osman
fra Sudan, som alle var kommet som UNESCO-stipendiater for at studere
bl. a. dansk ungdomsundervisning. Med samme hensigt kom en gæst i som
mer fra Sverige, fil. mag. Yngve Kasimir.
Skønt vi i år havde sommerskole en måned længere, end vi har haft hid
til, fik vi først ophøstet to dage før afslutningen, men høsten var som be
kendt også ca. en måned forsinket. Den sene høst og den længere som
merskole hjalp os på den måde til hverken at føle høsten som en hel må
ned senere eller sommerskolen en hel måned længere. I forhold til hinan
den lå de jo, omtrent som de plejede.
Lidt nyt fra lærerkredsen: Frode Nielsen drog i sommer til et lærerkur
sus i Askov for at fortsætte sin uddannelse. Fra november i år har vi været
så heldige at få lærer Arne Rasmussen, som lige er blevet færdig på Vor
dingborg seminarium. Han har været på en interessant tur til USA, hvad
han selv fortæller om her i Egåbogen. Åse, som har haft gymnastikken
med pigerne to somre, kan desværre ikke fortsætte til næste sommer, fordi
seminariet tager al hendes tid. I hendes sted får vi Kirsten Brandstrup Sø
rensen, så vi ved, at gymnastikken stadig vil have en fin leder. Den største
nyhed inden for lærerkredsen er imidlertid den bombe, som Bøttern udsatte
os for, da han, som vi troede var fast forankret i ungkarlenes rækker, en
dag i august kom og betroede os, at han endnu i samme uge agtede at
gifte sig. Hans tilkommende var kommet til ham fra Amerika og skulle

27. september 1962.
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Ase spiller for fotografen.

De tænker på bryllup.

61

Lis og Bjørn.

Fotografen var heldig.
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tilbage for at sælge sit hus, så brylluppet skulle helst stå snarest. Det lød
af for hurtigt amerikansk tempo, men da vi erfarede, at Bøttem og Eli
zabeth Wheeler, kaldet Betty, havde kendt hinanden i en halv snes år,
siden de traf hinanden i et internationalt hjælpearbejde, og da vi havde fået
lejlighed til at hilse på Betty, kunne vi glæde os over at få hende med ind
i lærerkredsen.
I den forbindelse føler jeg også lyst til at omtale, at den ældste af vore
drenge, Bjørn, holdt bryllup med Lis i juli. De er nu begge ansat ved
Skibsted skole i Østhimmerland.
Et skoleår er gået. Vi er i oktober, da dette skrives. Et nyt skal snart
begyndes. Hvad det vil bringe, og hvad fremtiden i det hele taget vil bringe,
kan vi ikke vide noget om. Men idet vi med stor taknemmelighed i sindet
ser tilbage, håber vi, at også det kommende år må blive som en perle på
en snor, på den perlesnor, som vi efterhånden synes, at vi har mange dej
lige perler på.
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.

Smånyt om 10 års jubilarerne
Det kan forstås på flere måder, når jeg i overskriften bruger be
tegnelsen smånyt. Jeg mener kortfattet nyt. For jeg kan desværre
ikke skrive alt det, som jeg har hørt om de 10 års jubilarer, som
har besvaret min lille henvendelse. Men jeg mener ikke, at det er
småting, der er hændet jer i de betydningsfulde ti år, der er gået,
siden I var elever på Egå efterskole. At I har valgt livsstilling, må
ske fået hjem og børn, eller bare det at I har passet et dagligt ar
bejde hjemme eller ude i verden, ja, for den enkelte er det jo store
og betydningsfulde ting, og det har glædet os at få kortere eller
længere hilsener fra jer. Jeg tænker, at hver af jer vil gøre, som
jeg har gjort, nemlig tage elevbilledet fra dengang frem igen og
se på ansigterne, søge at huske så meget som muligt om, hvordan
han eller hun var dengang, og så føje det sidste nye til. Nu skal I
høre i korte træk, hvad nyt jeg har hørt.
Arne Andersen, Voerladegård, nu: Jansvej 4, 2. tv., København S. I lære
i Lyngå brugsforening, kommis i Lille Skensved ved Køge, hulkortope
ratør ved C. Schous fabrikker i Lyngby, flyttet til statistik- og kontrolaf
delingen samme steds, har taget mellemskoleeksamen, på vej til real
eksamen for at komme på handelshøjskole og få teoretisk uddannelse,
har tjent ekstra som reservevægter for vagtselskabet i København, blev
gift i april med Grethe, som er barneplejerske og for tiden sygemedhjælper på Sundby hospital.
Svend Uhrskov Christensen, Helgenæs, nu: Toftevej 27, Hornslet. I meka
nikerlære på Flelgenæs, fik arbejde hos Austin i Århus, har nu begyndt
så småt med noget selv i Karlby, blev gift i sommer med Grethe Jen
sen fra Karlby, der var elev her sommeren 1957.
Eigil Christiansen, Drammelstrup, nu: »Christiansminde«, Åle. Er land
mand, har været på Vejlby landbrugsskole, har for tiden en lille gård på
23 tdr. Id., blev gift 1958 med Gerda Thomsen fra Edslev, som var elev
her i 1954.
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Peter Robert le Sage de Fontenay, Ryvej 2, Virum. Har været på køb
mandsskole i København og London efter at have stået i lære i kolonial,
blev senere repræsentant i kontormøbelbranchen, i 1960 til Grønland,
hvor han arbejdede et år for det amerikanske flyvevåben, er nu repræ
sentant for Kellog Co. Cornflakes etc.
Bent Midtgaard Jensen, Hejis, nu: Københavnsvej 10, Roskilde. Først ved
landbruget, senere i koloniallære i Haderslev, handelseksamen i Kol
ding, nu ansat i bogholderiet hos Tørsleff & Co. i København, går i øje
blikket på Akademisk Studenterkursus i København for at kunne fort
sætte med en HD eller HA eksamen, står desuden i forretning hos en
onkel i Roskilde.
Erik Blegind Jensen, Sall, nu: Fredensgade 5, Give. Har været på Vinding
landbrugsskole og haft forskellige pladser, men har opgivet at få egen
gård og er derfor gået over til Jydsk Telefon A/S, hvor han er telefon
montør.
Henning Lindgaard Jensen, »Lindgård«, Ørting. Har været på Malling land
brugsskole, er gårdejer på sin fødegård, som han overtog for tre år siden.
Preben Jensen, Fårup, nu: 1522 - 13. AVE - SW Calgary Alta, Canada.
Var først math ved kystværnet på Sjælland, senere ved landbruget en
tid, rejste til Canada 1957, arbejdede ved landbrug og ved olieborin
ger, er nu murerarbejdsmand ved en murermester fra Århus, har i fri
tiden kørt lange ture i sin bil, også ind i USA, skriver hans mor, som
har sendt mig disse oplysninger.
Steen Kildall Jensen, Egåbro, Risskov. De første fem år efter opholdet her
var han ved landbruget, blev derefter maskinsnedker og er nu maskinsnedker i Åbyhøj.
Thorkild Jensen, Hundelev, Gølstrup. Var en tid ved landbruget, fik kø
rekort, da han var gammel nok til det, og hjalp så sin far med vogn
mandsforretningen, som han overtog ved faderens død 1961 og nu dri
ver videre for sin moder.
Arne Tamberg Larsen, Ågård. Også han var ved landbruget en tid, men
efter overstået soldatertjeneste kom han hjem for at hjælpe sin far med
kreatur- og grisehandelen, er lige blevet gift og er bosat i Ågård.
Richard Lindhof, Borum, nu: John Langesvej 141, Århus C. Først fire
år ved landbruget, bl. a. et år som karl på Malling landbrugsskole, kørte
et års tid som lastvognschauffør og fik set sig om i landet, besluttede
sig da til at lære et fag og valgte frisørfaget, hvor han nu har godt ar
bejde. Blev gift for et år siden.
Jens Bredkjær Mikkelsen, Assendrup, nu: »Snærildgård«, Odder. Har været
på Frederiksborg højskole og Tune landboskole, er nu forkarl på en gård
på 80 tdr. Id., gift med en pige fra Vendsyssel og har en lille datter
på IV2 år.
Tage Hans Moller, Gjerrild, nu: Trige, Århus C. Er ved landbruget, har
været på Malling landbrugsskole, er for tiden forkarl i en plads, hvor
han har været i snart tre år, er forlovet med Jonna Rask Nielsen, som
var elev her i 1957.

65
Jens Toftgaard Nielsen, Nygård, Rønde. Er også ved landbruget og agter
at fortsætte dér, har både været på Vejlby landbrugsskole og Askov høj
skole.
Per Lundgaard Nielsen, »Stenagergård«, Jaungyde, Ry. Har både hjemme og
ude i forskellige pladser arbejdet ved landbruget, har været på Ollerup
gymnastikhøjskole og Vejlby landbrugsskole, har sammen med sin bro
der forpagtet sin faders gård siden 1961.
Johan Sønder Olsen, Tanderup, Pillemark Samsø. Har været på Ollerup
håndværkerhøjskole, er klejnsmed.
Henry Petersen, Galten, nu: »Foldmosegård«, Hvam. Men for tiden: R. R. 1,
Blenheim, Ontario, Canada, som han rejste over til i juni 1961, efter at
han bl. a. havde været på Viborg gymnastikhøjskole og Kalø Landboskole.
I Canada arbejdede han først på en malkefarm ved Toronto. I sommer
har han sammen med en kammerat haft en biltur tværs over Amerika og
besøgt sin bror Aksel i Los Angeles. De kørte 6500 miles på 4 uger. Siden
har han arbejdet både med sukkerroer, ærter og tobak, ved vejanlæg og
for tiden med tobakssortering, så han lærer mange slags arbejde og mange
mennesker at kende.
Niels Jørgen Pedersen, Labing, nu: True Damgård, Brabrand, men han er
ved at bygge hus i Framlev, så det er måske snart hans nye adresse.
Han var ved landbruget til for et års tid siden, da han sprang fra, i
hvert fald foreløbig. Han har været på Vejlby landbrugsskole, men er
for tiden stationsarbejder ved DSB i Århus LI. Har haft plads en tid i
Svejts, som han har fået meget til overs for. Er gift med Ingrid Born
holt, Skødstrup, som var elev her 1955. De fandt hinanden på en bus
tur til Østrig, skriver han »til advarsel« for andre, som tænker på ud
landstur med busselskab.
Per Hermann Pedersen, »Hedegården«, V. Alling, døde i oktober 1955 af
hjernebetændelse.
Kaj Erhard Rasmussen, Skader, nu: Ryslingeallé 16, Kastrup. I lære på
maskinfabrik i Hornslet, blev drejer på Højbjerg maskinfabrik, er nu
flyvemekaniker i SAS, hvor han har arbejdet i to år.
Knud Søberg, Hørslevbole, Skovby Østj. Er for tiden landbrugsmedhjælper,
har været på Ollerup gymnastikhøjskole, Ladelund landbrugsskole og har
handelsmedhjælpereksamen fra Galten handelsskole. Har bl. a. haft en
plads i England og anbefaler så mange unge som muligt at tage sådan en
lille lærerig tur til udlandet.
Hans Sørensen, Rodskov, nu: Nordvestpassagen 5, Århus N. Var ved land
brug og gartneri i årene indtil militærtjenesten, derefter på Trelleborg
gummifabrik i Sverige, hvor han steg til at være holdformand i bildæksafdelingen, et interessant og afvekslende, men også smudsigt arbejde, så
han i 1961 rejste hjem igen, er nu champignongartner.
Knud Ankær Sørensen, Jaungyde, nu: Hvolbæk Vestergård, Skanderborg.
Har været på Malling landbrugsskole og er nu forpagter på en familiegård
på 33 tdr. Id., blev gift 1959 med en pige fra Lunderskov og har en
dreng på 2 år.
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Leif Thomassen, Hårup, Hjortshøj. Har været på Lyngby landboskole ved
Hillerød, er for tiden hjemme ved landbruget.
Aase (Kvist Andersen) Krebs Ovesen, Trige, for tiden: Mediterranean
Cuttina Co, St. Margherita di Pula, Cagliari - Sardegna, Italien. Har
efter sin uddannelse på Århus musikkonservatorium haft så mange sjældne
oplevelser, at jeg har bedt hende skrive særligt derom. Jeg havde håbet,
at vi kunne få en skildring af den berømte filmsskuespillerinde Ingrid
Bergmans hjem, som Aase har opholdt sig i, men selvfølgelig må man
respektere privatlivets fred. Aases hilsen aftrykkes længere fremme i bo
gen.
Emmy Marie (Andersen) Heitmann, Skovby, nu: »Purlund«, Vallø Sjæll.
Har været husassistent i forskellige pladser, bl. a. i England, blev gift for
snart tre år siden med en kok, som nu har stilling i det skønne Vallø,
hvor man har en af landets største løgparker.
'Johanne (Andersen) Bonde Therkelsen, Ris Højgård, Tåning, Skanderborg.
Har været på Ryslinge højskole og på tilskærerskole i Århus, blev gift
1961 med Preben Bonde Therkelsen, samtidig overtog de hans fødegård.
Elin (Bach) Nielsen, Sdr. Onsild, nu: Bjellerupparken 2 B, Dronningborg,
Randers. Er gift, har en pige og to drenge.
Bente (Moller Bak) Moller Andersen, Lyngby, nu: Nordborggade 193,
Århus. Har gennemgået en kontoruddannelse på et revisionskontor, gift
1960 med en lærer ved Århus skolevæsen.
Else Blaabjerg Jensen, Enslev, nu: Tebstrup, Skanderborg. Blev gift 1956
med en landmand, boede først på en lille ejendom ved Randers, har i
år købt en gård på 20 tdr. Id. nærmere hjemegnen, har en dreng og en
pige.
Tove (Bomholt) Pedersen, Lystrup. Tog tilskærerkursus i Århus, var senere
på mejeriet »Vesterbro«s kontor i Århus, er nu gift og bor i et hus
ved siden af forældrenes hjem i Lystrup, hvor hun gerne modtager besøg
af jer fra holdet 1953, også hvem der evt. vil overnatte ved elevmødet.
Herdis (Steffensen Christensen) Pedersen, Bjertrup, nu: Sennelsgade 16,
Randers. Er gift og har en dreng, hendes mand arbejder ved Jydsk Tele
fon i Århus, hun selv har arbejde som tilskærerske hos Juncher i Randers.
Inger (Danielsen) Fisker, Linå, nu: »Møldalsgård«, Laven. Blev gift for
to år siden og bor på en gård i Laven ved Silkeborg.
Doris (Eriksen) Hegelund, Harlev, nu Lillering Overgård, Harlev J. Var
elev på Vallekilde højskole sommeren 1957, hvor også Inger Tolstrup
og Grete Vinter Kristensen var. Blev gift i maj med Arne Hegelund,
som var elev her 1949-50. Han er bestyrer for sin far og bor på går
den, hans forældre bygger hus ved siden af.
Anne Marie (Forsmann) Jensen, Spørring, nu: Kormisholt mk., Tårs. Efter
at have haft forskellige pladser kom hun på St. Restrup husmands
skole 1956, blev samme år gift med en vendelbo, og de har nu en lille
ejendom syd for Hjørring, men Anne Marie har desuden arbejde på en
filetfabrik i Frederikshavn, for der skal lidt ekstra til, når man har land
brug. De har to drenge.
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Ruth Forsmann, Sabro, nu: Kløvervænget 6, Odense. Efter ophold på
Grundtvigs højskole, Frederiksborg, kom hun til Testrup højskole og
blev elev på Århus amts sygeplejeskole 1958-61, er for tiden sygeplejer
ske på Odense amts og bys sygehus.
Gunhild Schneider Hansen, Veggerslev, nu: Orkangervej 20, Gråsten. Har
været på Askov og Vestbirk højskoler, begyndte 1960 at læse på Jydsk
Børnehave-Fritidshjem Seminarium i Århus, børnehavelærerinde juni
1962, umiddelbart derefter til Gråsten børnehave.
Inger Overgaard (Hansen) Kristensen, Kvottrup, nu: Skivholme, Skovby
Østj. Var sommeren 1957 på Grundtvigs højskole, Frederiksborg, blev
sidste år gift med en murer, har en lille pige.
Gudrun Troelsen (Jensen) Bloch, Tåstrup, nu: Langeskov, Brørup. Havde
først forskellige pladser og blev i 1959 husbestyrerinde i Askov, traf da
Hans Bloch, som hun nu er gift med. De har købt hans forældres
gård, der ligger 10 minutters gang fra Ladelund landbrugsskole. Har
en lille dreng.
Jonna Goosvig (Johansen) Sørensen, Sabro, nu: »Loro«, Rundtjernsvei 35,
Hellerud, Bryn, Norge. Vendte jo tilbage til Egå og var vor gode hjæl
per nvbr. 1954—april 1956. Da rejste hun til Grundtvigs højskole, Fre
deriksborg, hvor hun var sammen med Anna Grethe Sørensen, og
tog så til Norge. Havde forskellige pladser i Oslo, hvor hun også ledede
gymnastik for danske piger i »Dansk Samfund«. Har i Norge mødt
Niels Sørensen fra Labing, som hun blev gift med, de har en pige og
bor i en lejlighed med pragtfuld udsigt over Oslo.
Ebba (Juhl) Overgaard Sørensen, Åstrup, nu: Engvej 25, Ålborg. Har også,
som Jonna, været elev på Grundtvigs højskole, Frederiksborg, og tog
ligeledes en tur til Norge, det var sommeren 1957. Var i huset på Fana
højskole ved Bergen om sommeren og kom til Østlandet ved Gudbrands
dalen om vinteren. Kom hjem og blev senere kokkepige på et børnehjem
i Juelsminde, er gift med cn ingeniør, som har ansættelse i Ålborg.
Annie (Kjær) Sørensen, Ristrup, nu: »Fløjbo«, Mundelstrup. Er ikke blot
husmoder hjemme, men hjælper også andre, hun er husmoderafløser.
Asta (Kristensen) Andersen, Hjortshøj, nu: Tiist, Mundelstrup. Har været
på tilskærerskole i Århus, blev gift 1960 med Aage Andersen i Tiist,
hvis forældres gård de har forpagtet. De har en pige.
Grete Vinter (Kristensen) Havmose, Skæring, nu: »Fruens Eje«, Løgten.
Var på Vallekilde højskole 1957, gift 1960 med Erik Havmose, der var
elev her 1948-49, han er bestyrer på cn gård i Løgten. De har en lille
Pige.
Jenny Ahlbeck Kristensen, Astrup, nu Stokkemarke skole, Stokkemarke
Lolland. Først på sagførerkontor i Århus, 1956-57 på Ask højskole som
forberedelse til at blive optaget på Marselisborg seminarium, hvor hun
kom ind i 1958, blev færdig nu i 1962 og er blevet lærerinde på Lolland.
Tove (Hansen Kruse) Holst Jensen, Ålsrode, nu: »Resengård«, Spørring,
Århus C. Er uddannet økonomaassistent, har været elev på Grenå syge
hus, gift 1959, bor for tiden på Vejlby landbrugsskoles gård, hvor hen
des mand er driftsleder. De har en pige på 2 år.
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Ellen Fruelund (Madsen) Jacobsen, Værum, nu: Vejstrup, Sydfyn. Fik
håndarbejdsuddannelse på Husflidshøjskolen i Kerteminde og gymna
stikuddannelse på Ollerup. Har været lærerinde både på Gudenådalens
og Ølgod ungdomsskole, fortsatte så sin uddannelse på Odense fagskole,
er nu gift med en elev på Skårup seminarium, der bliver færdig til som
mer. Ellen har en del gymnastik i Svendborg gymnastikforening samt et
håndarbejdskursus og underviser desuden på eksternatskolen i Svendborg.
Erna (Madsen) Sørensen, Neder Hadsten, nu: Vestergade 2, Hadsten.
Har rigtig lært alderdomshjem at kende, for hun har været pige på fire
forskellige, er gift med en sallingbo, boede først i Salling, men er nu flyt
tet til Hadsten, hvor hendes mand har arbejde på en maskinstation,
de har en datter. (En lille tilføjelse her: tak for bidraget til elevforenin
gens arbejde!)
Bodil Molboe, Tunø, nu: Steen Billes Torv 14, Århus N., arbejder i et
gartneri om sommeren, er gift med en maler.
Anna Kristine (Nielsen) Andersen, Ødum, nu: Spørring, Århus C. Er
gift med en installatør, som har forretning i Spørring, de har et par
tvillingdrenge.
Anne (Krarup Nielsen) Roed, Røved, nu: »Tendrup Ågård«, Hornslet.
Et ophold på Rødding højskole sommeren 1958 blev noget længere, idet
hun først var stuepige et halvt år og derefter kokkepige et år på skolen.
Har i øvrigt både gået på tilskærerkursus i Århus og været ekspeditrice
i en slagterforretning, gift med Erik Roed, de har en lille dreng.
Bodil (Nielsen) Ridder, Riis, nu: Spagersminde, Lobbæk, Bornholm. Efter
at have været elev på Viborg gymnastikhøjskole rejste hun til Born
holm, blev 1962 gift med Gunnar Ridder og bor nu på Bornholm.
Ruth (Nielsen) Erichsen, Østerby, nu: Fastrup, Århus C. Kom i lære som
dameskrædderinde, tog på Tilskærerakademiet i København, fik stilling
som direktrice i Skelskør, senere lignende stilling i Slagelse, gift 1960
med montør Tage Erichsen, Slagelse, har i år købt hus i Solbjerg; Ruth
er nu modelsyerske i Århus.
Gerda (Hvid Pedersen) Eisenheit, Foldby, nu: Rönnebygatan 13, Malmö,
Sverige. Tog til Sverige 1955 og har været der siden, blev gift 1957 med
en svejtser, der er svejser på et stort skibsværft. Har to børn.
Grethe Grunnet (Pedersen) Sandvad, Hundrup, nu: Søndergade 67, Vojens,
Sønderjylland. Er gift, har tre børn og eget hus.
Tove Kristine Pedersen, Skjoldelev, Lading. Efter ophold på Testrup høj
skole uddannelse på Hammel sygehus 1957-60, har været et halvt år
på Nykøbing S Statshospital, arbejder nu som assistent på Århus amts
sygehus, hvor Mygind blev glad for at se hende, da han havde en tur
derind i sommer for at ligge til undersøgelse for astma.
Inger Lone (Risbjerg) Rasmussen, Lillering, nu: Gosmer, Ørting. Uddan
net som klinikassistent, har haft stillinger i Århus og København. Var
på Ryslinge højskole 1960. Blev gift med en kommis 1961. De har købt
en købmandsforretning i Gosmer. Har en lille dreng.
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Inga (Schougaard) Nielsen, Linda, nu: Bredgade 46, Slagelse. Havde plads
i huset forskellige steder, inden hun 1957 blev gift med en korporal
på Slagelse kaserne. De har en dreng og en pige.
Aase (Simonsen) Christensen, Farre, nu: Østergade 23, Hammel. Skriver, at
hun er forretningsindehaver (børnekonfektion og trikotage).
Tove (Simonsen) Laursen, Tiist, nu: »Mosevang«, Terp, Ulstrup. Blev gift
maj 1960. De overtog samtidig en landejendom. Har lige fået datter nr. 2.
Inga (Skorstengaard) Ravn Nielsen, Skødstrup, nu: Herningvej 35, Hald
Ege, Viborg. Har været på Grundtvigs højskole, Frederiksborg, er gift
med en mand, der lige er blevet ansat ved forsikringsselskabet »Baltica«,
så der er måske snart en ny adresse. De har to drenge.
Anna Grethe (Sørensen) Høj Nielsen, nu: »Højsgård«, Egå, Hjortshøj.
Har været på Grundtvigs højskole, Frederiksborg, er gift med Hans Høj
Nielsen, der var elev her 1946-47. De har en dreng på halvandet år.
Helge Margrethe (Sørensen) Nielsen, Elmelund, nu: »Lottrupgård«, Ham
mershøj. Hun og hendes mand har forpagtet en gård på 65 tdr. Id., som
de selv passer ved hjælp af moderne maskiner. De har- en pige.
Jytte Sørensen, Korupskov, nu: Mogenstrup, Nimtofte, men hun har for
tiden adressen: Hjelmensgade 22, Århus, hvor hun er hjemmehjælper,
har en lille pige på knap halvandet år.
Margit (Sørensen) Kruse, Segalt, nu: Termestrup, Mørke. Sommeren 1956
på Testrup højskole, derefter sygeplejeelev på Odder amtssygehus, gift
1960 med en landmand, som er hjemme på hans forældres gård. Margit
er sygeplejeassistent på Randers centralsygehus’ efterbehandlingsafdeling
i Hornslet.
Inger Tholstrup, Mejlby, Hjortshøj, var elev på Vallekilde højskole 1957,
har haft flere huslige pladser, er for tiden på en vuggestue i Århus.
Jonna (Udengaard) Dalegaard, Borum, nu: Sabro Korsvej, Mundelstrup.
Blev gift 1958 med en købmand. De har forretning ved Sabro Korsvej.
Har en pige på knap tre år.

Som I ser, er der adskillige, som jeg ikke har hørt fra. Hvis I
træffer dem, ville jeg gerne, at I vil hilse og sige, at det ville glæde
os at se så mange som muligt af jer fra 1952-53 og 1953 ved elev
mødet i sommer. Det har altid vist sig, at der kommer flest, hvis
der er nogen, som opfordrer hinanden til at komme. Vi venter
mange af jer!
Med tak for brevene og venlig hilsen
Tage Dybkjær.

Sardinien
Det er onsdag d. 25. april 1962.
Efter en måneds ferie i Danmark står vi igen på banegården
for at tage afsked. - For netop et år siden gik turen til Frankrig,
men denne gang skal vi endnu længere væk. Sardinien er rejsens
mål, — 3000 km sydpå til en klippeø på størrelse med Jylland, be
liggende ud for Napoli og med en afstand fra Afrika omtrent som
fra Århus til København. - Solen skinner, men det er bidende
koldt, — vi fryser, og jeg er en lille smule trist ved tanken om af
skeden. — Mon jeg nogen sinde vænner mig til at sige farvel!
Men alt dette er kun en overgang, inden vi ser os om, er vi på
vej mod varmere himmelstrøg, og vi bliver glade og opstemte
ved tanken om alt det nye, der venter os. Snart har vi lagt Dan
mark og den lidt ensformige rejse gennem Tyskland bag os, — vi
går til ro og vågner op i Lugano. Så smukt her er — blå-blå søer hvide huse mod den grågrønne bjergskråning — sol og varme.
Men det bliver varmere endnu. Vi når Milano-Bologna-Firenze; det vrimler med glade snakkende italienere, og vores før
ste sproglektion får vi af en fuldfed italiensk heltetenor, som til
slut giver os en prøve på sin sangkunst.
Endelig er vi i Rom, trætte og forvirrede af alle de mange indtryk,
vi har fået; men nu er vi der snart. Med fly fra Rom til Cagliari —
Sardiniens hovedstad, hvor vi bliver afhentet i bil, og turen går
nu ad den smalle hovedvej mod Pula, - den landsby, der er rejsens
endelige mål. — På begge sider af vejen er der høje levende hegn af
mexikansk kaktus, og bag dem får vi enkelte glimt af oliven og
mandelplantager. Flere steder minder landskabet om den afrikan
ske savanne eller busksteppe med spredt og lav beplantning på
ellers totalt afsvedne marker; horisonten rundt rejser bjergene sig
mod den blå himmel, og det ensformige landskab brydes kun af en
kelte spredte bondehuse, hvor der er mulighed for dyrkning af
den magre jord.
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Af og til spærres vejen totalt af de store fåreflokke, der under
ringlen og brægen kommer ned fra bjergene for at blive mal
kede.
Efter endnu en halv times kørsel ad stejle snoede bjergveje duk
ker Pula op i det fjerne som en malerisk landsby, hvor husene dog
ved nærmere eftersyn viser sig at være mere eller mindre falde
færdige; de lukkede skodder og de høje grå stenmure, der om
kranser alle boliger, giver et mærkeligt ugæstfrit indtryk. Byen fø
les som uddød, men dette til trods føler man sig iagttaget fra alle
sider. - I umiddelbar nærhed af denne typisk sydlandskprægede
by skal vi altså have vort hjem i den kommende tid; efter et år i en
af Frankrigs skønneste og mest frugtbare egne er dette unægtelig
en omvæltning, og vi føler os lidt skeptiske med hensyn til at føle
glæde ved denne omplantning.
I dag - 6 måneder efter - husker jeg stadig tydeligt denne mær
kelige følelse af uvirkelighed, der sniger sig over én, når man be
tragter denne lille bys mennesker og deres levevis. Det er i sig selv
en oplevelse at trave en tur i de små snavsede gyder — betragte de
små unger, der glade og tilfredse tumler sig i gadens snavs — se på
de sortklædte sarderkvinder, der går til og fra bybrønden med de
res store vandkrukker på hovedet — alt ånder fred og ro. Idyllen
forstyrres kun af og til af de skramlende oksekærrer, der fuldt læs
sede med ved eller sten lunter forbi.
Kvinder - tungtbelæssede med vasketøj, vandrer forbi mig ned
til floden for at vaske; mange er klædt i laser og pjalter - fattig
dommen er stor på Sardinien. Fabrikker og industri findes ikke,
arbejdsløsheden er enorm, så byens mænd, gamle og unge samles
hver dag på torvet, hvor de sidder dagen lang under de store pal
mer i ly for den brændende sol og slår tiden ihjel med kort- og ter
ningspil.
Atmosfæren er apatisk; man føler sig sat adskillige år tilbage i
tiden; men den sovende by er ved at vågne op, den større og større
tilstrømning af turister er ved at sætte sit præg også på Pula og
dens befolkning. Gammelt og nyt mødes — oksekærrens sindige
rytme forstyrres af larmende biler og scootere — jukeboxen i baren
udspyr det sidste nye i »twist« og overdøver ganske den gamle sar
diske bedstemor, der sidder på dørtrinnet og nynner sit barnebarn
i søvn til tonerne fra en af de gamle monotone sardiske folkeviser.
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- Det vil dog endnu vare længe — længe før det nye kan få bugt
med sardernes ældgamle love og moralbegreber.
For os, som kommer fra et land med langt friere forhold køn
nene imellem, virker disse uskrevne love dobbelt strenge. - Begre
bet kammeratskab mellem unge mænd og piger eksisterer ikke
her - kun forlovede par kan følges ad på gaden, og taler en ung
pige med en ung mand, betragtes de straks som forlovede, hvoref
ter mandens fader højtideligt anholder om den unge piges hånd.
Efter kl. 21 ses ingen piger på gaden, hvorimod de unge mænd
samles på baren, hvor de fornøjer sig med diverse spilleautomater
eller danser med hinanden. Dette virker forstemmende og unatur
ligt på os, der med vores friere opførsel da også ligefrem vækker
forargelse hos mange.
Som udlænding er det meget svært at blive accepteret i en by
som Pula. En stor del af befolkningen betragter os med nysgerrig
hed og kritik, man føler sig ubehagelig berørt af de stirrende blikke
og hviskende samtaler bag ens ryg. Men alt dette må man lære at
se stort på, og vi har da også fundet flere gode venner - intelligente
og brave mennesker med videre udsyn og naturligere indstilling,
så alt i alt er vi tilfredse med tilværelsen her, både med hensyn
til det arbejdsmæssige og de rent klimatiske forhold. - Efter 6 må
neders sommer med strålende sol og 40-45 grader hver dag ind
stiller vi os nu så småt på efterår og regntid, der vil vare et par
måneder. - Skolerne er igen begyndt efter godt tre måneders som
merferie, og bybilledet præges nu hver dag af skolebørn iført fine
sorte eller hvide uniformer med røde sløjfer. — Undervisningen
strækker sig daglig over to til tre timer, idet både børn og lærere
nødig skal overanstrenges, da energi i det hele taget ikke er sar
derens stærke side. Man rystedes faktisk over at høre, at børn og
lærere i Danmark kan have op til 36 ugentlige undervisningstimer;
men lønforholdene er jo også noget anderledes her end hjemme;
en almindelig lærer kan her oppebære mellem 6-700 kr. månedlig,
og en sardisk arbejder må prøve at klare sig for 280 kr. pr. må
ned og skal med disse midler forsørge en familie, der ofte er på 5
til 8 medlemmer, ja, måske flere. Ikke mærkeligt at alt, som før
nævnt, bærer præg af den yderste fattigdom, og ikke mærkeligt,
at vi danskere bliver betragtede som særdeles velhavende.
Alt i alt har det sidste halvandet år været et væld af oplevelser
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af forskellig art. Oplevelser, der har været medvirkende til at åbne
vort syn for de mange goder, der findes i Danmark. Enhver dan
sker, der føler utilfredshed med de hjemlige forhold, burde aflægge
Sardinien et besøg.
Når vi engang drager herfra, er vi i hvert fald mange erfarin
ger rigere.
Med alle gode ønsker for jul og nytår.

Mange hilsener fra
Aase Krebs-Ovesen.

Norges-rejserne for Egå-elever
Turen i 1962.

gik efter planen med besøg i Oslo og Kongsbergs sølvminer og
med bustur til Vestlandet. Der var megen sne ved Dyreskaret og
køligt i Røldal, hvor vinteren knapt var forbi til St. Hans. Vi gæ
stede industribyen Odda i Hardanger, der nu har været ramt af
jordskælv og uvejr med oversvømmelser. Vi kørte langs Sørfjorden
og op gennem Måbødalen ad de slyngede veje til Vøringsfoss, ind
over Hardangervidden og ned gennem Hallingdal med en afstik
ker til Fagernes i Valdres. Vi havde en god tur og kørte de mange
mil uden uheld.
Til Røros i 1963.

Turen næste sommer finder sted i tiden 23.-30 juni. Fællesrejse
med »Holger Danske« Århus-Oslo. Videre med buss. Målet er
den gamle bjergværksby Røros med sine kobbergruber og sin ejen
dommelige bebyggelse. Byen er kendt fra Johan Falkbergets ro
maner. Her vil vi overnatte to nætter og tilbringe en hel dag, for
her er nok at se på: kobbergruberne, kirken, museet og grubeby
ens gamle huse og gader. En verden helt for sig.
Vi tager tre dage til turen derop, så vi kan få set noget under
vejs uden at jage af sted. Første dag besøger vi salen på Eidsvoll,
hvor Norge fik sin grundlov 17. maj 1814, vi ser domkirkeruinen
på odden ved Hamar og Folkemuseet på Maihaugen ved Lille
hammer. Anden dag er det tanken at besøge digteren Bjørnstjerne
Bjørnsons hjem Aulestad, at se tingstedet på Hundorp, hvor kong
Olav den Hellige og Dale-Gudbrand mødtes, jættegryderne ved
Harpefoss, mindestenen for de faldne ved Kvam, Bjørnson-profilen i fjeldet, Sinclairstøtten ved Kringen osv. Videre forbi Dovre,
Dombås og Hjerkinn til Folldal. Tredie dag fra Folldal (7-800
m over havet) via Alvdal og Tynset til Røros.
Vi kører altså op gennem Gudbrandsdalen, og hjemturen går
ned gennem Østerdalen til Elverum og Hamar. I Elverum ser vi
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den ny hovedgade, rettere hovedgaden med de ny bygninger, de
gamle blev bombet i april 1940.
Turen koster kr. 350 fra Århus og tilbage til Århus igen. I prisen
er iberegnet alle rejseudgifter og kost og logi i Norge samt entré
til det, vi skal se. Kun maden på båden må man selv sørge for.
Beløbet sendes undertegnede en måned før afrejsen.
Indmeldelse til undertegnede (adr. Langenæs allé 34, Århus
C) inden 10. jan. Det er tidligere end sædvanlig, men det er nød
vendigt for at sikre os natlogi i de små fjeldbyer. Der må medtages
lagener eller lagenpose. Der bliver indkvartering på ungdomsher
berg, hvor der er mulighed for at træffe ungdom fra flere lande.
Et Norges-kort vil blive tilsendt de indmeldte sammen med yder
ligere oplysninger.
Jens Marinus Jensen.

Forhøjede understøttelser
til efterskoleelever
Fra og med vinterskolens begyndelse i år er der kommet nye regler for
understøttelser til efterskoleelever. I store træk går de ud på følgende:
Kommunal understøttelse:
Hvis eleven er i 8. skoleår, når kursuset begynder, og ikke kan få 8.
skoleårs undervisning i sin hjemkommune, har kommunen pligt til at betale
et beløb, som dækker den af undervisningsministeriet godkendte betaling
for undervisning og læremidler (i indeværende vinter 475 kr. plus 200 kr.).
Desuden ydes der statsunderstøttelse til betalingen for opholdet, se nedenfor
om statsunderstøttelse. Hvis eleven er i 9. skoleår, når kursuset begynder,
og ikke kan få 9. skoleårs undervisning i sin hjemkommune, har kommunen
pligt til at betale efter samme regler som ovenfor anført om 8. skoleårs
elever.

Statsunderstøttelse:

Hvis kommunen ikke har nogen pligt til at betale som ovenfor nævnt, gi
ver staten en understøttelse på mindst 50 pct. af den af undervisningsminiseriet godkendte betaling for opholdet og undervisningen, men for øko
nomisk dårligt stillede elever kan statsunderstøttelsen forhøjes til 70 pct.
eller 90 pct. (hvilket for indeværende vinterskole, hvor betalingen er i alt
1300 kr., vil sige henholdsvis mindst 650 kr. og højst 1170 kr. i statsunder
støttelse). Læremidler må betales af eleven selv.
Hvis kommunen har pligt til at betale for undervisning og læremidler
(de ovenfor nævnte 475 plus 200 kr.), gives der statsunderstøttelse til be
talingen for opholdet alene, ligeledes 50 pct., 70 pct. eller 90 pct. af den
godkendte betaling (for indeværende vinterskole, hvor denne betaling er
825 kr., vil det sige henholdsvis mindst 415 kr. og højst 745 kr.).
Restunderstøttelse fra kommunen:

Kommunen har altid ret til at give en ekstra understøttelse, som dækker
resten af den godkendte betaling for undervisning, kost og logi.
Hvad betyder nu disse nye bestemmelser?
Jeg vil gerne slå fast, at de for indeværende vinterskole betyder følgende
mindste understøttelser:

1. for dem, som kommunen har pligt til at betale for: 415 kr. i statsunder
støttelse plus 475 kr. i kommunal understøttelse plus 200 kr. til udgif
terne til læremidler.
2. for dem, som kommunen ikke har pligt til at betale for: 650 kr. i stats
understøttelse.
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Altså betyder de nye bestemmelser faktisk, at der ikke længere skal be
tales af eleven selv for undervisningen på en efterskole. Denne betaling
dækkes rigeligt af kommunens pligtbetaling eller af statsunderstøttelsens
mindstebeløb, som tildeles alle uden hensyn til forældrenes økonomiske
forhold.
Og for at sige det på en anden måde: selv om en kommune har 8.
skoleår og altså ikke har pligt til at betale for den elev fra kommunen,
som vil foretrække at tage et efterskoleophold i det 8. skoleår, så kommer
eleven alligevel ikke til at betale noget for undervisningen på efterskolen,
idet statsunderstøttelsens grundbeløb i disse tilfælde altid er stor nok til
at dække den. Det samme gælder for elever i 9. skoleår.
Økonomiske hensyn behøver altså ikke at veje så tungt i valget, hvis
der kan vælges mellem 8. skoleår hjemme (9. skoleår) eller et efterskole
ophold. Det er klart, at der stadig må bringes ofre for at komme på efter
skole. Den del, som kommunens og statens understøttelser ikke dækker,
må eleven selv betale, og selv om det heldigvis efterhånden er blevet me
get almindeligt, at kommunen benytter sin ret til at betale det sidste af den
godkendte elevbetaling, så er der dog stadig den økonomiske belastning, at
den, som tager på efterskole, ingenting kan tjene i den tid, og der skal
alligevel penge til tøj, rejser, lommepenge og meget mere. Men noget lig
nende må siges om den, der skal bo hjemme og gå på skole hjemme.
Jeg synes, at vi inden for eferskolerne, enten vi er elever eller lærere,
har grund til at udtrykke vor taknemmelighed over, at bevilgende myn
digheder har givet vore unge så lette muligheder for at komme på efter
skole.
Nu håber jeg bare, at alle venner af vore danske efterskoler vil medvirke
til at udbrede kendskabet til disse nye og meget fordelagtige understøttel
sesregler.
Tage Dybkjær.

Forskelligt
Vintermøde afholdes søndag den 17. februar. Til eftermiddagsmødet er
der adgang for alle. Om aftenen 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 13. og søndag den 14. juli. Program og indmel
delseskort sendes til alle medlemmer af vor elevforening, men også andre
tidligere elever er velkomne. Husk dog, at deltagelse i måltiderne ved elev
mødet skal anmeldes forud.
Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i det lokale annonceblad »Landbo
bladet«. Interesserede, der ikke ser dette, bedes søge oplysning hos kam
merater eller ved opringning til skolen.
Vallekildemøde en søndag omkring den 1. oktober. I 1963 bliver det
søndag den 29. semptember. Meddelelse om mødet sendes direkte til
tidligere vallekildeelever og andre, hvis adresse vi har i vort mødekarto
tek, eller som sender os deres adresse inden 1. august 1963. 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. plus 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 alminde
ligt brev.
Adresseforandringer: Hvis der er tale om en ny, varig adresse, der øn
skes indført i elevforeningens kartotek, bedes den meddelt skriftligt til:
Egå elevforening, Egå efterskole, Hjortshøj.
Ny bog af Jens Marinus Jensen. Også i år har den flittige forfatter ud
sendt en bog. Sidste år var det Fridtjof Nansen, han skrev om, i år er
det en anden verdenskendt mand fra et nordisk land. Bogen hedder »Dag
Hammarskjölds vej og virke«. Den er på ca. 150 sider og giver en letlæst
og spændende skildring af det begivenhedsrige liv, som denne tjener for FN
og freden gennemlevede. I, som har erfaret, at Jens Marinus Jensen er en
dygtig fortæller, ved, at I ikke vil fortryde at købe hans bog. Den er også
en velegnet julegave såvel til unge som ældre. Køb den i boghandelen
eller hos Jens Marinus Jensen, Langenæs allé 34, Århus C.

Den selvejende institution
Egå efterskoles bestyrelse
Gårdejer Peter Brandstrup Andersen, Egå, Hjortshøj.
Gårdejer Frede Bak, Rodskov, Løgten (formand).
Skoleinspektør Peter Dethlefsen, Ny Munkegades skole, Århus C.
Forstander Tage Dybkjær, Egå efterskole, Hjortshøj.
Fru Esther Kvist, Trige skole, Århus C.
Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus C.
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.

Elevforeningens bestyrelse
Gårdejer Frede Bak (1936-37), Rodskov, Løgten.
Smedemester Knud Grosen Andersen (1956-57), Egå, Hjortshøj (fmd.).
Husassistent Aase Sondergaard Olesen (1961), Mundelstrup.
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 1961-62: Knud Forbjerg Nielsen, Korssiggård, Kolind.
For elevholdet 1962: Maria Skjødt, »Vejlelund«, Harlev J.
Elevforeningens kasserer og sekretær: gårdejer Jes Thomsen (1921-22),
Bynksminde, Hjortshøj.
Elevforeningens gironummer: 35297.

Elevforeningens regnskab 1961-62
Indtægt:
Kassebeholdning 9. juli 1961 .....................................................
Billetsalg ved elevmødet .............................................................
1205 medlemsbidrag.....................................................................
Bidrag og gaver.............................................................................
Solgt egånåle .................................................................................
Solgt frimærker til skolen.............................................................
Billetsalg ved vinterfesten...........................................................
Renter.............................................................................................
Afskrevet fordring indgået .........................................................

1055,74
1598,00
5762,00
86,00
552,00
22,00
426,00
26,81
1600,00

kr.
-

Balance.. 11128,55 kr.
Udgift:
Elevmødet.......................................................................................
Egåbogens udgivelse .....................................................................
Frimærker, porto, tryksager.........................................................
Købt egånåle.................................................................................
Vinterfesten ...................................................................................

1389,50
4445,85
2110,59
575,00
393,80

I alt . .
Kassebeholdning 7. juli 1962 .....................................................

8914,74 kr.
2213,81 -

kr.
-

Balance.. 11128,55 kr.

Bynksminde, den 7. juli 1962.
Jes Thomsen.

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

A. Vestergård.

Ellen Larsen.

Egåfondets regnskab 1961-62
Indtægt:
Kassebeholdning 8. juli 1961 .....................................................
Tilbagebetalt fra elevforeningen .................................................
Indvundne renter .........................................................................
Gave modtaget .............................................................................

1352,41
1300,00
74,65
400,00

kr.
-

Balance . .

3127,06 kr.

Udgift:
Lånt elevforeningen tilfrimærker .............................................
Kassebeholdning 7. juli1962 .....................................................

1300,00 kr.
1827,06 -

Balance . .

3127,06 kr.

Egåfondets formue pr. 7. juli 1962:
Obligation.............................................................................. 1000,00
kr.
Landbosparekassen
................................................................... 1824,06 Kontant..................................................................................
3,00
I alt . .

2827,06 kr.

Bynksminde, den 7. juli 1962.

Jes Thomsen.
Regnskabet er revideret, og intet er fundet, hvorom noget kan bemærkes
- alt i orden.
Arne Vestergård.
Ellen Larsen.

Elevfortegnelse
Vinteren 1961-62

Aksel Andersen, Stabrand, Kolind.
Anders Bjerregaard Andersen, Karlby, Hornslet.
Christen Andersen, Tvcd, Knebel.
Henning Andersen, Farre mk., Sporup.
Vagn Andersen, »Vidkærsmindc«, Fcldballe.
Per Andreasen, Fuglslev, Hyllested.
Johannes Bager, Højvang, Nimtofte.
Per Bech, Otto Rudsgade 382, Arhus N.
Kai Birkmann, Dyrgård, Hornslet.
Hans Erik Blæsild, Hertzvej 51, Åbyhøj.
Knud Bugtrup, Bjødstrup, Rønde.
Knud Bundgaard, Voldby, Hammel.
Erik Bødker, Terp, Ulstrup.
John Carlsen, Hasselager.
Arne Møgeltoft Christensen, Nedergade 13, Ebeltoft.
Bent Christensen, Illerup Søgård, Alken.
Jens Christensen, Hørning.
Jørn Christensen, Mejlby, Hjortshøj.
Lars Erik Thykjær Christiansen, Egå, Hjortshøj.
Jørgen W. Danielsen, Sabro, Mundelstrup.
Preben Degnbol, Hornbæk, Randers.
Tage Dohn, Ørup, Trustrup.
Kurt Elmtrup, Fiirgårde, Ry.
Karl-Erik Eriksen, Blegind, Hørning.
Jens Peter Fruerlund, Hessel, Grenå.
Ejvind Pedersen Fur, Terp, Ulstrup.
Preben Gregersen, Bagergården, Feldballe.
Frants Hansen, Blåhøj.
Rasmus Hjort, Rosmus, Balle.
Hans Hjortshøj, Elev, Lystrup.
Peder Hougaard, Ginnerup, Grenå.
Flemming Haahr, Nølev, Odder.
Niels Jakobsen, Farre mk., Sporup.
Lians Hummeluhr Jensen, N. Hadsten, Hadsten.
Ingvar Sønderup Jensen, Hårup Østergård, Fljortshøj.
Jens Lyshøj Jensen, O. Randlev, N. Randlev.
Jørn Malte Jensen, Pannerup, Lystrup.
Knud Erik Jensen, »Mosevang«, Balle.
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Kristian Grønlund Jensen, Krarup, Kolind.
Niels Amstrup Jensen, Bramstrup, Randers.
Thorkild Jensen, Lisbjerg Terp, Lystrup.
Vagn Kolding Jensen, Hundslund.
Flenrik Jessen, Skåde, Højbjerg.
Jens Oluf Johnsen, Bredsten.
Jan Jokinen, FIcrredsvej 48, Hasle, Århus V.
Viggo Jørgensen, Sabro Hedegård, Mundelstrup.
Søren Knudsen, Rudme.
Jens Aagaard Kristensen, Vilhelmsborg, Mårslet.
Jens Tscherning Kristensen, N. Hadsten, Fladsten.
Eskil Lange, Fårup, Thorsager.
Flans Laursen, Tendrup mk., Hornslet.
Knud Laursen, Østervang, Ebdrup, Kolind.
Per Laursen, Eg, Knebel.
Jens Lauring, Lundemarken 47, Kalundborg.
Bjørn H. Madsen, Karensvej 11, Brabrand.
Knud Madsen, Røgen, Sporup.
Leif Flensborg Madsen, Nordlysvej 5, Arhus N.
Jens Malskær, Ørting.
Carl Jørgen Nielsen, Oldrup, Flundslund.
Frede Nielsen, Svejstrup Enge, Alken.
Henning Kai Nielsen, »Hjortshøjlund«, Hjortshøj.
Kaj Ivan Nielsen, Tirstrup Østj.
Knud Vorbjcrg Nielsen, Korsiggård, Kolind.
Mogens Wedel Nielsen, Neder Randlev.
Niels Hougård Nielsen, Krarup, Kolind.
Ole Krogaard Nielsen, Riis, Skanderborg.
Leo Odgaard, Borum, Mundelstrup.
Jens Peter Varming Pedersen, Syv Veje, Mørke.
Jørgen Keller Pedersen, Allelevlund, Trustrup.
Kell Pedersen, Rosmus mk., Balle.
Svend Møller Pedersen, Sødal mk., Viborg.
Aage Farsø Pedersen, Nordby Samsø.
Bent Rasmussen, Svejstrup, Alken.
Børge Kaac Rasmussen, Labing, Harlev J.
Erling Rasmussen, Andi mk., Mørke.
Jørgen Møgeltoft Rasmussen, Termestrup, Mørke.
Ole Rasmussen, 0. Terp, Neder Randlev.
Mogens Schmidt, Lime, Mørke.
Børge Simonsen, Søften, Hinnerup.
Erik Skousen, Brokhøjgård, Gjerrild.
Erik Skrædder, Nordby Samsø.
Jørgen Skaarup, Bjerregård, Rudme.
Agner Svenstrup, Rude, Odder.
Knud Søndergaard, Skallerup, Solbjerg Mors.
Per Søndergård, Nydamsvej 2, Århus N.
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Bent-Jørgen Sørensen, Bjødstrup, Tranbjerg J.
Bjarne Sørensen, Tved, Knebel.
Gunner Sørensen, Blåhøj.
Henning Sørensen, Elholt, Ryomgård.
Jørgen Sørensen, Ebdrup, Kolind.
Knud Sørensen, Kattrup, Hovedgård.
Niels Anker Bundgaard Sørensen, Grundfør, Hinnerup.
Poul Erik Sørensen, Jegstrup, Hasselager.
Svend Sørensen, Vellev, Ulstrup.
Jens Peter Udsen, Voldby.
Sommeren 1962

Birthe Andersen, Balle.
Inge Merete R. Andersen, Mørke.
Jytte Andersen, Todbjerg, Hjortshøj.
Karen Margrethe Andersen, Ålsrode, Ålsø.
Lise Nordvig Andersen, Brundby Samsø.
Lizzie Andersen, Klitmøller, Thisted.
Ulla Andersen, Hårup, Hjortshøj.
Jytte Baltzer, Isgård, Knebel.
Gerda Basse, Mjesing, Skanderborg.
Tove Bennetsen, Gedved mk., Horsens.
Else Bohnsen, Hærup, Hobro.
Yrsa Christensen, Skjørring, Galten.
Birthe Degn, Feldballe.
Jytte Drejer, Hølken, Boulstrup.
Anna-Lise Ebbesen, »Trekanten«, Mårslet.
Jytte Ebbesen, Dalvangen 4, Højbjerg.
Allis Eriksen, Kettinggård, Harlev J.
Ragnhild Feldballc, Tendrup, Hornslet.
Karen Margrethe Fink, Nr. Hostrup, Rødekro.
Åslaug Finsen, Vcsturgata 42, Akranes, Island.
Sigrun Halldorsdottir, Solheimar 49, Reykjavik, Island.
Grethe Hansen, Rosinus, Balle.
Hanne Hansen, Nordskovvej, Stenlille.
Kirsten Hansen, »Overgård«, Fcldballe.
Tove Hansen, Rostved, Rønde.
Tove Munck Hansen, V. Ringgade 52, Århus C.
Jytte Henningsen, Fannerup, Kolind.
Karin Henriksen, Åstrup, Skødstrup.
Anna Marie Høgsberg, Sandby, Hinnerup.
Grethe Haagensen, Tirstrup.
Lisbeth Jacobsen, Fredensvej 41, Tåstrup.
Birgit Bøjen Jensen, Mejlby, Hjortshøj.
Birgit Dam Jensen, Yding, Voerladegård, Skanderborg.
Birgit Møller Jensen, Grøttrupgård, Hjortshøj.
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Ellen K. Jensen, Todbjerg, Hjortshøj.
Tove Møller Jensen, Vestergade 28, Ryomgård.
Allis Jørgensen, Hærup, Hobro.
Aase Jørgensen, Brundby Samsø.
Karen Jessen Klinge, Eg, Knebel.
Nina Knudsen, Bag Klosteret 4, Slagelse.
Bente Kristensen, Sorring.
Eva Hyltoft Kristensen, Hestehaven, Skanderborg.
Karen Hansen Kruse, Ålsrode, Ålsø.
Lone Münter Larsen, Bakkedraget 30, Birkerød.
Marianne Larsen, Skovbjergvej 1, Højbjerg.
Bodil Kohl Lauritsen, Lisesminde, Vinding.
Rita Laursen, Nødager, Kolind.
Kirsten Liin, Edslev, Hørning.
Anni Dupont Madsen, Tousparken 25, Åbyhøj.
Inge Nørregaard Madsen, Mørke.
Kirsten Madsen, Granslev, Laurbjerg.
Bente Mikkelsen, Ålsrode, Ålsø.
Ulla Mogensen, Kalstrup, Hjortshøj.
Hanne Mondrup, Mejlby, Hjortshøj.
Britta Møller, Vrold, Skanderborg.
Christa Møller, Vrold, Skanderborg.
Anne Marie Nielsen, Mejlby, Hjortshøj.
Bente Nielsen, Trustrup, Hundslund.
Bodil Balle Nielsen, Georgsminde, Nimtofte.
Siri Lundgaard Nielsen, Damager 1, Hørning.
Ulla Schmidt Nielsen, Rosmus, Balle.
Else Olsen, Villendrup, Randers.
Ketty Ottosen, Gedved, Horsens.
Vivi Pallesen, Evaldsgade 17, Århus C.
Birthe Frank Pedersen, Markusminde, Lading.
Grethe Busk Pedersen, Norsminde, Malling.
Henny Pedersen, Egå, Hjortshøj.
Kirsten Pedersen, »Hedeskovgård«, Thorsager.
Lis Pedersen, Ødum, Århus C.
Lis Lundgaard Pedersen, Toustrup, Sorring.
Lise Colberg Pedersen, Gildesbo, Olsker, Tejn.
Lotte Colberg Pedersen, Gildesbo, Olsker, Tejn.
Marianne Poulsen, Skåde, Højbjerg.
Annagrete Rasmussen, Rosenvangsallé 212 B, Fløjbjerg.
Anna Lise Rasmussen, Lemmer, Mørke.
Edith Rasmussen, Vilh. Bergsøesvej 33, Århus V.
Irena Elkjær Rasmussen, Tirstrup Østj.
Maria Skjødt, »Vejlelund«, Harlev J.
Bodil Svendsen, Søballe, Skanderborg.
Birgit Sørensen, Mårup mk., Kolind.
Christa Sørensen, Rosmus, Balle.
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Erna Lai Sørensen, Skødstrup.
Inge Sørensen, Dejret, Knebel.
Irene Sørensen, Ebdrup, Kolind.
Marcelie Sørensen, Kirkegade 4, Ebeltoft.
Karen Thygesen, Vinding nik., Bryrup.
Alfrida Tolstrup, Toftendeløse, Mårup, Kolind.
Eva Velling, Mellerup, Randers.
Elisabeth Verder, Vallensbæk, Brøndby Strand.
Tove Weigelt, Firgårde, Ry.

De 185 elever fordelte sig således efter amter: 79 Randers, 48 Århus
27 Skanderborg, 8 Viborg, 6 Holbæk, 3 Vejle, 2 Bornholm, 2 Køben
havns, 2 Svendborg, 2 Thisted, 1 Frederiksborg, 1 Sorø, 1 Åbenrå, 1 var
fra Grønland og 2 fra Island. - Ved kursusets begyndelse var 2 elever fyldt
13 år (men over undervisningspligtig alder), 35 fyldt 14 år, 99 fyldt 15
år, 42 fyldt 16 år, 6 fyldt 17 år og 1 (fra Grønland) fyldt 22 år.

