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Helligtrekongerssang
O, stjerne, hav tak, vor ledende ven
imellem de vildsomme veje!
Alt hytten vi se, nu kende vi den.
Lyksalighed har den i eje.
Med glæde vi træde
herind i det fattige hus.

Vi komme så fjernt, vi konger tre,
alt fra de østlige lande;
men aldrig så snart fik stjernen vi se
på nattens himmel at stande,
vi glade forlade
vor skinnende kongeborg.
Thi perler og guld har Østerland,
klenodier have vi hjemme;
men perler og guld ej lignes kan
med det, som hytten mon gemme;
af alle vi kalde
dog denne den herligste skat.

Og denne skat, som I vel forstår,
det er barn Jesus den lille;
han fødes endnu, hvert evige år,
for dem, som elske ham ville,
som trolig sin bolig
indvier den hellige jul.
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Så sige vi eder nu farvel,
vor frelser ville vi prise.
Se, stjernen skinner så klart i kvæld,
og vejen vil den os vise.
Hil være i ære
den konge for himmel og jord!
J. L. Heiberg.
Jeg har fundet denne sang i en samling, »Poesi og prosa af for
skellige forfattere«, som min far har nedskrevet gennem mange år.
Den står lige efter høstsalmen »Vi pløjed og vi såede« af Jakob
Knudsen, og de er altså begge bleven anset for værdifulde nok til
at skrives ned for ikke at glemmes straks igen. Nu kender vi alle
høstsalmen, som står i næsten utallige sangbøger og salmebøger,
men Heibergs helligtrekongerssang er der vel ingen, der kender.
Det kan skyldes, at den ikke er så betydningsfuldt et digt, men
kan også bero på, at vi ikke fejrer helligtrekongersdagen så meget
nu, som man gjorde engang. Det er, som om det er julen, der har
taget det hele. Grundtvig skrev også en helligtrekongerssang om
de vise mænd fra Østerland, som drog i verden ud på stand, men
hvem tænker nu på helligtrekonger og ikke på julen, når vi syn
ger »Dejlig er den himmel blå« ?
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Så må vi dog huske, at det er den samme stjerne, der skinnede
over Bethlehem, og som ledte de hellige tre konger frem til Jesus
barnet. Den stod som et tegn over stedet, hvor Jesus var født;
den blev en ledestjerne for dem, der ville finde ham; den er også
vor »ledende ven«, som Heiberg siger; det er den, og den kan al
drig lede vild, siger Grundtvig i sin salme, for den er »hans gud
domsord det klare, som han os lod åbenbare til at lyse for vor fod«.
Vore bedste hilsener til alle Egåbogens læsere med ønsket om
en velsignet jul og et lykkeligt nytår!
Karin og Tage Dybkjær.

I Bjørnstjerne Bjørnsons fodspor
Skrevet 1957
Fra april 1838 til juli 1853 havde Bjørnsterne Bjørnson sit hjem
i Nesset præstegård i Romsdal. Han var godt en snes år, da faderen
fik andet præstekald og rejste til Søgne i Sydnorge. Det var de
modtagelige barndoms- og ungdomsår, Bjørnson tilbragte dels i
Nesset og dels i Molde, hvor han gik i skole i fem år.
Det var således naturligt, at festlighederne i anledning af 100året for Synnøve Solbakken blev holdt i Romsdalen. Ungdomsfor
eningerne indbød. Molde blev festbyen, men en tur til Nesset ind
gik i programmet, og det var for mange et af højdepunkterne i
programmet.
Her er det landskab, som er baggrunden i bondefortællingerne.
Der ligger gården Hammervold, hvor der i Bjørnsons tid var en
lys og fager jente, som han tænkte på, da han skrev Synnøve Sol
bakken. Der på Hammervold havde de en storstue, som blev be
nyttet til ungdommens lørdagsdans, der var intet andet fælles sam
lingslokale i bygden. Hele stuehuset fra den tid findes nu på Roms
dalsmuseet i Molde. Der ligger Stubbjordet, hvor Per Haugbøen
blev henrettet i 1842, den knapt 10-årige Bjørnson var øjenvidne
og har senere i »Et stygt barndomsminne« berettet derom.
Vi kører forbi disse gårde på vej til præstegården. Der er sam
let en stor del af sognets folk. De rejser sig ærbødigt, da Bjørn
sons datter, den nu 80-årige fru Dagny Bjømson Sautreau, og de
øvrige af Bjømson-slægten, der er stævnets gæster, træder ind på
pladsen. Hornmusik spiller, der bliver budt velkommen, og rektor
Asbjørn Øverås giver oplysninger om Bjørnsons forhold til byg
den. Det var i mange henseender strenge år, det var en stormfuld
tid for hans forældre, hans far kom ind i en retssag og var i over
to år suspenderet fra sit embede. Forholdene i et norsk bygdsam
fund har aldrig været så dårlige som i de sidste seks år, Bjørnson
havde sit hjem i Nesset. Der levedes et vildt liv. Det hårde og
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realistiske liv i bygderne her gav ikke noget grundlag for litterære
livsløgne. Bjømson så alt. Han kendte sognet ud og ind. Og vi
lærer det at kende gennem hans bondedigtning. Det gælder hus
og hjem, klæder, arbejdsliv, sæder og skikke, oplæring og religion,
moral eller umoral. Slagskygger fra onde minder i Nesset finder
man i Bjørnsons digtning og breve gennem hele livet, men hans
sunde natur og livstro vandt over det tunge og triste.
Da Bjørnson begyndte sine bondefortællinger, havde han ikke
andet intimt kendskab til norsk liv og miljø end det, han havde fra
Nesset og Romsdal i det hele, men fordi Bjørnson var et geni, blev
denne digtning mere end bygdeskildringer. Den blev samtidig al
menmenneskelig, national og universel.
Bjørnson tænkte en tid på at købe Nesset præstegård og flytte
dertil for bestandig, men det lod sig ikke realisere, og det var sik
kert godt, for han havde ikke i længden kunnet finde sig i at bo
så afsides.
En af bygdens unge piger lagde en krans foran den bauta, der
er rejst for Bjørnson uden for præstegården, og så åbnedes dørene
ind til stuerne, hvor digteren legede i sin barndom. Forrest gik
hans datter og professor Francis Bull, der har drevet Bjømsonstudier i 47 år.
f Sverdrups pensionat, hvor digteren boede, sidst han besøgte
sin barndomsegn, fik gæsterne kaffe og smørrebrød. Her talte fru
Ingeborg Lyche som repræsentant for undervisningsministeriet, og
fru Dagny Bjørnson Sautreau takkede og fortalte om sin ankomst til
Romsdalen aftenen før.
Det var i Vikebugt. De rejsende måtte vente på færgen over
fjorden, det var køligt, og hun gik ind på en lille kafé for at få en
kop kaffe.
Værtinden så på hende og spurgte:
Er du norsk?
Ja, jeg er det norskeste af alt norsk.
Du har været i udlandet.
Ja, hvorfor det?
Jeg kan se det på dig. Skal du til Molde?
Ja.
Til Bjørnson-festlighederne?
Ja-
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Manden i huset var nu kommet til og så indtrængende på den
fremmede med sine skarpe sømandsøjne. Endelig kom det:
Du er søster til Bjørnson?
Vel er jeg gammel, men 120 år er jeg nu alligevel ikke.
Så er du Bjørnsons datter?
Ja, det er jeg.
Så kom endelig kaffen.
Skolen i Molde, Bjørnson gik i, eksisterer ikke mere. Det gamle
Molde blev udslettet den 29. april 1940 ved tysk bombardement.
Det var den nat, kong Håkon i Molde havn gik om bord i en en
gelsk krydser for at rejse til Nordnorge for at fortsætte kampen
dér. Nu er Molde en ny by. Fyldt med initiativ. I disse dage er alle
butiksvinduer festklædt med billeder og vers af Bjørnson, et en
kelt illustrerer kampen for »at klæde fjeldet« mellem lyngen, ene
ren, birken og fyrretræet.
På en plads midt i byen foran den højere skole er der rejst en
statue af Bjørnstjerne Bjørnson som ung. En konkurrence havde
givet billedhuggeren Hjalmar Hansen opgaven. Statuens afslø
ring blev overværet af hele byen og mange gæster udefra. Orkester
og sangkor indrammede højtideligheden.
Afsløringstalen holdtes af Francis Bull. Han påpegede, at en
stor del af Bjørnsons ungdomsdigtning handler om, hvordan ho
vedpersoner som Torbjørn, Sigurd Slembe og Arnljot Gelline og
flere må lære selvbeherskelse og ydmyghed, opgive deres egenkær
lige selvretfærdighed, tæmme deres kræfter og bøje sig tjenende
ind under den eller det, som er større end dem selv.
Francis Bull sluttede:
»Før jeg nu ber om, at dækket skal falde for statuen af den
unge Bjørnson, vil jeg udtale det ønske, at De, Moldensere og
Romsdølere, vil tage ved lære af denne statue. Det, som det gælder
om for enhver af os, er hele livet at bevare evnen til at vokse —
vokse i vidsyn og forståelse, vokse ud over sit eget fordringsfulde
jeg og ind i en menneskelig samfølelse, som både tjener andres
gavn og gør ens liv rigere. Når De her får øje på Bjørnstjerne
Bjørnson, sådan som han så ud, da han »begyndte at begynde«,
vil jeg bede Dem huske på, at han i digtning og taler og breve at
ter og atter har arbejdet med at opdrage sig selv. En række af
hans yndlingsord peger i én og samme retning: stige og løfte, frem
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ad og opad, stærk og uforsagt, håb og vækst, vår og morgen, men
glem ikke, at der lå mange skuffelser bag denne forkyndelse.
Det kan De høre i det lille vers, hvor han siger: Vi ventet trofast
på et større Norge med kraft og hjertelag i overflod, med større
højsind og med mere mod, med lange mål af gammelt viking
blod.
Og med et vers af ham selv i bare let ændret form: En Romsdals-gut var han på knapt en snes år, nu Norge ham ejer, men
gutten var vor«!
Så trak Bjørnsons sønnesøns søn, Øyvind fra Aulestad, dæk
ket til side, og vi så den unge Bjørnson sidde der med blikket rettet
mod de høje fjelde hinsides fjorden. Mens alles øjne var rettet
mod statuen, satte sangkoret ind med: »Der ligger et land mod den
evige sne«. Den sang passer i Molde, hvor man året rundt har ud
sigt til de hvide tinder.
Fru Dagny Bjørnson Sautreau mindedes, hvordan hun med
sin far havde overværet en højtidelighed for Victor Hugo ved
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Triumfbuen i Paris. Bjørnson var meget imponeret over den måde,
det franske folk hyldede en digter på. Men gennem hele festen her
er der jo rejst en triumfbue for min far. Nu sidder han her, men
han skal ikke sidde til pynt. Bjørnson sad aldrig til pynt. Han ar
bejdede hele sit liv på at udvide sit livssyn. Lær det af ham.
Ved en mere privat sammenkomst sagde formanden for Noregs
Ungdomslag, digteren og bonden Knut Hauge: »Romsdals Ung
domssamlag har ære af, at de tog arbejdet op med Bjørnson-monumentet og jubilæet. Det har været et krafttag, men det vil give
grøde i mange fold. Vi vidste fra før, at Bjørnson hørte Romsdal
til, og nu er han kommen tilbage for bestandig. Dette vakre, inspi
rerende monument vil herefter være et symbol og en samlingsplads
for hele Romsdal. Hertil vil barnetoget gå den 17. maj, og »Ja,
vi elsker dette landet« vil bruse op omkring ham. Molde vil her-

Fra »Synnøve Solbakken«.
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efter være byen med Bjørnson-monumentet, der vil han sidde sam
men med alle kommende slægter og se ud over fjorden. »Dette er
Romsdalens stride land. Her er jeg hjemme«.
Et par timer senere var der optog gennem gaderne i Molde,
»Bjørnson-parade«. Det var unge, som var maskeret og klædt ud
som hovedpersonerne i hans digtning, både bondefortællingerne
og skuespillene. Her var »en glad gut«, Øyvind med bukken,
fiskerjenten, Arne og Eli, Arnljot Gelline, Sigurd Slembe, Marie
Stuart, Paul Lange og Thora Parsberg og mange flere. Det var et
farverigt optog.
Umiddelbart efter »gik tæppet« på Romsdalsmuseets frilufts
scene for »Synnøve Solbakken«, spillet af unge fra Vikebugt på
romsdalsk dialekt. De havde fået hjælp til instruktionen af en
dygtig skuespiller fra Oslo, Edv. Drabløs. 6-7000 mennesker fulgte
amatørspillet, som de unge havde ære af, det var tydeligt et af de
programpunkter under festlighederne, som der var stillet størst
forventning til.
Festens primus motor, lektor Per Amdam, antydede i sin vel
komst til stævnet, at det måske var en idé hvert eller hvert andet
år at indbyde til Bjørnson-festival i Molde med opførelse af hans
skuespil. Og det er sikkert: Kan der arrangeres fester i samme
plan som denne gang, så vil det ikke mangle på tilslutning.
Festmødet på Romsdalsmuseet den første aften lå i et højt plan
og var alligevel tilgængelig for enhver. Else Bjørnson fra Aulestad
hilste fra familien. Skuespillerinde, fru Tordis Maurstad, læste
Olaf Bulls »De hundrede år« og Bjørnsons »Bergljot«, og Kirsten
Flagstad sang: »Det første mødes sødme, det er som sang i sko
gen« og »Ingerid Sletten af Sillejord« og andre Bjørnson-sange.
Digteren Inge Krokan talte om, at en digter må være sand helt
igennem. Dette krav melder sig med en grundlovs styrke. Vi
oplever i dag, at der står strid om levende modeller eller ikke. Det
er ikke noget problem for digteren. Digter bliver han først, når han
har løst sig fra modellen, som har bundet ham og stængt for ham
tidligere. Den virkelig store digter må udslette sig selv, at digter
værkerne kan leve deres eget liv gennem ham. Han må leve efter
de love, som digterkaldet skaber.
Næste aften var det de unges egen aften, og de havde et alsidigt
program med korsang, recitation, oplæsning, folkedans og meget
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mere. De viste, hvad de unge i de norske ungdomsforeninger sysler
med, når de kommer sammen.
Hele festen var et eksempel på, hvad en by og en egn kan magte,
når der er initiativ og inspiration, sammenhold og arbejdsvilje.
Og den blev en stærk og smuk understregning af, hvad Roms
dalen har betydet for Norges store digter.
Jens Marinus Jensen.

J. M. J. fortæller.

En svensk adventssalme
När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår
med nåd och tröst från Världens 'Ljus,
från Konungen av Davids hus.
I dag den samme som i går,
Han bryter 2bojor, helar sår;
mot själens armod, folkens nöd
Han 3bjuder världen livets bröd.

Guds folk, hnför din Konung träd!
Med 5helga offer honom gläd!
Ditt liv 6åt Ärans Konung 7vig!
Sin salighet han 3bjuder dig.
Han kallar oss till helig strid
mot mörkrets magt, för 1ljus och frid.
8Säll den hans 9maning följa vill,
ty honom hör Guds rike till!
Snart denna världens tid förgår;
då gryr Guds kyrkas jubelår.
Av nåd oss då, o Herre, giv
med allt ditt folk ett evigt liv!
E. Evers.
(Efter den svenske salmebog, nr. 46)
’lys 2lænker 3byder ■‘frem for 5helligt 6til 7giv Ssalig 9opfordring, rost.

Lidt om lyrik
Når man nævner ordet lyrik, vil mange studse og sige: Lyrik — er
det noget for mig? Det er jo noget med at digte, noget med at gøre
vers. Ja, at digte, hvad er det egentlig. Henrik Ibsen siger: At
digte, er at holde dommedag over sig selv, hverken mere eller min
dre. Man kan også sige: At digte, det er at udlevere sig selv med de
inderste og de inderligste følelser, og derfor kan et digt være van
skeligt at forstå endsige fortolke.
Der skrives klare digte, og der skrives dunkle digte, men fælles
for dem er, hvis det er gode digte, at de siger noget om menneske
livet. Menneskets inderste væsen er vanskeligt at forstå:
Menneskelivet er underligt,
langt mer, end vi kan beskrive;
dog lysner det op fra slægt til slægt,
hvor mennesket holdes i live.
Det er givet, vil man læse svære digte, må man vænne sig til
det. Bedst er det at læse digtene højt for sig selv, for derigennem
at fornemme ordenes klang og den rytme, der er i digtet. Det er
ikke alle digte, der er skrevet, så ordene rimer, men en vis rytme er
der alligevel. Det er muligt, at et digt skal læses mange gange, in
den dets indhold trænger ind i vort sind.
Lyrikere er ofte mennesker med særlige evner til at se og tolke,
hvad andre mennesker ikke kan se. Jeg tænker her på Nis Petersen,
der i sit stærke digt, Brændende Europa, hvor han skildrer Euro
pas situation under den anden verdenskrig, siger:

Disse små, fine hænder,
som skal skærmes
for, at de kan være stærke og smidige
den dag, de skal dirigere de flammekastere,
minesprængninger og torpedoer,
der skal svide Europa.
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Under indtryk af den anden verdenskrigs rædsel, angst og kval
fik Danmark et nyt digterkuld med Halfdan Rasmussen, Erik
Knudsen og Morten Nielsen i spidsen. Mens tredivernes digtere
fortrinsvis beskæftigede sig med det sociale, får fyrrernes digtere
et helt andet ledemotiv. Vel også dette, at troen på mennesket og
troen på Gud er ved at forsvinde, det er vel det, der får Erik
Knudsen til at sige i Credo (Credo betyder jeg tror):
Med en rystende klode som underlag
for et snavset stykke avispapir
skriver jeg tværs over telegrammer
fra Lucifers faste borg
og tværs over sorte portrætter
af alle hans stolte drabanter
disse glemte ord: Jeg tror!

Det er den angstfyldte tid under besættelsen, der får digtere til
at arbejde med — ikke alene besættelsen — men hele den anden ver
denskrig. Vold, terror og utryghed bliver baggrunden for en række
digte. Erik Knudsens angst for fremtiden kommer meget stærkt til
udtryk i Sagn:

De kommer, de kommer de fire store
højt til hest,
hunger, sværd, svovl og pest .. .
Digtet fortsætter med at sige: Gem jer ... Men ingen steder
kan mennesket gemme sig for de fire store. Og digtet slutter med
at konstatere:

Vi kan ikke - kommer de — kan ikke
kommer de kommer de kommer.

Den store digter har altid en bekendelse eller en forkyndelse til
læserne. Morten Nielsen siger i digtet: Jeg hører kun mit eget
hjerte slå:
Der vokser græs i nat på denne ø.
I morgen spirer angsten for at dø
igen i hjertet — og vi er igen
på vej, på vej, og ingen ved hvorhen.
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Vi står igen over for angsten for fremtiden. Det er måske også
naturligt, for både Morten Nielsen og Erik Knudsen deltog i den
danske modstandsbevægelse. Morten Nielsen blev dræbt af et vå
deskud under en våbenøvelse i 1944. Hans forfatterskab er kort,
men betydningsfuldt, netop fordi han stiller det spørgsmål. Hvem
er jeg, og hvor skal jeg gå hen.
Vi kan ikke se ind i et andet menneske, derfor vil jeg vide noget
om menneskers tanker og følelser, må jeg gå ud fra, hvad jeg ken
der fra mig selv. Vi kan vise andre, at vi holder af dem, og vi glæ
der os over deres glæder. Men helt kan vi aldrig forstå andre, og
der er meget få mennesker, der forstår sig selv, men der er få
mennesker, der beskæftiger sig så meget med sig selv som digtere
- ikke ud fra en skidtvigtig betragtning - men fordi de vil fortælle
noget om mennesker, og derfor må de vide noget om sig selv.
Henrik Pontoppidan har skrevet: Jeg spørger og spørger. Jeg har
intet håb om at finde svar og kan derfor ikke lade være at søge.
Jeg ved, at jeg igen i morgen og i overmorgen og indtil mine da
ges ende vil sidde således ensom under lampen og føre enetale med
mig selv, tage alle den forløbne dags begivenheder for mig én efter
én, alle mine indtryk af naturen, mennesker, bøger, alle mine tan
ker, alt, hvad jeg har følt og fundet, for ud af det altsammen at
forsøge at danne mig et billede af eller blot en forestilling om mig
selv, og dermed om de andre mennesker og om historie og om de
usynlige ting. Jeg ved, der findes intet mere vanskeligt; for hver
dag der går, bliver jeg mig selv mere fremmed. Og dog kan jeg
ikke lade være at håbe, og dog bliver jeg ved at søge. Det er denne
søgen, der kommer til udtryk i verset hos lyrikeren. Mennesket er
alt, og dog intet: Vi sender dansemusik i natten, af Morten Niel
sen. Vi læser den første linje i de fire første vers. Jeg er cigarettens
glød / jeg er restauranters rum / jeg er ilingen af ild / jeg er ryt
men i mig selv. Fortsætter vi så læsningen af digtet, hedder det:
Ikke jordens rytmespil / ikke klodens I ikke vækstens gode rytme /.
Jeg er hungerens, tidens, dødens, dansemelodiers rytme og re
fræn. Det er selverkendelse, så det batter. Morten Nielsen og Erik
Knudsen har ikke skrevet oprørs- eller kampdigte, men digte, der
giver udtryk for en søgen efter tro på Gud og mennesket, om pligt
og ansvarsfølelse.
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Alle Egåbogens læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Vi siger tak for det gamle.
Ole, Hanne Kristine, Karen og Arne Vestergård.

Hvad mon han tænker?

»En god jøde er en død jøde«
I Sydtyskland boede en af Hitlers mest utiltalende håndlangere.
Hans navn var Streicher, og han var nazismens største hader af
jøderne.
Streicher udgav et ugeblad, der blev solgt i mange millioner eks
emplarer. I dette blad skrev han de mest uhyrlige usandheder om
jøderne. Han påstod, at de ofrede små børn ved deres gudstjene
ster i synagogerne, og alle jøder i bladet havde lange ører, spidse
hugtænder og bloddryppende fingre.
Bladet blev læst med begejstring af nazisterne. Ikke mindst de
helt unge og børnene var optaget af de snavsede billeder, og de
turde ikke sove om natten af frygt for at blive fanget og ofret.
Mange voksne mente også, at jøderne var slette personer, der pinte
deres medmennesker.
Alt dette var naturligvis slet ikke sandt; men nazismens propa
ganda havde sløvet folks evne til at tænke selv, og jøderne måtte
atter udholde forfølgelser.
I Bibelen kan vi læse om jødefolkets historie i gamle dage. Da
Jesus blev ført frem for folket af den romerske landshøvding Pila
tus, råbe jøderne: »Korsfæst ham — Hans blod komme over os
og vore børn«, og denne handling har de siden måttet bøde for.
Efter Jesu korsfæstelse begyndte jøderne at planlægge oprør
mod romerne, og tredive år senere kom det til åben kamp. I året
70 sendte den romerske kejser en stor hær ned i Jødeland, og denne
hær omringede og ødelagde Jerusalem. Over en halv million jøder
blev dræbt, og mange flygtede bort til andre lande.
De senere romerske kejsere forsøgte at undertvinge jøderne ved
at forbyde dem at holde deres gudstjenester, og efterhånden blev
Palæstina næsten affolket. Jøderne søgte ud til steder, hvor de
kunne dyrke deres gud i fred, og de følte det som noget meget vig-
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tigt at blive ved med at holde sammen og ikke blande sig med det
folk, i hvis land de levede.
Da kristendommen bredte sig, voksede også modstanden mod
jøderne, og det blev regnet for en god gerning at forfølge »Kristi
mordere«.
Nogle steder tålte man dog jøderne. I Spanien havde araberne
grundlagt et stort rige, og her havde jøderne religionsfrihed og
ligeret; men andre steder måtte de bære gule ringe på deres klæ
der og gå med høje, spidse, lyserøde huer, så kristne mennesker
kunne kende dem på gaden og tage sig i agt. En italiensk pave
fandt på at tvinge idem til at bo i særlige kvarterer i byerne,
ghettoer. I 1492 erobrede Columbus’ herre, Ferdinand den Ka
tolske, det arabiske rige i Spanien, og hermed kom også landets
jødiske indbyggere ind under kristent herredømme. Ferdinand
gav dem valget mellem at lade sig døbe eller at rejse bort, og de
fleste rejste, selv om de derved mistede alle deres ejendele, som
skulle overtages af kongen.
Jøderne var på stadig flugt; men i ghettoerne fandt mange af
dem et usikkert fristed, og her levede de deres eget liv i fællesskab
om deres tro. De var hadet af Europas kristne — mest måske, fordi
de ofte var både dygtigere og mere nøjsomme end befolkningen i
det land, hvori de boede. De måtte ikke have almindeligt arbejde,
og derfor blev mange af dem pengeudlånere, der tog høje renter
af deres skyldnere. En jøde vidste aldrig, hvornår han måtte flygte
bort, og derfor kunne det være fordelagtigt at have sin formue i
guld og ædelstene, som kunne tages med på flugten.
For ca. to hundrede år siden begyndte jøderne at få mere men
neskelige kår i Europas lande. Ejendommeligt nok var det Prøjsen,
der først anerkendte dem. I 1789 opnåede de prøjsiske jøder fuld
ligestilling med landets andre borgere, og herhjemme blev jøderne
borgere i 1814. Sidst af alle bøjede paven sig, og i 1870 fik de sid
ste italienske jøder deres frihed.
Efter næsten to tusinde års forfølgelse kunne jøderne endelig
føle sig som det, de var — ganske almindelige mennesker.
De fleste jøder havde efterhånden bosat sig i Rusland og Polen;
men de russiske zarer forfulgte dem ofte og ophidsede landets bøn
der og købmænd til blodige overfald, som kaldtes pogromer.
De russiske jøder flygtede bort mod vest til den del af Polen, der
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dengang hørte under Prøjsen, og her bosatte de sig i store ghettoer
omkring de polske byer. Nogle af dem drog videre og slog sig ned
længere mod vest i de andre tyske stater.
Da jøderne fik de fulde borgerlige rettigheder, varede det ikke
længe, før deres dygtighed bragte mange af dem frem til samfun
dets bedste stillinger. Europas berømteste videnskabsmand og
kunstnere talte mange jøder iblandt sig, og jødernes sans for han
del og penge gjorde adskillige af dem til dygtige bankmænd. End
nu flere blev læger, sagførere og fabriksejere.
Således var da de tyske jøders stilling, da Hitler kom til mag
ten, og under nazismens herredømme blev de atter udsat for hån
og forfølgelse. Over hele Tyskland drev nazisterne en ubønhørlig
propaganda imod dem, og deres synagoger blev brændt af SA og
SS. Ingen nazist måtte have noget at gøre med dem, og alle jødi
ske forretninger blev efterhånden lukket. Senere måtte tyske jøder
bære en stor, gul stjerne på deres tøj, og de fleste af dem mistede
deres arbejde.
Mange af de kendteste tyske jøder flygtede til udlandet; men
alle de andre var tvunget til at blive i Tyskland, og de gik deres
undergang i møde. SS indfangede dem og spærrede dem inde i
koncentrationslejrene, hvor de fleste efterhånden blev dræbt, og
alle bøger af jødiske og kommunistiske forfattere blev samlet ind og
brændt på torve og gader, medens nazisterne råbte af skadefryd.
Valgsproget »En god jøde er en død jøde« blev gentaget af
hver eneste nazist, og børnene spyttede og sparkede jøderne, fordi
de troede, at de ofrede små børn.
Nazismens propaganda havde forgiftet store dele af det tyske
folk, og jøderne forsvandt fra Tyskland eller blev begravet i dets
jord.
Dette afsnit er hentet fra korrekturen til en ny historiebog blandt andet skrevet til brug på ungdoms- og efterskoler.
I år er det ca. 30 år siden, verdenshistoriens største jødeforføl
gelser indledtes, og 10 år senere måtte jøderne i Danmark flygte
for det samme grundløse had, der i alt kostede 6 millioner menne
skeliv.
Med disse minder, der berører problemer, som også er højak
tuelle i dag, ønskes Egåbogens læsere en glædelig jul.
Hans E. Rasmussen.

Hjemmet
. . . nej — ingen plet på jorden
er skøn som du, mit hjem!

Det, der i daglig tale kaldes »grå hverdag«, behøver ikke at være
mere grå end højst nødvendigt, og dette kan gøres med få midler.
Den daglige mad kan jo ikke ligge i højt pålæg og festmad, da
det dels økonomisk og dels sundhedsmæssigt forbyder sig selv. Men
al daglig mad - også vandgrød - bør være veltillavet og vil så også
være velsmagende.
Måltiderne er ofte samlingspunkterne i hjemmet. Man diskute
rer dagens problemer og fremtidsplaner, udveksler erfaringer og
meninger. Husmoderens opgave er bl. a. at skabe en værdig ramme
om dette arnested.
Vel er det rimeligt og naturligt, at man pynter bordet til fest,
men nok så vigtigt er det måske, at bordet er dækket pænt til dag
lig. Hvorfor kun pynte op, når der kommer gæster, og så snyde
sig selv og sine kære for den glæde at have blomster eller lys på
bordet hver dag? . . .
Bordblomsten i det daglige behøver ikke at koste mange penge.
Om vinteren kan det være en grøn plante eller lidt stedsegrønt i
en festlig lerkrukke, om foråret lidt eranthis, vintergækker o. a.,
om sommeren og efteråret er der mange muligheder.
Samlingspunkterne i hjemmet kan også være uden for målti
derne og være lige værdifulde; hovedsagen er, at børnene siden
hen kan tænke på det daglige liv i hjemmet som noget lyst og godt,
for minder fra barndomshjemmet vil uden tvivl senere hen danne
traditioner i deres eget hjem.
Til sidst vil jeg citere et lille vers, som jeg selv synes siger så me
get til os i den jævne hverdag. —
Lidt flere lyse smil — lidt mindre bitterhed,
lidt færre spark til den, der blev slået ned.
Lidt mere vi, lidt mindre jeg,
lidt mere ja, lidt mindre nej.
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Lidt flere blomsterkranse på
livets trange sti,
lidt færre på vor grav — når striden er forbi.

En glædelig jul og godt nytår ønskes alle.

Tinne Poulsen.

Af min fars erindringer
Min far blev født den 11. januar 1867 og døde den 6. januar
1963, næsten 96 år gammel.
Han har efterladt sig nogle optegnelser, der er skrevet til hans
børn, fordi han følte, at han havde været alt for tavs over for dem
om sin opvækst og de omgivelser, han i sin barndom og ungdom
havde færdedes i. Han nærer ingen forfængelige tanker om, at det
nedskrevne skal kunne egne sig til offentliggørelse; det er det ikke
betydeligt nok til, siger han. Alligevel følger jeg meget gerne en op
fordring til også at lade andre få indtryk af, hvad far har oplevet.
Hans »Erindringer og tanker fra et langt liv« har nemlig i mange
henseender værdi for os alle, forekommer det mig, fordi de kan
stå som et bidrag til på en personlig måde at belyse noget af
den udvikling, der har fundet sted i et enkelt menneskes levetid.
Far fortæller, at han blev født på gården Stadtoft ved Stadil i
Vestjylland. I nærheden lå hans mors fødegård Over-Dybkjær,
hvorfra familienavnet stammer. Hans mormor, Susanne Kirk, var
en søster til Ole Kirk, som for øvrigt kaldtes Ole Ebbensgaard på
egnen, fordi han boede på gården Ebbensgård. Han var jo af en
af de mest oplyste bondeslægter i Vestjylland, senere stænderde
puteret og medlem af den grundlovgivende rigsdag.
En af fars allertidligste erindringer var, at han var på besøg hos
sin farmor, som lå syg i alkovesengen. Hun døde kort efter, 95
år gammel — og må være født i 1770’erne, føjer han til.
Det gav mig en mærkelig følelse af nærmere samhørighed med
mit folks historie, da jeg læste, at far har set et menneske, der var
født før bondefrigørelsens og napoleonskrigenes tid.
I fars barndomstid var børnenes verden i høj grad indskrænket
til hjemmet og de nærmeste naboer. Cykler kendtes ikke. På den
lille gård havde man kun et enspænderkøretøj, der brugtes meget
til dagligt arbejde, så der var ingen trang til at spænde for til lyst
ture om søndagen. Man var næsten udelukkende henvist til egne
ben som befordringsmidler.
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Des stærkere betydning fik naboskabet, siger far, og så kommer
han med fine og fornøjelige skildringer af forskellige naboer. En
af de nærmeste, kaldet Jakob Dybkjær, blev gift i en sen alder
med en enke, som havde en søn. Det gjorde et stærkt indtryk på
far, da han hørte hende bruge udtrykket »mit lam« i tiltale til
sin lille dreng. Hjertelig tiltale eller kys og kærtegn brugte vestjy
der såre sjældent over for deres børn ud over de første spæde år.
Far var i sit hjem aldrig vidne til det eller genstand for det, og
det var det almindelige.
Denne nabo Jakob var ikke så lidt af en original. Man kaldte
ham en natteravn, fordi han holdt af at færdes ude sent og deref
ter lå og sov til midt om formiddagen. Far kunne aldrig glemme,
hvordan han nu og da kom et ærinde om i gården og da så Jakob
ligge i alkovesengen med sin røde toplue på hovedet, selv om det
var langt op ad formiddagen. Blandt hans samtaleemner i de sene
aftentimer var hans strid med sognerådet om skatte- eller andre
forhold, hvad han fortalte vidt og bredt om. Han var også stærkt
politisk interesseret, og Æ-strup (som han sagde) kunne han ikke
døje. Heller ikke Christian den Niende kunne han udstå, og det
var der i de tider i fars hjemegn ikke mange, der kunne. Det var
en ret almindelig opfattelse, at han var en landsforræder. Danevirkes rømning var aftalt spil. Der måtte ikke kæmpes. Kongen
havde ofret Slesvig mod at blive konge. Nu ved vi jo bedre besked,
skriver far. Men forbitrelsen mod kongen blev med god grund stor,
da han stillede sig ved siden af Estrup og sammen med ham begik
grundlovsbruddet i stedet for at udnævne en ny regering i over
ensstemmelse med det folkeflertal, der stod bag de tre fjerdedele
af folketinget. Far har nedskrevet Jakob Dybkj ærs selvlavede vers,
som han afleverede under et aftenbesøg:
»Gid Kongen kunde dø!
Gid Prinsen kunde po
vor gamle Trone sto;
det var den største Giede, Landet kunde fo«.

Min fars politiske interesse har fået tidlig og god næring. Sam
men med en nabodreng holdt han et ugeblad »Nordstjernen« og
fik gennem det både meget og godt oplysende stof.
Fars forældre kunne begge læse flydende, men de benyttede al
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drig pennen. Far har aldrig modtaget så meget som en linje fra
deres hånd eller set dem nedskrive noget. Han så kun sin far nu
og da skrive sit navn i nødvendigt øjemed.
Gården, som fars forældre havde, var på ca. 12 tdr. land og
var i 1848 købt for 600 rigsdaler plus en aftægt. Den sædvanlige
besætning var 1 hest og 4-5 køer, så indtægterne var ikke store.
Da børneflokken voksede, kom det til at knibe meget hårdt i øko
nomisk henseende. Så var det ikke så galt, at der kunne fiskes i
Vesterhavet og i fjorden ved Stadil. Børnene måtte meget tidligt
hjælpe til, især med at passe køerne, men også med andet lettere
arbejde. Med særlig glæde mindes far »slættiden«, som han ople
vede den som 7-9 årig ude i engene. Man kørte hjemmefra kl. 3
om morgenen, og »disse morgeners kørsel gennem hele Mejlby
ved solopgang, medens hanegal hørtes fra de endnu lukkede hønse
huse og morgentågen endnu lå over engene, og vindstille og klar
himmel varslede den varme sommerdag, var en herlig oplevelse«.
Som karl prøvede han det samme, og »trods det strenge arbejde,
det var dag efter dag at slå græs i de vidtstrakte enge, så ejede det
dog sin charme, som nutidens høst- og slåmetoder med maskine
må savne. Det var selskabeligt arbejde, idet flere slæt- eller høst
karle gik i rad efter hverandre med en opbinder eller frariver imel
lem. Der kunne være noget muntert og festligt over dette renlige
arbejde, og det øgedes ved, at forplejningen også delvis stod i det
festlige arbejdes tegn«.
Tørveskæring var et mere snavset arbejde, men det varede hel
digvis kun et par dage, fordi der måtte haves fremmed hjælp til
det. Efter arbejdet vankede der i regelen hønsekødsuppe, og endnu
i fars barndom morede man sig ved måltidet med »leverrim«. Når
man puttede et lille stykke lever i munden, skulle man forestille at
blive inspireret og aflevere et par skæmtefulde linjer, f. eks.:

»Lever å en høn’ å ett å en krag (krage)
gid (navnet) snar må fo en måg«.

Der kunne forekomme rammende vittigheder, der nok kunne få
en og anden af selskabet til at rødme.
Ikke blot måtte børnene hjælpe til hjemme. De måtte også tid
ligt ud at tjene. Det gjorde et uforglemmeligt indtryk på far, da
hans søster Maren i 8—9 års alderen skulle bort. Moderen gik og
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græd, og faderen søgte at trøste med, at hun jo kom i en god plads
hos et par rare gamle folk, der kun havde én ko at passe. Da sagde
moderen: »Ja, de folk kan nu sagtens, der kan få lov at beholde
deres børn hjemme hos sig«.
En af fars første pladser var i nærheden af Vedersø præstegård,
hvor han lærte den oldingeagtige, elskelige pastor Piesner at kende.
Det førte til, at han i de følgende vintre gik til aftenskole i Vedersø
skole. Den havde intet med undervisning at gøre, men bestod i, at
pastor Piesner fortalte eller læste op, og læreren ligeledes læste op.
Alle havde adgang, også børn.
f Stadil sogn var der dengang en hovedskole og tre biskoler.
Læreren var en af sognets største og mest velstillede gårdmænd,
en krigsinvalid, der skrev med venstre hånd, men havde en nydelig
håndskrift. Han var en veloplyst mand, men nogen læreruddan
nelse havde han så vidt vides ikke. Undervisningen var noget gam
meldags, men slet ikke kedelig. Bøger var der ikke mange af i sko
len. De havde en forholdsvis god »Dansk læsebog«, som dog ef
terhånden var gennemlæst så mange gange, at den langtfra havde
nyhedens interesse. Enkelte velhavere holdt et børneblad, men far
skriver, at han aldrig var så lykkelig at se eller læse en børnebog.
Efter en konfirmationsforberedelse med meget udenadslæren af
salmer, lærebog, bjergprædiken m. m. hos pastor Worsøe blev far
konfirmeret i Tim kirke. Han mindes ikke dagen som nogen fest
dag. Det skyldtes indre-missions-bevægelsen, som havde lagt et
knugende tryk over hjemmet og skubbet en af hans søstre ud i en
tungsindsperiode, der varede et par uger og gjorde hende farligt
syg i sindet. Så var det overstået, men far har hverken dengang
eller siden kunnet forlige sig med den bevægelse, skønt den påvir
kede hans mor og hjemmet en hel del.
Allerede i sin skoletid blev far klar over, at han ville til bogen,
f sommeren 1883 kom han på Staby højskole, som ejedes af Ring
købing amts sogneråd. Forstanderen hed S. P. Jensen, elev af for
stander Svendsen, Jelling, som var en tro discipel af Grundtvig
og påvirket af hans skoletanker, hvad man kunne mærke i hans
hele indstilling. Hans formål var slet ikke i første række at indterpe
kundskaber, men at gøre eleverne til vågne og interesserede men
nesker. Når de blev lærere, skulle de ikke være hørere, der terpede
med børnene gennem lektielæsning, men tage det levende ord i
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brug og gennem fortælling få børnene til at lytte, så de blev delta
gere i undervisningen med liv og lyst. Blandt kammeraterne på
højskolen nævner far flere, der senere blev kendt i vide kredse:
seminarieforstanderne Winther og Byskov, præsten og højskole
forstanderen L. Nielsen Lundby og den lærde Morten Mortensen,
først Winthers trofaste medhjælper, senere skoleinspektør i Silke
borg og skoledirektør i Odense.
Efter sommerens højskoleophold skulle far søge plads som lærer.
Vi har endnu den anbefaling, som han fik med fra skolen. Den
er skreven med S. P. Jensens sirlige pen og med en overraskende
moderne retskrivning, som her nøje overholdes i følgende ordrette
citat:
»Ole Kristian Jensen fra Stadil, der i sommer nyder undervis
ning her på skolen, er et livligt og vel begavet ungt menneske, op
mærksom og flittig som lærling. Han kom her til med gode skole
kundskaber, og alt tyder på, at han vil få et godt udbytte af sit
ophold her. Skønt han endnu er ung (I6V2 år), tror jeg dog, at
han nok vil kunne tjene til takke, enten som lærer for yngste
klasse i en større skole, eller som enelærer i en lille biskole. Jeg har
fået det indtryk af ham, at han er et bravt og hjærtelig rart ungt
menneske.
Staby folkehøjskole, den 22. juni 1883. S P Jensen

skolens forstander.«
Den meget unge lærer fik plads ved Kjærgård biskole ved Nørre
Omme. Skolen holdtes i en stue hos gårdejer og amtsrådsmedlem
Villads Kjærgård. 20 elever i alderen 7—14 år, og de mødte sam
lede og hver dag hele dagen. Da far som pensioneret lærer tænkte
tilbage på den tid, undredes han over, at man turde betro en sådan
skole til en 16-årig dreng. Men man ejede jo ungdommens lyst og
mod, siger han, og lærdommen var ikke større, end at faren for,
at man skulle bevæge sig for højt op over børnenes forståelsesstand
punkt, ikke var overvældende, og i åndsfagene måtte man jo
forberede sig godt til hver time efter ret gode håndbøger. Fra høj
skolen havde læreren fået indpodet den koldske anskuelse eller
måske rettere den grundtvigske, at det gjaldt om at komme
bort fra udenadslæren og lektieterperi og gennem levende, mundt
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lig fremstilling vinde børnenes øren. Og det må være lykkedes for
far at være en god lærer for børnene. De kom i alt fald godt ud af
det med hinanden, og ved afskeden efter vinterens arbejde græd
børnene om kap med hinanden, og den unge lærer kunne heller
ikke holde øjnene tørre.
Sommeren efter var der to oplevelser, som gjorde stærkt ind
tryk på far. Den ene var sønderjydernes besøg fra 7. til 10. juni
på egnen og mødet med dem hos pastor Piesner i Vedersø præste
gårds have. Den anden var en dramatisk stranding 18. oktober
1884 i en frygtelig stormvejrsnat, hvor ikke mindre end 13 skibe
strandede mellem Nymindegab og Thyborøn. Om natten ved fire
tiden lød råbet »Der er en skiv i æ strån«. Så måtte man i tøjet og
af sted til redningshuset for at få redningsstol og raketter til stran
den. Det lykkedes at redde alle fra det strandede skib, der stod helt
oppe i strandkanten, men mindet om den nat bevarede far hele
sit liv.
Fra nytår 1887 kom en ny lærer til Stadil hovedskole. Det var
I. C. Christensen, den senere berømte konsejlspræsident.
I månederne maj-august 1887 forberedte far sig til at tage på
Vesterbros seminarium i København, og dertil fik han god hjælp
af I. C. Christensen, der både rettede nogle stile, som han skrev,
og gav undervisning i musik og fysik, men det ser ud til, at der
også er bleven snakket politik, for det var en stærk politisk bryd
ningstid. Et par år før havde far deltaget i et politisk møde i Tim,
hvor C. Berg, Harald Holm og N. I. Larsen talte. Det var dagen
efter det historiske møde i Holstebro 1885, hvorom far fortæller:
»Her anbragte politimesteren sig på den tribune, hvorpå talersto
len var anbragt. Berg ville eller kunne naturligvis ikke nægte poli
tiet at overvære mødet, men følte det som et overgreb, at det kræ
vede plads, som var reserveret talerne og lederne. Berg nægtede
at tale, før politiet var fjernet, og da politimesteren nægtede at
forlade tribunen, tog et par af lederne, gdr. P. Noes og red. Th.
Nielsen, fat og satte ham ned. — Det kostede de to mænd samt
Berg, der dømtes af rigsretten, hver 6 mdr.s fængsel. I Tim gentog
tilfældet sig, men politiassistent Erichsen, Ringkøbing, hvis søn
var den bekendte digter og grønlandsforsker Mylius Erichsen, for
lod på opfordring godvillig tribunen«.
På I. C. Christensens bord lå datidens betydelige politiske pje
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cer, som han studerede grundigt, og spørgsmålene er sikkert ble
ven drøftet med den unge vordende seminarieelev, der også var
levende interesseret i politik. Forbindelsen mellem dem blev ved
ligeholdt gennem mange år, bl. a. i brevveksling, hvoraf desværre
kun lidt er bevaret, men et par karakteristiske linjer fra I. C. Chri
stensens hånd kan dog anføres, skrevne i Stadil degnebolig den 8.
april 1888: ». . . I Dag have vi haft Konfirmation her i Stadil, og
i Anledning af Hs. Majestæts Fødselsdag holdt Præsten en lang
Bøn, hvori han fortalte Vorherre en hel Del om Hs. Mjsts. Dyder,
dem Vorherre sikkert selv kjendte noget til«. — »Den politiske Si
tuation synes jeg rent ud sagt er skidt. Jubilæum parret med
Grundlovsbrud, det er ikke misundelsesværdigt for Hs. M«. (Det
må jo være kongens forestående 25 års regeringsjubilæum, der
tales om).
Blandt lærerne på seminariet omtaler far særlig den da kun
25-årige cand, theol. Hans Olrik, der var lærer i så forskellige fag
som religion, historie, naturhistorie og praktisk færdighed i skole
gerning. Han var en nobel personlighed, der vaklede mellem na
turhistorie og religion og historie. Det var det sidste, der sejrede,
idet han i 1892 tog doktorgraden i historie (kirkehistorie). To år
senere fik han titel af professor, og i 1895 blev han udnævnt til
den første forstander for den nyoprettede »Statens Lærerhøjskole«.
Det var noget af en omvæltning at komme fra et stille vestjysk
landsbyliv til storstadens støj og uro, skriver far. Men dels for at
klare læsningen, dels af økonomiske grunde førte han på en måde
en tilværelse som levende begravet, i alt fald hvad forlystelseslivet
angik. Men der var nok at bruge fritiden til på anden måde, f. eks.
i Højskoleforeningen til læsning og foredrag. Her fik han også
sin interesse for gymnastikken vakt. Han havde hverken i børne
skolen eller på Staby højskole haft gymnastik. Den gamle danske
gymnastik var der ikke meget ved, og den gymnastik, de havde på
seminariet ved en oversergent, var netop af den slags, med sin fat
tigdom på stående, varierende øvelser. Men nu var der et hold fra
Højskoleforeningen, som fik gymnastik to aftener om ugen ude
hos N. H. Rasmussen, som lige havde forlagt sin arbejdsplads fra
Vallekilde højskole til København, hvor han oprettede et institut
for den Lingske gymnastik. Det var en udmærket motion, som
var ret tiltrængt for læsende mennesker. På holdet var de senere
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så kendte mænd som Ths. Bredsdorff, Asger Højmark, Thorvald
Povlsen, Niels Tang og vist også Olav Høgsbro og Vilh. Milthers
- »og mange andre almindelige mennesker som jeg«, hedder det i
fars erindringer.
Efter endt eksamen måtte den 22-årige nybagte lærer se sig om
efter en plads, indtil han næste forår skulle ind som soldat. Hans
øjne faldt på en annonce i Højskolebladet, hvori en gårdejer i
Hemstok ved Skanderborg søgte en huslærer for vinteren. Det lød
tiltalende. Han søgte pladsen og fik den, og det blev en virkelig
god og indholdsrig vinter i en stor gård, hvor livet formede sig ikke
så lidt anderledes end i vestjyske hjem. Det vakte straks lærerens
opmærksomhed, at han og gårdejeren fik en særlig modtagelse,
da de kom kørende fra stationen. Da vognen rullede ind i gården,
mødte forkarlen for at spænde fra og hilste sin husbond med or
dene »Velkommen hjem«, og det var almindeligt.
Hjemmet var knyttet til menigheden i Bering, og skønt der var
13 km til kirken dér, kørte de ofte også om vinteren den lange vej
for at høre pastor Teilmann. De havde en rummelig charabanc og
godt med pelse, kavajer og fodposer. Men helligdagen fejredes
også i hjemmet. Der blev læst en prædiken og sunget et par sal
mer. Prædikenerne var af J. C. Hostrup, Skat Rørdam eller Mor
ten Larsen. Også til daglig holdtes der morgenandagt. Den blev
ikke ledet af læreren, men af konen på gården, der var en lærer
datter fra Torrild. Også pigerne på gården og så vidt muligt man
den deltog i andagten. Man sang en salme, konen bekendte troen
og bad fadervor, hvorefter man sang endnu en salme, og så gik
hver til sit arbejde. Den ny huslærer faldt godt til i hjemmet, end
nu helt uvidende om, at en dengang 17-årig datter derfra nogle
år senere skulle blive hans hustru. Hun var det meste af den vin
ter barnepige hos professor Paul la Cour i Askov.
Far aftjente sin militærpligt i Århus og traf derved igen sam
men med et par kammerater fra København, Asger Højmark og
Thorvald Povlsen, som havde deres hjem henholdsvis i Stautrup og
Skåde. Disse to gode venner havde sikkert deres andel i, at far
blev lærer i Beder, da der i 1891 byggedes en ny skole dér. Det
var Højmark, der skrev om det nye embede og foreslog far at søge
det, og det var Thv. Povlsens far, der anbefalede ham til venner
og bekendte i Beder, som han havde en del forbindelse med.
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Fra 1. januar 1892 blev far kaldet til lærer ved Beder biskole.
Stiftamtmand Regenburgs kaldsbrev er dateret 6. januar — samme
dato, som 71 år senere blev fars dødsdag, og sine sidste dage til
bragte han i de samme stuer, hvor han begyndte sin lærergerning
1892. Kaldsbrevet skulle læses op i kirken sammen med biskop
Johs. Clausens kollats, hvori det hedder, at stedets sognepræst,
»velærværdige hr. pastor Christensen«, skal lægge den udnævnte
lærer på sinde »at varetage sit embede med kristelig troskab i over
ensstemmelse med den af ham aflagte hellige ed«, og i øvrigt skulle
præsten »tale til hans bedste, anbefale ham til menighedens vel
vilje og navnlig til skolebørnenes forældre samt formane dem til at
gå ham i møde med kærlighed og understøtte hans redelige be
stræbelser til børnenes bedste, at han kan forrette sit embede med
glæde og ikke sukkende«.
Ifølge kaldsbrevet var far »berettiget til at oppebære de be
meldte embede tillagte indtægter«. Om dem skriver han, at de var
såre beskedne. De bestod af følgende: 35 tdr. byg efter kapitels
takst, pengeløn 250 kr., skolepenge 1 kr. pr. skolesøgende barn
plus offer og accidenser (højtidsoffer samt offer ved dåb, bryllup
og begravelser), samt fri bolig og brændsel. I 1892 er der ført et
nøjagtigt regnskab, som viser, at Beder skolelærerembede det år
gav alt i alt 758 kr. 08 øre, fordelt på følgende poster: 4 begravel
ser (fra 2 til 5 kr.) i alt 11 kr., 9 barnedåb (fra 1,25 kr. til 4 kr.) i
alt 22,20 kr., påskedag 6,68 kr., pinsedag 9,90 kr. og juledag 23,65
kr.; 35 tdr. byg å 11,39 kr. plus pengeløn 250 kr. gav 641,65
kr., og endelig var der 43 kr. i skolepenge.
Man forstår fars bemærkning i forbindelse med dette regnskab:
»Nu begriber jeg knap, hvorledes det var muligt at eksistere med
så små indtægter, selv om pengenes værdi var nogle gange større
end nu. Lidt tjente jeg som timelærer på havebrugsskolen, hvor
betalingen var 1 kr. pr. time«. Det tilføjes, at fuld kost hos naboen
for den ugifte lærer kunne fås for 20 kr. pr. måned.
Efter at have fortalt lidt om Testrup højskole, hvor far ret ofte
tog over til møder, og om sin forlovelse runder han skildringen af
ungdomstiden af med disse betragtninger: »Trods alt havde min
forholdsvis lange ungdomstid været en rig og frugtbar tid for min
åndelige udvikling. Den var foregået under små og ofte trange ud
vortes kår; men det er ikke hovedsagen. Det er sundere for et ungt
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menneske at kæmpe sig frem gennem små forhold end at leve i
overflod og kunne få råd til allehånde fornøjelser og adspredelser;
thi mange af de bedste og rigeste livsgoder kan fås i eje trods time
lig fattigdom. Udelukkende medgang vil kun de færreste karakte
rer kunne tåle; og modgang, vanskeligheder og uopfyldte ønsker
og bønner er i stand til at styrke og stålsætte karakteren«.
På dette sted er der et ophold i fars nedskrivning af sine erin
dringer. Men nogle år senere, som 87-årig, tager han fat igen, og
mærkeligt er det at læse, hvad han da skriver om sit højskoleop
hold, der da lå mere end 70 år tilbage i tiden: »Det blev mit livs
store lykke, at jeg i en ung alder kom på en grundtvigsk højskole,
hvor man ikke blev træt af at indprente os, at livets lykke bestod
i at leve for andre, at blive til velsignelse for dem, vi levede iblandt,
og ikke først og fremmest tænke på sig selv og opnå de flest mu
lige af livets goder. Ikke søge selv at nå det største mål af velvære,
men at hjælpe andre, ikke mindst dem, der levede på livets skygge
side og trængte til hjælp og støtte«.
Det er, som om denne ungdomsoplevelse blev retningsprægende
for ham. Derfor gjorde en vismands ord, som han anfører, et stærkt
indtryk på ham: »Intet, som du kan gøre for dine børn, vil være
mere skadeligt end at efterlade dem så meget, at de ikke bliver
nødt til at kæmpe sig frem ved arbejde. Den sikreste vej til en slap,
ansvarsløs karakter er for mange penge. Der er to måder at være
rig på. Den ene består i din overflod af ejendom, og den anden i
fåtalligheden af dine fornødenheder. Når du vælger den sidst
nævnte vej, overfører du til dit indre den virkelige rigdom, der ikke
kan borttages af en økonomisk krise eller døden. Sæt punktum dér,
hvor det behov hører op. Derefter tilhører alt, hvad du tjener, an
dre menneskers behov. Hvis du kan sætte det punktum, er du et
karaktermenneske — du behersker tingene. De behersker ikke dig«.
At det ikke var tomme ord for far, viser nogle få andre linjer i
hans nedskrevne betragtninger: »Med megen glæde har jeg levet
med i en udvikling, hvor man som regel ude i landkommunerne
er nået så vidt, at ingen behøver at sulte eller fryse, da der altid er
hjælp at få, når uforskyldt nød på grund af sygdom, fattigdom el
ler hjælpeløshed trængte sig frem, men det var jo uimodsigeligt, at
der var nød mange andre steder: i storbyernes fattigkvarterer, i
de mange egne af kloden, hvor mennesker i millionvis døde af
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hungersnød eller ved naturkatastrofer, og hvorfra nødråbene om
hjælp nu ved den lette forbindelse med omverdenen gennem presse
og radio trængte frem. Hvor meget havde man lov til at bruge til
eget velvære uden at meddele til andre« ?
Men også hele hans liv og arbejde viser det. Han havde altid
meget til overs for de vanskeligst stillede i samfundet. Det fremgår
af de interesser og bestillinger, han havde ved siden af den egent
lige livsgeming at være lærer. Han begyndte allerede tidligt at
skrive artikler i aviser og ugeblade om mange forskellige emner,
også til Højskolebladet, som i 1903 fik en lang artikel om Søren
Kierkegaard. Et af de breve, som far har opbevaret omhyggeligt,
er fra I. C. Christensen 11. maj 1904, hvori den daværende »mi
nister for kirke- og undervisningsvæsenet« fortæller, at han også
har læst fars artikler i Højskolebladet. Det var naturligvis et brev,
der glædede hans tidligere elev meget.
Af politiske spørgsmål var det vist især forsvarssagen og hus
mandsbevægelsen, der interesserede far, og ikke mindst det sidste.
De små landbrugs forhold kendte han hjemmefra. Han vidste, at
arbejdsglæde og åndelig rigdom kunne findes trods vanskelige øko
nomiske kår, og derfor måtte han skrive om husmændene og ar
bejde for deres sag.
Her havde han et interesseområde fælles med husmændenes
digter Johan Skjoldborg, der i november 1902 sendte ham sit bil
lede ledsaget af et brev med ordene »fordi jeg har lært at sætte
pris på Dem og også fordi De har gjort Louise og mig en særlig
tjeneste«. Det sidste hentyder nok til Skjoldborgs bryllup i Beder
kirke den 26. april 1902, hvor far var kirkesanger. Men brevet fik
en lang efterskrift, inden det et par dage efter, at det første af det
var skrevet, blev sendt af sted. Skjoldborg fortæller om en an
meldelse af hans nye bog »Gyldholm« i »Folkelæsning«, skrevet af
Mads Jepsen, og ham har Skjoldborg åbenbart ikke meget til overs
for. Se bare her, hvad han skriver: »Han har dog en uredelig Ka
rakter. Han ved meget godt at »Gyldholm« er en Bog med Opgang
i ligesom »En Str.« og Krageh.« idet Hovedpersonen føres fra et
lavere liggende til et højere liggende Standpunkt, og dog gaar han
fanatisk løs paa det han kalder umoralsk. Og han lyver jo lige
frem med Villie, naar han siger at den eneste der i Provinspres
sen syntes om Bogen, var mig selv, og at Provinspressen en
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stemmig fordømte den. Han maa jo ligefrem gaa ud fra at han
kan bilde »Folkel.’« Læsere ind hvad det skal være i Tillid til
at de ikke kan kontrollere ham«. Her følger en henvisning til for
skellige rosende anmeldelser af bogen, og i brevet fulgte også Ge
org Brandes’ »rolige, lidenskabsløse, meget anerkendende Artikel,
som De må beholde om De vil«. Men mod slutningen af brevet
kommer de morsomste linjer: »Kunde De ikke have Lyst til at
sende Mads et Par Linjer med Ønske om Optagelse i Bl. som Hol
der. F. Ex.: »Det skal ikke staa uimodsagt, hvad Jokum Jokumsen
(d. e. Red. M. Jepsen) skriver i Anledning »Gyldholm«, at Pro
vinspressen enstem . . . Det er jo ogsaa noget, som Red. selv maa
vide, at det ikke stemmer overens med Sandheden«. - Det vilde
interessere mig meget at vide hvorledes Mads vilde tage det«.
Desværre kan jeg ikke sige, om far ydede Skjoldborg den øn
skede hjælp, eller hvordan Mads tog det, hvis han fik noget fra
far. Jeg ved derimod, at venskabet med Skjoldborg blev holdt ved
lige op gennem årene. Vel ikke mindst, da far i 1917 blev redaktør
af De samvirkende jyske Husmandsforeningers blad »Husmands
hjemmet«, et arbejde, som han beholdt helt til 1944.
Fars store arbejdsevner var på den tid allerede taget i brug på
forskellige andre områder uden for skolestuen. Han blev formand
for sparekassen 1909 og medlem af menighedsrådet 1916. Da re
daktørarbejdet tog temmelig lang tid, turde han ikke sige ja til en
opfordring til at blive sognerådsformand, og det slap han da
også for. Derimod kunne han trods sin stærke optagethed ikke
lade være med at øve en politisk indsats for Det radikale Venstre,
som han var en trofast tilhænger af, lige fra det blev dannet.
Flere gange i årene 1909-29 lod han sig opstille som folketings
kandidat, men i kredse, hvor han var sikker på ikke at blive valgt.
Han ville bare være »stemmesamler«. I en lang årrække var han
formand for den stedlige radikale vælgerforening og deltog der
med i mange landsmøder. Han priser sig lykkelig over, at han har
»haft personligt kendskab og behageligt samarbejde med de fleste
af partiets ledende skikkelser og lært at skatte dem højt som noble
og betydelige personligheder med i høj grad uselvisk optræden«.
Det sidste af fars erindringer er nedskrevet, da han var næsten
92 år, men det er for størstedelen mindre interessante betragtnin
ger over nogle af tidens spørgsmål, men det viser dog, at han
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havde kræfter og evner i behold i den høje alder, hvilket han siger
skyldes hans afholdenhed med hensyn til tobak, spiritus og kulina
riske nydelser; han foretrak altid en jævn, sund bondekost. Livet
i barndomshjemmet og sparsommeligheden i ungdomsårene satte
sit præg på hans levevis hele hans lange liv igennem.
Det vil formodentlig blive mere og mere sjældent at finde en
landsbylærer, der tilbringer hele sit liv i den by, hvortil han bliver
kaldet som lærer i sit første embede, men det bliver også mere
sjældent at finde en lærer, der uden at opgive sit skolearbejde kan
påtage sig så meget andet, som far gjorde.
Han var en lærer af den gamle type, men samtidig en af de mest
usædvanlige, en af den slags, som mange nærede den største tak
nemmelighed og beundring for, fordi hans indflydelse og hans
indsats til gavn for andre rakte meget videre ud end til børnene i
skolestuen.
Tage Dybkjær.

Om at gå i biografen!
Er man villig til at spendere tilstrækkeligt mange penge og afte
ner på biografture, kan man let få besked om, hvordan livet leves
rundt om i verden. Det er rimeligt nok; ordet biograf betyder jo
egentligt livs-beskriver.
Alle englændere går med blød hat og regnfrakke - og har en
hjemmebar. Frem af den tager de på alle døgnets tider en drink.
Desuden ligger der lig rundt om på alle Londons mørke gade
hjørner. I øvrigt er der tåget i England.
Frankrig er bedre. Alle franskmænd er letsindige, drikker vin,
spiser franskbrød og går med alpehue. Arbejde er ikke rigtig no
get for dem. De fleste har nok at gøre med at føre deres kone eller
mand bag lyset. Resten er portnere og er altså nysgerrige og snak
kesalige.
Italienerne er omtrent ligesådan. De sover uafbrudt til middag.
Derfor er de fattige og må hele tiden løbe rundt i undertrøje.
Eller de er vældigt rige og keder sig. Naturligvis går alle italienere
altid i kirke.
Russerne er små og undersætsige, har pjuskede overskæg og
drikker vodka i uhyre mængder. Mændene går konstant med langskaftede støvler, mens kvinderne går barfodede. Russeren er gru
som, men godhjertet. Overalt i Rusland står gammeldags hejse
brønde og kirker med løgformede spir. Alle russere er musikalske
og synger melankolske sange.
Amerikanerne er enten store forretningsmænd og kører i gigan
tiske dollargrin af sidste model, eller de er gangstere og kører så
i endnu større dollargrin af næste års model. USA er fyldt med
skyskrabere. Den amerikanske kvinde er dydig og omhyggelig med
sit udseende. Hun har fregner og et job. USA’s historie falder i 3
dele: Wild west, borgerkrigen og gangstertiden. Men skudt blev
der hele tiden. Negrene —? De er halv- eller helkomiske personer.
Med tyskerne er det stjerneklart. De er enten læger eller inge
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niører. I byen bor de derfor i en stor lejlighed med en lang række
herskabelige rum; på landet har de et større hus med swimming
pool i parken. I Tyskland bliver der ikke længere arbejdet alt for
meget. Arbejdet ordnes efter de vigtige ting. For en del år siden
var det en smule anderledes. Da var tyskere enten pæne mønster
borgere eller officerer. De sidste forvandlede sig bag tillukkede
døre til kulrede middagsherrer i den store champagnestil.
I filmens livsbillede har det solide daglige arbejde kun en meget
beskeden plads. Ægteskabet er på lignende måde gjort til en bi
ting, som man styrter sig ind og ud af. Det væsentlige er jagten
på drømmepigen, som man med imponerende sikkerhed kører
tilfældigt ind i ved det næste vejkryds. Voksne mennesker er kvæ
rulanter, der stiller sig hindrende i vejen for ungdommens udfol
delser. Når vi oppe på filmlærredet bliver fartgale eller kommer
på kant med loven, så er det ikke vor forståelse af personlig an
svar, der svigter, men det er samfundet, der er noget galt med.
Sådan er det billede, som gennemsnitsfilmen i den nærmeste
biograf vil banke ind i hovedet på os. Og det er jo gennemsnits
filmen, vi ser. Vi vælger meget sjældent filmen. Turen i biografen
bestemmes til i aften og som regel til den nærmeste. Til sidst —
somme tider først når vi står uden for biografen — ser vi efter,
hvad der spilles.

Hvor meget overdriver denne tegning? (Bo Bojesen i Magasinet).
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Det kan være nyttigt at huske på, at film er forretning. De
pengemænd, der står bag filmproduktionen, ønsker gode og sikre
renter af deres penge. De har derfor studeret deres kunder og ved,
at størsteparten af disse er unge, der kan lide at drømme sig væk fra
øjeblikkets tilsyneladende snævre grænser og frem til de voksnes
tilsyneladende mere mulighedsfyldte liv. Og kunderne får, også
tilsyneladende, hvad de vil have. Filmens kapitalmænd tager selv
følgelig ikke hensyn til, om deres film giver os god oplysning om
mennesker, eller om de virker fordummende. De tager heller ikke
hensyn til, at i samme grad, som det lykkes at flytte os over i fil
mens drømmeverden, mister vi på livsfarlig måde vor sans for den
virkelige verden - hvis problemer og spørgsmål til os ikke bliver
mindre påtrængende af den grund.
Og de kan få os helt over i drømmen, hvis vi ikke passer på.
Billederne på lærredet har magt. Når vi er kommet indenfor og
har lænet os tilbage i det polstrede sæde, holder vi op med at
iagttage og lever hjælpeløst med oppe på lærredet. Især er vi til
bøjelige til at tro på den billedlige fremstilling af de forhold og
begivenheder, som vi ikke selv har et førstehåndskendskab til. Vi
giver os vore følelser i vold, og en situation, der er antydet i et par
billeder, gør vi selv færdig i fantasien i overensstemmelse med de
retningslinier, hvorefter den er blevet antydet for os. Når vi for
lader biografen, har vi selv set, hvordan det er eller var — tror vi.
Kan man gøre noget for at lære af sine biografbesøg og for at
undgå at blive forført af dem? Ja, det kan man. Man kan læse
en af de flere udmærkede bøger, der efterhånden er kommet om
filmen. Danmarks Radio har f. eks. for en del år siden udgivet en
lille bog til 4 kroner »Hvad er film«, som enhver biografgænger
med udbytte kunne læse. Man kan tage sig selv i nakken, når man
næste gang sidder i biografen, og spørge sig selv: »Hvilke syns
punkter og ideer vises her?«, eller: »Er det gjort ærligt, eller er
fremstillingen forvrænget?«. Det kan også være gavnligt at spørge
sig selv om, hvorledes det er med de ting, der ikke er taget med
på lærredet, i forhold til det, der vises.
Man må ikke sluge en film. Den bør man være lige så kritisk
over for, som man bør være over for det, som man læser i en ro
man eller hører i radioen, måske mere endnu.
Filmen er aldrig sand i den forstand, at den er objektiv. Selv
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i den bedste film bliver der kun et lille stykke af livet til for vore
øjne. Det er aldrig hele livet eller hele verden. Lige så lidt må vi
glemme den omstændighed, at filmkameraet betjenes af et men
neske, og at alt det, som det fotograferer, er arrangeret af dette
menneskes medarbejdere. Hvad der vises på lærredet, har ikke
blot passeret kameraets døde linse, men har også været igennem
et menneskes levende ånd. Derfor er i grunden ethvert filmbillede,
hvad enten det nu er gennem optagelsen eller gennem den tekniske
efterbehandling ved beskæring og sammenklipning, en meddelelse
fra menneske til menneske. Det er denne personlige meddelelse,
der er filmens kvalitet. Den gode film er i bedste forstand altid
et diskussionsbidrag til vores bestandige spørgsmål.
Mogens Bøttern.

Gamle elever ønskes en glædelig jul og et godt nytår af Annette,
Betty og Mogens Bøttern.

Tyngede af visdom.

Rejsen til Schweiz
Den 23. juli rejste jeg sydpå for at slutte mig til et rejseselskab,
der skulle samles i Lüneburg. Første ophold blev gjort i Bern, der
,er hovedstad i edforbundet Schweiz.
I 1307 sluttede Schwyz, Uri og Unterwalden sig sammen i et ed
forbund. Senere udvidedes antallet af kantoner, enten ved tilslut
ning eller ved erobring, til der blev 22 kantoner, hvoraf tre er
delt i halvkantoner.
Landet er lidt mindre end Danmark; men indbyggerantallet er
større. 56 pct. er protestanter, mens 41 pct. slutter sig til den ka
tolske kirke. De fleste taler tysk i en schweizisk form. I de vestlige
kantoner taler de fransk, Ticino har en befolkning, der taler ita
liensk, og i den østlige kanton Graubünden tales et sprog helt for
sig selv, det kaldes rhäto-romansk.
Schweiz er et turistland; men det er også et industriland og
et landbrugsland. De varer, der eksporteres, er bekendte for deres
gode kvalitet. Schweiz er blevet kaldt hele verdens legeplads, fordi
folk fra alverdens lande rejser dertil for at holde ferie.
I Bern er det bybrøndene og arkaderne, de åbne buegange, der
præger bybilledet. Floden Aare danner en halvkreds om den
gamle bydel, hvor husene ligger meget tæt. Endnu er de gamle
bjørnegrave fra 1480 bevaret. Bern er afledt af bär (bjørn), og
der findes en bjørn i Berns våbenmærke, der bruges til kantonflag.
Hver kanton har sit våbenmærke.
Den del af kanton Bern, hvor de højeste bjerge findes, kaldes
Berner Oberland. Der ligger to søer tæt ved hinanden lige nord
for de mest bekendte egne i Berner Oberland. Det er Thunersøen
og Brienzersøen. Mellem dem ligger Interlaken. Byerne Thun og
Brienz ligger ved hver sin sø så langt fra hinanden som muligt. In
terlaken har to banegårde, der er en østlig og en vestlig.
Vi kom fra Bern igennem Thun til Thunersøen, som vi sejlede
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Eiger og Mönch.

på til Interlaken West. Efter at have passeret Interlaken Ost så vi
Jungfrau, et af de mest kendte bjerge i Schweiz. Mod syd hævede
landet sig, så toget måtte af og til have hjælp af tandhjul, da det
kørte op til Lauterbrunnen, der ligger i en dal omgivet af høje
bjergvægge. Efter Lauterbrunnen kørte toget på tandhjul op til
Wengen, der ligger så højt oppe, at der ingen bilvej er dertil.
Det hotel, hvor vi skulle bo, ligger oppe i bjergpasset Kleine
Scheidegg i en højde af 2061 m. Der er ikke meget andet end jern
banestationen og de bygninger, der hører til hotellet.
Jungfrau vil næppe blive nævnt ret tit af dem, der er kendt
på Kleine Scheidegg, uden at Eiger og Mönch nævnes i samme
åndedrag. De tre bjerge danner en helhed for dem, der kommer
til dette sted. Eiger virker voldsomst, fordi den stejle nordside ven
der frem. Den er berygtet og ikke uden grund, da mange bjerg
bestigere har sat livet til dér.
Mange af dem, der kom til Kleine Scheidegg, var iført solidt,
varmt tøj og velegnet fodtøj. De havde regntøj, rygsæk og bjerg
stok med, de var uden tvivl vant til at færdes i disse egne, hvor det
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er en nødvendighed, at turene tages til fods. De mest rutinerede
havde ishakke, reb og jernspiger med.
I den tid, vi var på hotellet, var vi ude på forskellige ture. Den
første tur gik til Grindelwald, hvor vi så en gletscherslugt. Den var
dannet af smeltevandet fra gletscheren Eismeer mellem Eiger og
bjerget Schrekhorn. I tidens løb var der gravet en dyb kløft mel
lem de to bjerge. Vi gik først ad en sti langs med floden. Længere
inde var der bygget gangbroer med rækværk for. Bjergsiderne
nærmede sig nogle steder hinanden så meget, at der var hugget
tunneler gennem bjergsiden.
Den næste tur gik til Lauterbrunnen. Den dag lå skyerne lige
ved overkanten af de nærmeste bjergsider, så det var umuligt at se
andet end det, der var i selve dalen og ca. 500 m op ad bjergsi
derne.
I dalen er der to kendte vandfald. Staubbach findes lige uden
for byen og er let at se, mens Triimmelbach, der er det største, er
vanskeligere tilgængeligt, fordi det meste af faldet er inde i bjerget.
Det kan deles i 7 fald. Der var lavet trapper og gangbroer, så det
var muligt at se det nær ved. En skærm var sat op, hvor vandet
kom styrtende med vældig kraft ned gennem et hul i bjerget, så
det sprøjtede langt omkring. Vandfaldet drejede og snoede sig, så
jeg havde den fornemmelse, at det faldt i alle retninger; men det
tillader tyngdeloven naturligvis ikke.
Fra Lauterbrunnen kørte vi med bjergbane til Grütsalp. Den
bane består af to tog, der er forbundet med hinanden, så det ene
altid er oppe, når det andet er nede. Den slags findes der mange af
i Schweiz. Ved Grütsalp skiftedes til en anden bane, der kørte til
Mürren, der ligger på en afsats. Den tur var til dels spildt, da alt
deroppe var skjult i tåge.
På hjemturen fra Wengen måtte toget standse meget brat, fordi
der var kommet køer på sporet. Det var de første alpekøer, vi så;
men det blev ikke de sidste. De næste dage så vi mange køer med
klokke om halsen. De gik og græssede helt op til Kleine Scheidegg.
Vi kunne høre deres klokker som en stadig mindelse om deres til
stedeværelse. Det frodige alpegræs groede helt op til snegrænsen.
Lørdag den 27. juli oprandt med strålende sol på Kleine Schei
degg; men lige under lå skyerne i et tæt lag, der lignede vat.
Toget til Jungfraujoch skulle gå kl. 8.05, og de, der ville derop,
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skulle tage af sted den dag. Lige efter den første station, der hed
der Eigergletscher, begynder den lange tunnel gennem Eiger og
Mönch op til Jungfraujoch, der er et bjergpas mellem Mönch og
Jungfrau. Ved stationerne Eigerwand og Eismeer, der er inde i
bjerget, var der så lange ophold, at alle passagererne kunne nå at
stå af toget og gå hen til nogle store vinduer, der var hugget ud
i bjergvæggen. Stationen Jungfraujoch er bygget inde i bjerget i
en højde af 3454 m. Deroppe er der restauration, hotel, et viden
skabeligt forskningsinstitut og en vejrstation. Selv om der ikke var
adgang alle steder, var der rig lejlighed til at nyde godt af ud
sigten og højfjeldssolen. For at komme op til vejrstationen måtte
vi med en elevator, der gik 120 m højere op.
Den store gletscher, der ligger lige neden for Jungfraujoch, er
Aletschgletscheren, der er den største i Schweiz. Ved Jungfraujoch
kan der fås undervisning i skiløb om sommeren, og der er lejlighed
til at køre en tur med polarhunde. Under jernbanestationen fører
en gang ind til et ispalads, der er hugget ind i gletscherisen. Der er
en lang gang og flere rum med inventar, der var hugget ud i isen.

Skøjtebanen i bjerget.
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Det største rum er en skøjtebane, der nærmest minder om en
krypt under en kirke.
Om søndagen gik vi alle op til toppen af Lauberhorn, og på
den tur var der rig lejlighed til at se nærmere på alpefloraen. Det
var en utrolig masse blomster, vi fik at se, det var som forår, som
mer og efterår gik op i en højere enhed, så alle blomster var
fremme på én gang.
Næste dag var vi på tur til Interlaken og Brienz. I Brienz så vi
på huse i den gamle bydel. Det var træhuse med stort tagudhæng,
og alle steder var der hængt en masse blomster uden på husene.
I Interlaken så vi Kursaal med blomsteruret, ellers er det jo de
store hoteller, der præger denne by.
Den sidste dag kørte jeg en tur alene, fordi jeg ville prøve at
se, hvor langt jeg kunne nå på en dag. Vi havde hver fået et ferie
kort til de fleste af banerne i Berner Oberland, desuden gav det
rabat til andre baner, som kortet ikke var gyldigt til. Kortet var
gyldigt i en uge; men det måtte ikke bruges om søndagen. Jeg
nåede at komme til den lille bjergby Kandersteg, der er et meget
kendt turiststed.
Turen tilbage til Basel gik over Luzern, hvor vi så den gamle
Kapellbrücke fra 1333 og naturligvis Schweizerløven, som Thor
valdsen har lavet modellen til. En af broerne over floden Reuss
var prydet med alle kantonernes flag i anledning af nationaldagen
den 1. august.
Om aftenen kom vi til Basel, hvorfra hjemrejsen begyndte ved
midnatstid.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sendes de bedste
hilsener.
Ellen Larsen.

Hellebjerg - Burg Liebenzell
Livet på en efterskole er spændende, der sker noget hele tiden,
men det er dog en sluttet kreds, livet leves i, det er de samme men
nesker, der præger tilværelsen, og der er knap tid til at modtage
og indprente sig indtryk og impulser udefra. Dette sidste er vigtigt
for en lærer ved en efterskole og for den sags skyld også ved andre
skoleformer, det er nødvendigt, at der gives tid og lejlighed til at
møde livet, til at møde mennesker og livsformer uden for den cir
kel, som slutter om et efterskolesamfund.
Jeg var så heldig at komme ud af cirklen for en stund, og det
er jeg meget taknemlig for. En søndag morgen i begyndelsen af
oktober tog jeg afsked med min familie. I otte dage skulle jeg være
et led i den kvartet, der fra Danmark deltog i en international
træningslejr i basketball, volleyball og tennis i Burg Liebenzell i
Schwarzwald. Vi tog afsked med efteråret i Danmark og mødte
sommeren for anden gang dette år. Vi havde to dage til at køre
den lange tur, ca. 1100 km. Vi kom igennem de gamle tyske byer
Hamborg, Hannover, Heidelberg, Kassel, Frankfurt og Karlsruhe,
byer, som jeg i alle tilfælde kun kendte fra geografi, historie og avi
ser. Den anden dags aften nåede vi kurbyen Bad Liebenzell, der
ligger i et dalstrøg så smukt og skønt, at det slet ikke kan beskrives,
det må ses og opleves. Fra byen kunne vi se stejle bjergsider, og
højt oppe på bjergsiden fik vi øje på en gammel røverborg, der
nysgerrigt kiggede ned på sin by. Det måtte være vores mål, og vi
kravlede i kurver og sving op og blev klar over, at det var her, vi
skulle være de næste dage.
Det var ikke nogen øjenforblændelse, det var en rigtig gammel
borg fra det 11. århundrede, dyster og mørk, og med lidt fantasi
kunne man godt i borgkælderen møde spøgelser og gengangere fra
svundne tider. Hvor ville det være spændende, hvis man i korte
glimt kunne opleve borgens historie og det liv, der har hersket
gennem disse mange år. Dog kom vi snart ud af disse tanker, da
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vi mødte de ting, som hører nutiden til, og så trak spøgelser, klir
rende rustninger og våbenklang sig ud i de mørke, dystre kroge og
gange, hvor nutidens oplysning ikke nåede.
Vi mødte kursets leder, den tyske sportssekretær Johannes Sei
gert og hans frue, samt fire svejtsiske og tre tyske kursusdeltagere
og så hele borgens internationale personale. Ved pejsens flam
mende bål fortalte en englænder lidt om borgen. Den lå i lang tid
hen som ruin, men i 1953 påbegyndtes en restaurering, som sta
dig er i gang. Manden bag dette er ejeren Gedatt. Hans tanke
var, at der på dette skønne sted skulle være et fristed, hvor der
kunne holdes internationale kurser af enhver art på tværs af reli
gion, nationalitet og politisk indstilling. Han fik økonomisk støtte
fra Forbundsdagen og fra Amerika, men selve arbejdet er præget
af frivillig arbejdsindsats, og hvert kursushold må deltage i bor
gens restaurering i form af en times arbejde daglig. Det daglige
personale er også internationalt, og de arbejder der i kortere eller
længere tid. Om sommeren er der et stort turistbesøg, og det er
selvfølgelig et vigtigt led i økonomien. For seks år siden blev der
anlagt volleyball-, tennis- og basketball-baner, og nu mangler der
kun en hal og et svømmebassin, for at det kan være en hel ideel
ramme om idrætskurser.
Johannes Seigert havde deltaget i krigen i 7 år, sidst som fange
i Rusland. Det havde jo præget ham og hans syn på mennesker,
på kristendom og på kommunismen. Han kom ind på mange
ting i sine foredrag, og jeg vil her prøve at give lidt igen af de
mange interessante passager, der dog er hæmmede af mit mangel
fulde kendskab til det tyske sprog.
Det kunne lade sig gøre at komme gennem hele 2. verdenskrig,
det kunne lade sig gøre at overleve den. Det kan i dag ikke lade
sig gøre at gemme sig og overleve en krig. Der findes i dag, så
kort tid efter, ikke et sted, hvor man kan være sikker for de fryg
telige våben, menneskene er i besiddelse af. Det er en mærkelig
tid, vi lever i, der er nok at kæmpe for og stride for, der er nok
at være angst for. Gør vi så i dag nok for at beholde freden? Det
er et spørgsmål så brændende vigtigt, og det angår os alle, ung
eller gammel, ingen kommer uden om det. Vi bygger et stærkt for
svar op til at afskrække med. Men er det nok? Nej, for modstan
deren kæmper ikke blot med våben, men det bliver også en ideolo
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gisk kamp. Kommunismen er en ideologi, som der skal andet til
end et stærkt forsvar af militær art for at afskrække. Vi står i Ve
sten i dag samme sted som det tyske folk i 1933. Da var der i Tysk
land kun liden interesse for politik, og Hitler kom og lovede 8 mil
lioner arbejdsløse arbejde. Det tyske folk blev gjort tilfredse, og
de blev gjort politisk uinteresseret. Vi har i Vesten i dag en meget
høj levestandard, der er ikke noget at kæmpe for længere. Hvert
menneske bliver lullet i søvn i hver sin lille sociale velfærdskravle
gård. Nu er vejen banet for den største fare, den kommunistiske
ideologi som verdensmagt. Dette er faren for Vesten i dag, som
Hitler og nationalsocialismen var det for tyskerne i 1933 og blev
det for hele verden i 1939. Kommunismen vil verdensherredømme,
og den er farlig, fordi den er diktatorisk, akkurat som Hitlers
styre under sidste krig. Ingen kan vel se forholdet til Sovjet så rig
tigt som tyskere, fordi de selv har oplevet diktatur i 12 år. Den nu
afgåede forbundskansler Konrad Adenauer har vel nok været Vest
tysklands hårdeste bolværk mod kommunismen. I kristendommen
er Gud det eneste, der er almægtig, men i diktaturlande stilles et
menneske op som det eneste og øverste. Kristendommen er den
eneste ideologi, der kan klare sig mod kommunismen som ideologi.
Hvordan står det så til med kristendommen i Vest? Ja, skal vi
dømme efter de tomme kirker, så står det ikke særlig godt til.
I de vestlige velfærdsstater må vi nok indrømme, at vi også er lullet
godt i søvn på det kristelige og kirkelige område, og det vil igen
sige, at det vigtigste forsvarsvåben mod den kommunistiske ide
ologi er meget, meget svagt.
I 1945 trængte kommunismen et godt stykke mod vest, og de
har med våben i hånd sørget for ikke at vige en tomme siden. Der
eksisterer ikke nogen tilbagegang for kommunismen, derfor blev
muren bygget i august 1961 og Berlin delt i Østberlin og Vestberlin. Berlin er blevet en frontby, hvor både demokrati og diktatur
råder, en by, som alle vestlige landes beboere må se for at kunne
forstå, hvad der rører sig der. Her i Berlin vil vi opleve, om de
mokrati sejrer, eller diktatur sejrer. Her har vi i virkeligheden Rus
lands grænse. Frankrig, England og USA havde kendskab til, at
muren skulle bygges, og havde de dengang ikke givet efter, var
den heller ikke blevet bygget trods krigstruslerne. Der er ingen fare
for, at den kommunistiske ideologi stopper ved muren, det er kun
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et foreløbigt stop på vejen, og falder først Vestberlin i hænderne
på kommunisterne, så er vejen banet for kommunistisk indflydelse
i Vesteuropa.
Hvordan muren føles i Vestberlin og Vesttyskland, kan ikke be
skrives, det må opleves. Muren adskiller ikke to folk, det er en poli
tisk mur, der står for den kommunistiske idé. Den holder folkene
inde modsat den kinesiske mur, der holdt mongolerne ude. Ingen
fra Østzonen kan komme til Vestberlin. Der gives ingen grund,
der er god nok for at komme over, ikke engang et dødsfald i fa
milien. Familiemedlemmer er skilt, og der er ingen mulighed for
et barn at besøge sine forældre. Det er en menneskelig forbrydelse
med muren. Børnene i skolerne i Østberlin får fortalt, at muren
falder, den dag Vesttyskland forstår og bøjer sig for den eneste
rigtige politik, nemlig Østzonens politik. En modig ung østberli
ner, der var taget til soldat, sagde: »Så længe Jeres ideologi strider
mod kristen tro, bærer jeg ikke våben«. Han blev slået bevidst
løs, men holdt stædigt fast ved sit. Mennesket i Østzonen er ikke
frit stillet, alt bliver dikteret fra oven. De får det og det, de skal
gøre det og det, bønderne skal dyrke det bestemte, selv om de hel
lere ville dyrke noget andet. Friheden er taget væk fra det enkelte
menneske, et godt spring er taget mod vest og mod verdensherre
dømme. Muren vil igen falde, den dag man i Vest siger, at den
kommunistiske ideologi er den eneste rigtige. Gid den dag aldrig
må komme.
Kurset var en god blanding af foredrag, manuelt arbejde og
boldspil. Vi lærte en mængde gode ting, og vi fik mod til at ar
bejde også med de grene på idrætstræet.
Vi var på en orienteringstur i bjergene, en meget krævende
tur, men det var nok strabadserne værd, når vi, efter en kravletur
på alle fire, nåede klippetoppen og så det vidunderligt skønne
land, der åbenbarede sig.
På hjemvejen kørte vi langs Rhinen, og jeg har aldrig i mine
dage set noget så skønt. Her var vi med en vinbonde og hans
familie oppe på klipperne for at smage hans vindruer. Sikken ud
sigt at have fra sin arbejdsplads, og sikke vindruer, det kneb at
rive sig løs, men sangen fra Loreley kaldte. Vi blev der dog ikke,
selv om vi gerne ville. Efter en tur på mindekirkegården for de
allierede flyvere, der blev skudt ned og dræbt over Tyskland i 2.
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verdenskrig, og koncentrationslejren Bergen Belsen, hvor Anna
Frank levede sine sidste dage, satte vi kursen mod Danmark, der
modtog os med silende regn og en brandstorm, det var rigtig efter
år. Det var dog godt at komme hjem igen, og især efter så god og
oplevelsesrig en tur.
Hermed sender vi her fra Hcllebjerg Idrætsungdomsskole de
bedste hilsener til gamle elever fra Egå Efterskole. Vi håber, at
det går Jer godt, og at I må finde lykke og trivsel i det arbejde, I
står i. En speciel hilsen vil jeg gerne sende til medlemmer af »Elite
holdet«, jeg tænker tit på Jer.
Lauge Grønkjær,
Hellebjerg Idrætsungdomsskole,
Juelsminde.

En glædelig jul og alt godt i det nye år ønskes gamle elever.
Jan, Finn, Helga og Lauge Grønkjær.

Lærerstaben 1962-63.

Norgesrejser
1963.
Vi var godt 50 på sommerens Norges-tur, og så længe der mel
der sig så mange, fortsættes disse ture til vort naboland mod nord.
Det er morsomt for kammerater at mødes i en sådan fælles-ople
velse nogle måneder efter skoletiden. Det er en udflugt, men vi
hører, ser og oplever også så meget, at det godt kan kaldes et lille
fortsættelseskursus.
I år var målet den gamle bjergværksby Røros, som jeg aldrig
har besøgt før, og som jeg gerne ville se. Bortset fra en enkelt
regnvejrsdag var turen vellykket.
1964.
Næste sommer er målet byen Molde i Romsdal - kaldet rosernes
by - en smuk, efter krigen nybygget by, hvorfra der er en enestå
ende udsigt mod den hvide tinderække på den anden side fjorden.
Jeg var der sidst i 1957 til festligheder i anledning af 100 året for
Bjørnsons fortælling »Synnøve Solbakken«. Hvad jeg dengang
oplevede, fortæller jeg andet steds i denne bog.
Turen til sommer er planlagt til tiden 28. juni-5. juli. Den går
med båden »Holger Danske« fra Århus til Oslo og derfra igen
med bus. Der overnattes på ungdomsherberger. På turen opover,
der bl. a. går gennem Gudbrandsdalen, besøges Eidsvollbygningen, hvor Norge fik sin grundlov 17. maj 1814, Folkemuseet i
Lillehammer, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, Aulestad, m. m. Hjem
turen går ad den berømte Troldstigvej mellem Åndalsnes og Gei
ranger til Lom, hvor der overnattes. Videre ind til Gjendesheim
i Jotunheimen og derfra til Fagernes i Valdres, hvor der overnat
tes sidste nat før hjemturen. Ruten er lagt, så vi kommer gennem
naturskønne og storslåede landskaber, og der er både her og der
grund til at standse op og høre lidt om de historiske begivenheder,
som har fundet sted.
Det er den længste tur, jeg har indbudt Egå-elever til at være
med på, men den er så afvekslende, at næppe nogen vil fortryde
at tage med.
Endelig plan kan fås hen mod jul.
Jens Marinus Jensen,
Langenæs allé 34, Århus C.

Et skoleår er gået
En vejlængde måles i kilometer. Tidligere brugte man mil som afstandsmål,
og en milepæl var noget helt andet end en kilometersten. Det var den,
både fordi den markerede en længere vejstrækning, og fordi man ikke kunne
færdes så hurtigt som nu.
En tidslængde måler vi i dage og år, men det hænder, at vi også her taler
om en milepæl, og ligesom ude ved vejkanten træffer vi ikke på den netop
dér, hvor der står en kilometersten, men et sted imellem dem. Hvis vi læg
ger mærke til den, kan vi tage den som anledning til at sætte os ned og
hvile lidt ud og snakke hyggeligt sammen, men så kan det måske være van
skeligt for nogle at komme godt i gang igen. Det er lettere at passere en
kilometersten, for dem er der mange af langs vejen.
Derfor betragter vi også det år, der nu er gået, som endnu en kilometer
ad vejen frem, og som så ofte før må vi konstatere, at også denne sidst
tilbagelagte lille vejstrækning har givet os mange gode og værdifulde ople
velser i vort skolearbejde. Vel kan det både gå opad og gå nedad, både

Da de passerede en »milepæl«.
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være strengt og være let, men dog er der ingen grund til at klage. Farten
har som sædvanlig været god, og også dette år, hvor vi i forbifarten bemær
kede en halvt skjult milepæl, ser vi tilbage på med taknemmelighed og
glæde.
Og hvad oplevede vi så undervejs? Ja, glem nu ikke, at arbejdet for at
vinde fremad er det allervigtigste af det hele, enten det er ved at flytte
benene eller ved at træde i pedalerne. Ellers står det hele jo stille. På
samme måde er det daglige skolearbejde, vinter og sommer, det, der bringer
os fremad, og undervejs noterer vi os så det ene og så det andet, som vi
ser og hører, mens vi passer på at holde farten, og som jo også er det, man
venter noget fortalt om i beretningen om året, der er gået.
Vi har stadig fem måneders vinterskole for drenge og fem måneders
sommerskole for piger. Der er skoler, som lægger deres plan om, så de
har otte eller ti måneders fællesskole. Det kan begrundes med, at det må
give bedre muligheder for at nå til et godt resultat af undervisningen, men
det kan også være, fordi man håber og tror, at man på den måde kan få
flere elever end ellers. Her vil vi foreløbig nøjes med at se tiden an. Vi
har fuldt hus igen i vinter, lidt færre i sommer. Selv om vi er forberedt
på, at det dalende antal af unge i 14-18 års alderen sammen med det stadig
større antal muligheder for undervisning af samme aldersklasser kan få til
følge, at der bliver færre elever til efterskolerne, tænker vi ikke på nogen
forandring af kursustiderne, for det er vort indtryk, at der fortsat vil
være mange, der vil foretrække de velkendte fem måneders kursus sommer
og vinter.

Øverste gangs beboere på vej ned.
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Æbleskivebagning og pandekagevending demonstreres.

Visse træk er fælles fra halvår til halvår: åbningsmøde, forældrebesøg,
mødet for tidligere elever, åbent-hus aftenerne, afslutningsmøde og nogle
regelmæssige besøg af fremmede talere. Jeg kan i denne forbindelse nævne,
at vi ved forældrebesøget i vinter havde fået kriminalassistent Aage Haxell
til at fortælle om, hvilke uhyggeligt store følger det kan få for hele deres
liv, hvis de unge begår små ubesindige lovovertrædelser. Ved vintermødet
ugen efter hørte vi en af vore vidtberejste tidligere elever, grd. Jens Her
luf Jensen, berette om det arbejde, der er udført af danske i Mysore i In
dien. Gennem farvelysbilleder og et par imponerende amatørfarvefilm fik
vi understreget indtrykket af, at det er et betydningsfuldt arbejde, der gøres.
Det hele var så interessant, at vi bad Jens Herluf komme igen i maj og
fortælle for pigerne. Elevskuespillet ved vinterens og sommerens forældre
besøg var henholdsvis »Det spøger på slottet« og »Kongens kone«. Det
sidste, der handler om Frederik den Syvende og Grevinde Danner, gav mig
anledning til at tage en fællessangtime ved forældremødet i sommer med
sange fra perioden 1848-63. Det første åbent-hus møde holdt vi sammen
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Det virkede godt!

»Kongens Kone« i skolens have.

med Aarhus Amts Gymnastikforening; formanden, ingeniør Damkjær, holdt
foredrag, og en af deltagerne i Flensted-Jensens sidste amerikaturné, Ragn
hild Nielsen, fortalte om den og viste lysbilleder derfra. Også ved somme
rens første åbent-hus møde havde vi samarbejde med andre, denne gang
med Århusegnens Ungdoms- og Foredragskreds. Om eftermiddagen hørte
vi foredrag af højskolelærer Richard Andersen, Askov, om de Gaulle og
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Frankrig, og af forstander Vagn Råhede, Salling Ungdomsskole, om ung
domstiden. Om aftenen fulgte en musikunderholdning, kaldet »musikalsk
længdesnit«, ved kommunelærer Bak Nielsen m. fl. fra Århus. Ellers har
vi ved disse aftener haft luciafest, besøg af skuespillere fra Møllevangens
Ungdomsskole med »Mors Dag«, beretning og farvelysbilleder fra Arne
Rasmussens ophold og arbejde i Amerika i sommer, lige inden han blev læ
rer her ved skolen, sankthansfest, foredrag og farvelysbilleder fra Sardinien,
hvor lærer Kvist, Trige, og hans kone i sommer igen aflagde deres datterÅse et besøg (hun skrev for øvrigt om Sardinien i Egå-bogen sidste år),
og endelig sluttede vi rækken af i september med et blandet underhold
ningsprogram ved egne kræfter.
Den første af Jydsk Skolescenes forestillinger, Henrik Hertz: »Sparekas
sen«, så vi både i december og i maj. De to andre stykker i vinter var
»Tartuffe« af Moliére og »Rejsen« af Georges Schehadé. Udflugterne vin
ter og sommer har delvis haft samme mål. Det gælder f. eks. turen til
Fællesforeningens fabrikker og lager i Viby, rådhuset og domkirken i Århus.
Det var dog kun en del af vinterskolens elever, der var med på den tur,

Ved sommerens hoj'depunkt.
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Lær at lytte til musik.

fordi de særligt gymnastikinteresserede samme dag havde deres store ud
flugt op til Viborg gymnastikhøjskole, som de var meget begejstrede for.
Vinterholdet besøgte også Spare- og Laanekassen i Århus og Naturhistorisk
Museum. Pigerne var på en af turene i Den gamle By, og så har de også
den fordel, at vi kan arrangere cykeltur med dem - skønt det må indrøm
mes, at det bliver vanskeligere og vanskeligere. Ikke blot fordi de unge nu
om dage er mindre og mindre trænede i at bruge cyklen, det vidunder
lige, lette og billige transportmiddel, men også fordi der er så megen og
hurtig færdsel på hovedvejene, at det kan være vanskeligt for en flok cyk
lister at få plads. Det er dog aldrig hændt os før, hvad der skete i sommer,
da vi på den dejlige molstur var på vej til Knebel. En venlig bilist drejede
ind foran fortroppen og sagde i en nydelig og rolig tone, at vi tog for me
gen plads på vejen. Jeg svarede hende, at pigerne dog ellers havde fået nøje
instruktioner om at køre pænt og hensynsfuldt og aldrig flere end højst to
og to ved siden af hinanden, men det kunne jo ske, sagde jeg, at vi kom
til at klumpe lidt sammen i bagtroppen, når det gik op og ned ad bakke.
Hvorpå hun gav den for os cyklister ikke særlig overraskende oplysning,
at der jo også var mange bakker på Mols. Nå, jeg takkede for henstil
lingen og lovede at lade den gå videre. Da Vestergård hørte den, fortalte
han, hvad han havde hørt en anden sige om os. Det var en gammel mand,
der stod stille og sagde: »Nej, men er der da så mange cyklister endnu i
Danmark!« Ja, det er der, og både den lange heldagstur Kalø-Knebel-FuglsøDragsmur-Skødshoved-Århus og eftermiddagsturen til Hjortshøj, Rosen
holm og Rodskov, hvor vi hygger os i Ingeborg og Frede Baks have, vil vi
nødig give afkald på.
Både vinterens og sommerens gymnastikhold fik lov til at vise andre,
hvad de formåede. Drengene var med til forårsopvisningen i Stadionhallen
i Århus den 31. marts, altså dagen efter vor afslutning, dog ikke alle, men

57

Mægtig tilslutning.

kun de frivillige. Pigerne fik den ærefulde indbydelse at medvirke ved en
indvielsesfest på sportspladsen i Skæring i anledning af, at et klubhus, op
ført af de unge selv, skulle tages i brug. Huset var bygget op om to kasse
rede jernbanevogne, men det skal nok blive til stor nytte for Skæring-Egå
idrætsforening. Det er altid fornøjeligt at se, at der er unge, som kan finde
sammen om en bestemt opgave og få et fint resultat ud af det.
Jeg skal ikke glemme at omtale de tilbagevendende gæster, som vi har for
nøjelsen at se næsten hvert halvår, og en del nye, som vi ser lidt sjældnere
eller har haft for første gang i det forløbne skoleår. Overbetjent Weiss fra
færdselspolitiet formaner os og trygler os om at færdes fornuftigt og hen
synsfuldt. Konsulent Tage Albertsen giver de unge gode råd, som det kan
blive dyrt at lade være med at følge. Det samme gælder skoleinspektør
Gunnar Nielsens oplysninger om alkoholen. Kaptajn Abkjær har fortalt om
atomvåben og beskyttelsesforanstaltninger imod dem. En kollega til ham,
kaptajn Schultz-Nielsen fra Framlev, viste en stor og fin samling farvelysbilleder fra Gaza og orlovsudflugter derfra. Kriminalassistent A. C. Ander
sen fra rigspolitiets tekniske afdeling har berettet spændende om politiets
interessante arbejde med at opklare forbrydelser eller fjerne mistanken
om, at en sådan kan være begået, hvor en ulykke er sket. Højskoleforstander
Poul Engberg, Snoghøj, talte ved et V.U.-møde om kulturproblemer i for
hold til fællesmarkedet. Universitetsadjunkt Erik Arne Hansen, der har
USA’s nyeste historie som speciale, lod i en time pigerne høre bl. a. noget
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af det meget, han ved om præsident Kennedy. Århus amts husmandsfor
eninger og Lisbjerg og Kaløvig husmandskredse arrangerede i januar et kur
sus på fire aftener her på skolen, og i maj havde Kvindernes internatio
nale Liga for Frihed og Fred et møde, hvor vi hørte formanden for den
internationale verdenssammenslutning, fru Else Zeuthen, der fortalte om
sin rejse verden rundt.
Udlændinge besøger os ikke meget om vinteren. Der var kun en enkelt,
som til gengæld var helt fra Korea. Men i sommer var der flere. Først kom
30 socialstuderende fra England. Senere havde vi UNESCO-folk på besøg
en uges tid. Det var Koomson fra Ghana, Miss Kajumbala fra Uganda,
Shiferaw Semaet fra Etiopien og Mwendar fra Kenya. Under Mogens Bøt
terns ledelse arbejdede de sig gennem et vældigt program, så de på få dage
må have fået et grundigt indblik i vidt forskellige forhold her i Danmark.
Midt i det hele fik han endda noget ekstra at tænke på, da Betty blev ind
lagt på fødselsstiftelsen i Århus og fødte en datter!
En anden stor begivenhed må jeg have lov til at omtale i denne for
bindelse: Lis og Bjørn fik en søn den 22. oktober.
Samtidig med de afrikanske gæster havde vi også besøg fra England. Det
var dirigenten for The Symphony Orchestra of the County Schools of
Leicestershire, Mr. Eric Pinkett og hans hustru samt lærerinde Mrs. Muggle
stone. Det var gennem Vagn Pedersen og Vorrevangsskolen, vi fik dem, og
det var gæster, som vi aldrig glemmer. Flojdepunktet nåedes, da vi en søn
dag fik lejlighed til at høre det fornemme orkester her på skolen, bestående
af 51 piger og 24 drenge i alderen 14—19 år. Og som de kunne spille!

Mogens Bøttern blandt Unesco-gæster!
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Mr. Pinkett dirigerer.

Automatikken tages i brug.
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Imponerende dygtigt orkester, fine solister, ikke mindst i Brahms Concert
for violin og cello, hvor dirigentens søn Nigcl spillede cello. Det var en
begivenhed så ekstraordinær, at regionalradioen optog noget til udsendelse
dagen efter. Da koncerten var overstået, gik det løs med en håndboldkamp.
Men det havde de unge musikere absolut intet kendskab til. De engelske
piger tabte, og da de galante gentlemen forsøgte at redde æren ved også at
tage en kamp, gik det lige så galt. Til sidst fandt de på en udvej og lod det
hele ende i en grinagtig farce med at slå en beskyttende kreds om ham,
der havde bolden, eller at bortføre målmanden, så de uhindret kunne skyde
mål. Det er rigtigt, som der blev skrevet i en sang ved deres afsked fra
Århus: You played music better than handball. Men sjovt var det.
Netop som vi var færdige med vinterskolen, blev vi også færdige med at
få opstillet en helautomatisk opvaskemaskine i det lille rum ved siden af
spisestuen ud mod haven, og samtidig lavede vi noget om og fik modernise
ret en del i køkkenregionen. Til vor store glæde fik vi også tilladelse til at
foretage en nødvendig forbedring af elevværelserne i hovedbygningen, der
var de ældste og dårligste, men nu er ved at være de bedste og hyggeligste.
Ved vinterens slutning forlod familien Grønkjær Egå og rejste til Hellebjerg idrætsungdomsskole ved Juelsminde. Som afløser for Grønkjær kom
Knud Bjørn Frederiksen, der imidlertid efter nogle få måneders erfaring
var klar over, at arbejdet ved efterskolen her ikke var det rigtige for ham.
Han er vendt tilbage til folkeskolen og er nu ved Nordborg skolevæsen. Fra
november har vi en ny lærerfamilie i »Læbo«, idet vi har knyttet førstelærer
Sv. Jensen fra Nees skole i Vestjylland til Egå efterskole. Arne Rasmussen

Med skovle i bryggerset.
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Gammel entré i ny skikkelse.

fik i april ansættelse i Holstebro. Som gymnastiklærerinde havde vi i som
mer Kirsten Brandstrup Sørensen, og som gymnastiklærer fra november har
vi Arne Skjødt. Begge var godt kendte på stedet i forvejen, da de har været
elever her. Arne findes for øvrigt blandt 10 års jubilarerne i år.
Vi har fejret en rund fødselsdag med Mygind. Han er bleven 70 år, men
han hører ikke til de tjenestemænd, der skal gå af ved den alder. Han fort
sætter med at hjælpe, så meget kræfterne tillader, og de har heldigvis været
ikke så ringe i sommer.
Ved elevmødet i sommer passerede vi også en rund dag. Elevforeningen
begyndte sin virksomhed i 1923 og blev altså 40 år i sommer. Blandt dem,
der har været med i den hele tiden og ofret en mængde tid og arbejde på
den, er Jes og Maren Lisbeth Thomsen fra Bynksminde, og da Jes på elev
mødet i år kunne aflægge elevforeningens regnskab for 25. gang i træk, er
det vel ikke underligt, at han måtte hyldes sammen med Maren Lisbeth.
Der bragtes dem en stor tak og anerkendelse for deres trofaste arbejde for
elevforeningen, og Frede Bak overrakte dem på elevforeningens vegne et
maleri af Holmer Trier.
Jeg har også været med til et andet 25 års jubilæum i år. Det var på
Vesterlund ungdomsskole. Jeg havde sammen med indbydelsen modtaget en
opfordring til at holde en kort tale mellem forskellige andre. Jeg har lyst
til at gengive noget af den her, fordi der i vor tid tales så meget om efter
skolens stilling og mål.
En dygtig, men vist ikke særlig kendt digter og pædagog, Einar Bang,
der levede i begyndelsen af dette århundrede, har sagt:
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Godt samarbejde giver god chance!

»Der er i de sidste år blevet arbejdet i uhyre grad inden for skolevæse
net på at højne undervisningsvæsenet, særlig gennem en forbedring af selve
undervisningens teknik, men samtidig tyder mange ting på - såvel i hjem
og skole som i livet, som det former sig på offentlige steder og i samkvem
med mennesker, mand og mand imellem - at vor ungdom ikke har fået og
ikke får tilstrækkelig opdragelse. De forhold, krigen har skabt, både indad
til og udadtil, har stillet og stiller skærpede krav til opdrageren. — Den mo
derne undervisning, der lægger hovedvægten på at give børnene kundskaber
og færdigheder og næsten helt overser og tilsidesætter opdragelsen og udvik
lingen af følelserne (den sympatiske forståelse), har heller ikke på et ene
ste punkt under sit forcerede arbejdstempo haft tid og ro til at tage hensyn
til de særlige psykologiske forhold. Derfor har en moralsk slaphed begyndt
at brede sig, og vi lider alle under utrygheden og den manglende hensyn
tagen, ligesom det er blevet sværere for os alle sammen at holde fast på
livslykken. Den åndelige olie i samfundsmaskinen er blevet af for dårlig
kvalitet«.
Selv om Einar Bang tænker på den første verdenskrig, når han taler om
krigen, må vi vist indrømme, at der stadig er sandhed i hans ord.
Einar Bang vil, at der skal lægges mere vægt på »den sympatiske for
ståelse«. Han tænker dermed på en opdragelse, der ser det som sin hoved
opgave »at fremelske, udvikle og vedligeholde sympatier i individerne for
derigennem at give dem midlet til selvforædling«.
Når man bruger ordene sympatisk og opdragelse sammen, går han ud fra
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Hojt spil fra lav indsats.

den tanke, at al opdragelse først får sin rette betydning, når den bygger
på ideel kærlighed og hengivenhed. Han hævder, at man kan gøre alt for et
menneske, når man holder tilstrækkelig meget af det, og at man har lyst
til at begynde på et hvilket som helst arbejde, når man holder tilstrækkelig
meget af det. Kærlighedslivet rummer tilværelsens største værdier, for »jo
flere ting et menneske holder af, des mere værdifuldt bliver dets indre«.
Derfor fremsætter han den påstand: »Der findes næppe nogen anden vej
til at forædle sig selv end den, der går gennem hengivelsen, gennem det at
komme noget i møde på den måde, at man holder af det«.
I Kaj Munks erindringer »Foråret så sagte kommer« er der omtalt en læ
rer Wested, som Kaj Munk nærede stor taknemmelighed og beundring for.
Om ham siger han: »Det gjaldt ikke for ham om at stoppe kundskaber i
os; men alt det, han holdt af i livet, ville han også gerne have os til at
holde af«. Og et andet sted siger Kaj Munk: »Den gode lærer skal have
to hjerter, et for stoffet og et for eleverne«. Mon ikke den lærer praktise
rede det, som Einar Bang kalder sympatisk opdragelse?

64
Vi skal komme til at holde af vort arbejde. Vi skal gøre vort indre
værdifuldt ved at komme til at holde af det værdifulde i livet. Vi skal
forædle mennesket ved at lære det at holde af det bedste.
I vor tid trænger vi til dygtige undervisere, d. v. s. lærere, der kan lære
fra sig, så børnene virkelig lærer noget; men vi trænger ikke mindre til gode
lærere, d. v. s. lærere, der ikke kan lade være med at prøve på at få bør
nene til at holde af det, som er virkelig værd at holde af. For den gode
lærer er dette ikke en målsætning, som han har lært, at man bør have. Nej,
for ham er det den drivkraft, der fik ham til at vælge lærergerningen, og
som giver ham styrke i det daglige arbejde.
Jeg synes, at Einar Bang har sagt klart, hvad der er den gode skoles op
gave. Jeg vil håbe, at vi i efterskolen vil se det også som vor opgave, at vi
aldrig vil svigte den, men altid stræbe efter at løse den på bedst mulige
måde i vort arbejde og vort liv sammen med de unge.
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.

Af 10 års jubilarernes hilsener
Vi regner det for at være noget af det interessanteste i det store
arbejde med forberedelsen af Egåbogen, når vi modtager hilse
nerne fra 10 års jubilarerne. Hvert eneste brev bringer bud fra en,
som vi har haft oplevelser sammen med her på skolen i nogle ha
stigt bortflyvende måneder. Siden har det været umuligt at følge
dem alle fra år til år. Nogle har vi hørt lidt om, andre mindre,
nogle næsten ingenting. Så får vi pludselig en hel bunke dejlige
hilsener, som fortæller nyt om hver enkelt. Nogle er meget korte,
næsten som et trykt julekort med navn under og ikke mere, men
også sådan en hilsen kan jo få en til at tænke med taknemmelig
hed på afsenderen, og det har vi gjort. Vi takker alle de mange,
der har benyttet anledningen til at skrive til os, for at vi kan bringe
hilsenen eller det vigtigste nyt i den videre til jer, der kender hin
anden. Om ganske enkelte gælder det, at de har svaret på vor
opfordring med et noget længere brev. Dem bringer vi helt eller i
uddrag til sidst.
Her følger nu i korte træk lidt om hver enkelt, som vi har hørt
fra:
Erik Andersen, Tåning, Skanderborg, er for tiden sammen med Jorgen Erik
Jorgensen i Canada. De har været henholdsvis på Ladelund og Bygholm
landbrugsskole og begge tjent på store gårde, først som elev, siden som
forvaltere. De rejste fra København i marts med Fort St. John som første
mål, en by i det nordligste af provinsen Britisk Columbia, hvor de var
med til at rydde og opdyrke nyt land. Så tog de til det sydlige af Al
berta og deltog i hvedehøsten på hver sin farm på 2000-2400 tdr. Id.
Til vinter er det planen at tage et job på en malkefarm ude ved kysten,
fordi vinteren ikke er så barsk dér.
Jens Bek, Flensted, nu: Nylandsvej 313, Silkeborg. Skriver, at han er en
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af de mange - »vel efterhånden for mange« - der er »sprunget fra«
landbruget. Han er nu elev ved Silkeborg seminarium, færdig til sommer
og glæder sig til at komme ud og prøve teorierne i praksis.
Erik Bomholt, Skødstrup. En længere hilsen fra ham findes længere
fremme.
Aage Bøgeskov, Sjelle, Skovby, nu: Hvidovre. Var på Vejlby landbrugs
skole 1961-62. Er nu bakelitpresser.
Henning Christensen, Hørslev, nu: Højgård, Voldby, Hammel. Har været
på Vejlby landbrugsskole og er nu gårdejer.
Holger Christensen, Hornsyld, nu: Tingvej 1 a, Herning. Handelsmedhjæl
pereksamen fra Horsens Handelsskole, i lære i Horsens Jern- og Stål
forretning A/S, ekspedient og senere kontorassistent i Ålborg, statskon
trolleret handelseksamen på aftenkursus i Ålborg, nu kontorassistent i
firmaet Otto C. Jensen A/S, Herning.
Poul Christensen, Mejlby, Hjortshøj. I handelslære i Brabrand, kommis i
Århus, København og Helsingør, nu repræsentant for Olivetti kontorma
skiner i Arhus.
Gunnar Jensen, Saxild, nu: Bøgevej 62, Skovlunde Sjæll. Ophold 1 1/2 år i
USA. Har været på idrætshøjskolen i Sønderborg. Går nu på præliminær
kursus.
Hans Peter Jensen, Selling, nu: Spørring, Århus C. Er montør hos
D.L.A.M., Århus, gift med Bodil Jensen, Sandby, og har en søn, Per.
Jørgen Erik Jørgensen, se hvad der er fortalt om Erik Andersen.
Knud Kildahl, Moeskær, nu: Højby brugsforening, Højby Fyn. I lære i
Hadbjerg brugsforening, i Sahl ved Bjerringbro og i Sønderjylland. På
Andelsskolen i Middelfart, viderekursus i Helsingør. Siden maj 1963 ud
deler i Højby og 11. maj gift med en fynsk pige.
Preben Kildahl, Moeskær, pr. Assentoft. Var på Vejlby landbrugsskole
1961-62, nu medhjælper hjemme. Så vidt jeg husker, er han formand for
Randersegnens V.U.
Erik Lind Larsen, Egå, nu: Roskildevænget 131 tv., Roskilde. Var beskæfti
get ved landbruget, til han kom ind som soldat. Prøvede siden forskel
ligt i Tyskland og Sverige. Fra 1959 ansat som plejer på Set. Flans hospi
talet i Roskilde.
Einer Kaj Nielsen, Hjortshøjlund, Hjortshøj. Har været på Næsgård Ager
brugsskole, blev gift 1962 og er forvalter nu.
Gunnar Rask Nielsen, Trige, nu: Enebærvej 12, Risskov. I tømrerlære i
Mejlby, lavede svendestykke på Den jydske Håndværkerskole i Hadsten
1958. 3 1/2 årigt kursus på Århus husbygningsteknikum. Siden foråret
1963 ansat hos det rådgivende ingeniørfirma Wilcken & Wulff i Århus.
Gift i august med Inger Tholstrup fra Mejlby, der var elev her 1953.
Herman Søberg Nielsen, Støvring, nu: Tørholmsvej 42, Hjørring. Fra au
gust 1959 ansat ved Københavns politi, forflyttet til Hjørring 15. 10. 1963
efter ansøgning. Han fortæller, at de, der boede på værelse nr. 16, en gang
imellem holder en sammenkomst til stor glæde for alle, og de har aftalt,
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at de vil se at komme til jubilæet her til sommer. Glimrende idé til efter
følgelse!
Jakob Hjortshøj Nielsen, Årslev, nu: »Skovsgård«, Blegindvej, Hørning.
Har været på Vejlby landbrugsskole 1959-60. Blev gift i april 1961 og
overtog samtidig »Skovsgård«.
Knud Munk Nielsen, Vrold, Skanderborg. Var på Ryslinge folkehøjskole
1956-57, på Askov højskole 1961-62, på Dalum landbrugsskole 196263 og på V.U.s Breidablik i vinter. Jeg vil citere ordret af hans hilsen:
»Med den livlige debat om de frie skoler in mente: godt jeg kom tidligt
ud af soklen, og i stedet for kom på Egå efterskole og derefter de andre
ikke mindst vigtige skoleophold. Disse skolevintre har givet mit liv et
indhold, »en lære om livet« som jeg sætter uendeligt højere end det, en
realeksamen kunne have givet mig som 17-årig. På nær en sommer som
medhj. på Sjælland og et halvt år i England har jeg været hjemme, hvor
jeg bl. a. har arbejdet med min egen besætning. Mine planer er, at jeg
til foråret vil have mit eget landbrug, og i modsætning til måske de fle
ste af mine jævnaldrende kolleger ser jeg mægtig optimistisk på mine mu
ligheder fremover«.
Knud Peder Nielsen, Sjelle, nu: Kipplingeberg, Upplands Bälinge, Sverige.
Har været på Malling landbrugsskole, er nu fodermester på en ca. 1000
tdr. land stor gård 15 km nord for Uppsala.
Ejnar Kaae Pedersen, Herskind, Skovby Østj. I forskellige pladser før og
efter ophold på Ladelund landbrugsskole 1959-60. Er ved at forpagte
en gård i sin hjemby. Håber at få det i orden til foråret, hvor det også
er meningen, at han skal giftes.
Knud Erik Pedersen, Storring, Skovby Østj. På Uldum højskole 1955-56,
Odder højskole 1959-60. Læser til studentereksamen på Århus Akademi.
Knud Holst Pedersen, Brendstrupgård, Århus C. Har været på Næsgård
Agerbrugsskole og på en tur i USA i 17 måneder. Arbejdede i New York
staten og i Californien.
Svend Birkedal Pedersen, Rorth, Odder. Har sendt et længere brev, som
findes efter de kortere hilsener. Se det!
Svend Pilgaard Pedersen, Sepstrup, nu: »Esso Service«, Ryomgård. Udlært
som mekaniker i Haderup 1954-58, svend på Århus Motor Co. og på
Hasle Auto-Service. Købte eget autoværksted 1960. Gift samme år med
Edith Rask Nielsen, Trige, som var elev her 1951. Har en dreng på 2 år.
Bent Poulsen, Hjortshøj, nu: Hårup Søndergård, Fljortshøj. Har været på
Vejlby landbrugsskole. Er gift, har en pige på 2 år. Overtog Hårup Søn
dergård for 3 år siden efter sin bedstemor.
Kaj Poulsen, Tander, nu: Kridthøjvænge 793 th.; Højbjerg. Først ved land
bruget, siden på artilleriets befalingsmandsskole i Ringsted. Gør nu tjene
ste som oversergent ved et Honest John raketbatteri, hvilket er et meget
interessant job. Har været gift i 1 1/2 år.
Mogens Poulsen, Kysing, nu: Tvenstrup Damgård, Tvenstrup, Odder. Har
været på Malling landbrugsskole og er gårdejer.

68
Jens Holm Rasmussen, Støvring, nu: Carstensgade 82, København V. Først
ved landbrug, så soldat og bl.a. en tur i Gaza. Tilbage til landbruget,
på landbrugsskole, en tur til Sverige og arbejdede dér på forskellige fa
brikker. Nu politibetjent i København.
Aage H. W. Riddermann, Tved,Knebel. Var på Vejlby landbrugsskole 1957—
58 og på Venstres Ungdoms skole, Breidablik i Holte, 1962. Erhvervede
i april 1962 en lille ejendom ved siden af sit hjem. Er ugift.
Hans Chr. Riis, Testrup, for tiden: Landbrugsskolen, Malling. Var på
Frederiksborg højskole 1957-58 og rejste derfra til Island, hvor han var
et år. Kom så til Malling landbrugsskole som fodermester og er dér endnu.
Carl Christian Rønde, Labing, Harlev J. Som soldat bl. a. et halvt år i
Tyskland. 1959-60 på Vejlby landbrugsskole, har siden været hjemme.
De har bygget hus ved siden af hans hjem, hvor han har sit arbejde.
Arne Skjødt, Vejlelund, Lillering, Harlev J. Har været på Viborg gymna
stikhøjskole og Vejlby landbrugsskole og været elev på Ødum forsøgssta
tion. I vinter hjælper han os her som gymnastiklærer.
Børge Sørensen, Dejret, Knebel. Han har stadig den samme adresse og
er murerarbejdsmand. Har været på Kalø landboskole.
Jørn Sørensen, Lisbjerg Terp, Lystrup. Blev udlært som gartner, men tog så
realeksamen fra Århus Akademi. Var nogle måneder i London for at
lære engelsk, er nu seminarieelev på Marselisborg Aftenseminarium.
Rasmus Sørensen, Kysing Østervang, Odder. Har været på Ladelund land
brugsskole, er nu bestyrer derhjemme.
Knud Erik Thomassen, Beder, nu: Elverdalsvej 14, Højbjerg. Var ved land
bruget, til han kom ind til militæret. Siden beskæftiget som chauffør i
Arhus. Gift med en tidligere egåelev, Ellen Margrethe Sørensen, de har
en lille pige.
Erling Tornbjerg, Lillering, nu: Ungstrup, Kjellerup. På Bygholm landbrugs
skole 1958, derfra til Landbohøjskolen. Ansættelse ved Statens Ukrudts
forsøg, fra 1962 ved regnskabsarbejdet i Kjellerup og Omegns Landbofor
ening. Gift 1962 med en sygeplejerske.
Jens Vestergaard, LI. Herskind, f. t.: 5 Biggin Court. Apt. 213, Toronto 16,
Ontario, Canada. Hans mor skriver, at Jens, som var på Ollerup gymna
stikhøjskole, rejste til Canada i april 1959. Han er fører af en grave
maskine for et fjernvarmeselskab i Toronto. I maj i år blev han gift med
en dansk pige derovre.
Minna (Andreasen) Andersen, Yding, nu: »Skakhus«, Sporup. Begyndte
et par år efter at læse til lærerinde på Silkeborg seminarium, hvor hun
for øvrigt gik i klasse med en anden tidligere egåelev, Karen Pedersen,
og med vor Bjørns kone, Lis Andersen hed hun dengang. Minna er nu
ansat ved Røgen-Sporup skolevæsen, er gift og har to drenge.
Inger (Bach) Emanuelson, Balle, nu: Halling, Randers. Er gift og bosat i
Halling, hvor hendes mand har en tømrer- og snedkerforretning. Har en
søn.
Anne-Marie Balle, Llelgenæs, nu: Sjællandsgade 695 v-12, København N.
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Sekretær i elevafdelingen i Dansk Sygeplejeråd, se i øvrigt hendes udfør
ligere brev længere fremme.
Henny (Bjergfelt) Hedegaard, Vithen, nu: Tånum, Randers. Har været
køkkenchef på Skolehjemmet Himmelbjerggården. Blev gift med land
brugsbestyreren dér, og de har nu fra nvbr. overtaget en gård i Tånum.
Gudrun Randlov (Boes) Svennesen, Hem, nu: Tåning skole, Skanderborg.
Uddannet som sygeplejerske efter ophold på Børkop sygeplejehøjskole
og blev assistent på operations- og narkoseafdelingen på Brædstrup amts
sygehus. Gift med førstelærer Svennesen, Tåning, der er blevet folke
tingskandidat for Skanderborgkredsens Venstre.
Birthe (Christensen) Andersen, Borum, nu: Silkeborgvej, Svejbæk. Gift med
en maskinmester. Hun er uddannet som damefrisør og har startet sin
egen lille damesalon i det hus, som de har købt.
Margit (Grønholt) Møller Petersen, Frørup, nu: Stenhave, Refsvindinge,
Fyn. Blev gift 1958, købte en ejendom og fandt ud af, at der var masser
af sten og grus i undergrunden, så de nu har en grusgrav- og vogn
mandsforretning. Fik 1960 en lille pige.
Ellen Kirstine (Hald) Skjødt Nielsen, Egens, nu: »Lille Svenstrup«, Ring
sted. Har været på kontrolskolen »Reballegård« ved Søvind og arbejdede
nogle år som kontrolassistent. Gift 1959 med en gartner, der nu passer
haven ved »Lille Svenstrup«. Har to drenge.
Anna (Hansen) Nielsen, Skæring, nu: Søgårdsparken, Skæring, Hjortshøj.
Har været på »Søhus« husholdningsskole. Gift i april 1960. De har selv
bygget hus i Skæring. Fik en dreng for ca. et år siden.
Birthe (Hansen) Pedersen, Kindvig, nu: »Pilegård«, Dyrlev, Præstø. Gift i
juli 1958 og flyttede da til Dyrlev, hvor de forpagtede hendes svigerfars
gård på 40 tdr. Id. Fik en lille pige i juli 1959. Birthe fortæller, at der
er 9 piger fra sommeren 1954, der har fornøjelse af at have en vandrebog sammen.
Lis (Høgh) Moos, Låsby, nu: Lillering, Harlev J. Er syerske, har været på
Ollerup gymnastikhøjskole og Hammel tilskærerskole. Blev i marts gift
med en landmand, og de regner med snart at få købt egen gård.
Anna Tove (Jakobsen) Andersen, Tånum, Randers. Gift sommeren 1959
og har to drenge. Hendes mand hedder Karl Emil, og de bor på en lille
ejendom midt i byen, 7 km fra Randers ud ad Gl. Viborglandevej. I er
velkomne til at besøge dem.
Inger Bech Jensen, Ingerslev, nu: Odensegade 355, Århus C. Har for ti
den arbejde på en fabrik.
Kirsten (Jensen) Sandvad, Gjerrild, nu »Linesminde«, Tirstrup Østj. Gift
1961 med en tidligere egåelev, Bent Sandvad (1954—55). De har overta
get hans fødehjem og har en datter på ét år.
Else Jeppesen, Skæring, nu: Lindevangsallé 9, København F. Blev uddan
net som husholdningslærerinde fra Ankerhus husholdningsseminarium
1961 og har siden arbejdet på en af børneforsorgens husgerningsskoler
i København.
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Else Marie (Jørgensen) Hanberg Sorensen, Galten, nu: Østbanegade 392,
København 0. Har været på handelsskole og er nu kalkulatrice.
Ingrid (Jørgensen) Behr, Skovby, nu: Silkeborgvej 311a, Åbyhøj. Spillede
til gymnastik på Rødding højskole, da hun var dér i 1955. Gymnastik
lærerinden var Kirsten Brandstrup, der i sommer har været lærerinde her i
Egå. Ingrid fik eksamen som danselærerinde 1959 og har siden været an
sat som assistent på Knud Jensens Danseinstitut i Århus, men driver også
selvstændige danseskoler i omegnen om foråret.
Anna Grete (Laursen) Jensen, Karlby, nu: Blegind, Hørning. Kom efter et
ophold på Als husholdningsskole til Blegind som husbestyrerinde og blev
i 1960 »fæstet på livstid«. Hendes mand er gårdejer og blev i foråret
sognefoged efter sin far i Blegind. De har en dreng.
Ruth (Madsen) Blume-Jensen, Stauns, nu: Saxildallé 3, Nykøbing S. Ud
dannet som sygeplejerske på Holbæk Centralsygehus. Gift i efteråret
1961 med en tandlæge, de har to drenge.
Else (Baltzer Nielsen) Nordtorp Hansen, Knagstrup, nu: »Højagergård«,
Smederup, Ørting. Har været på Vallekilde højskole og Vejlby hus
holdningsskole, også uddannelse som barneplejerske. Gift 1960, og de
købte deres ejendom i 1961. Har en dreng på 1 1/2 år.
Rita (Pilgaard Nielsen) Poulsen, Vithen, nu: Ormslewej 50, Viby J. Har
været på tilskærer- og syskole, blev gift 1959 med Poulsen, der har været
kommis i Egå brugsforening. De havde først et mejeriudsalg i Hans Schourupsgade, men flyttede i 1961 til Viby, hvor de fik forretning. De har en
lille pige, født i januar i år.
Aase (Pedersen) Jensen, Foldby, nu: Kvottrup, Mundelstrup. Blev gift 1957
med en chauffør. De har en dreng på 4 år.
Bodil Pedersen, Hørret, nu: Tønnesgade 152, Vejle. Kom efter at have haft
forskellige huslige pladser til Vejle amts og bys sygehus. Har nu i 2 1/2
år arbejdet på et bomuldsspinderi.
Inger Margrethe (Pedersen) Christiansen, Hjortshøj, nu: Elev, Lystrup.
Blev gift 1958, har to piger, Lene og Bente. Ingers mand er gartner, de
begyndte for dem selv for tre år siden.
Kirsten Pedersen, Skæring, Hjortshøj. Uddannet som blomsterbinderske og
arbejdede i en københavnsk forretning i 2 år. Da lod hun sig friste til at
rejse til Moskva for at blive barnepige hos en familie i den danske
ambassade. Det varede 11/2 år. Så tog Kirsten herhjemme et sekretær
kursus og har nu i sommer været husassistent i Paris, for øvrigt hos en
anden tidligere egåelev, Anders Brandstrup, der er ved ambassaden i
Paris.
Annelise (Poulsen) Bjergegaard, Ødum, nu: »Stensballe«, Vitved, Skan
derborg. Gift og bor på en ejendom på 17 tdr. Id. Har tre piger, Ann,
Margit og Britta.
Mary (Severinsen) Schiøtt, Galten, nu: Provst Dreslersvej 63, Frederiks
havn. På Vallekilde højskole 1957. Senere 1/2 år i London. Gift med en
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farmaceut, der nu er på Svaneapoteket i Frederikshavn, hvor de har boet
de sidste fem år. Har tre drenge, Henrik, Torben og Lars.
Sonja (Severinsen) Rasmussen, Låsby, nu: Anbæk, Hammel. Var 1957-58
1 år i huset i London hos en jødisk familie. Blev gift 1960, boede først
i Sejs, nu i Anbæk, hvor Sonja passer et brødudsalg. De har to piger,
Birgit og Inge.
Birthe (Skjerk) Thomsen, Hornslet, nu: Ydunsvej 282 tv., Fredericia. Har
været på Hannaskolen i Bagsværd og på Testrup sygeplejehøjskole, ud
dannelse som sygeplejerske, gift med en elektroingeniør og har en lille
dreng.
Anna Marie (Sørensen) Rasmussen, Pedersminde, nu: Bellinge mk., Holm
strup Fyn. Var på Hadsten højskole vinteren 1957-58. Blev gift i efter
året 1961. Fiendes mand har arbejde i en frugtplantage. De har en pige,
som er født i år.
Else Daugaard (Sorensen) Christensen, Hjortshøj. Blev 1960 gift med kom
muneassistent Erik Christensen, Hjortshøj. De har en lille dreng, Mogens,
født i april i år.
Else (Sorensen) Dahl, Vrinners, nu: Tirstrup Østj. Har været på Ry hus
holdningsskole, nu gift og bosat i Tirstrup.
Inger Sørensen, Søby, nu: H/F Frederikshøj O. 3, Wagnersvej 15, Køben
havn SV. Først i forretning hos en slagter i Hornslet. Så i en viktualie
forretning i Randers. Dernæst med til at pakke rugbrød på Segalt brød
fabrik i 3 1/2 år. Blev så gift 1960 med en sjællænder, Bent Sørensen,
der nu er postbud i København. De har to børn, Søren og Mona. Har
eget hus med en lille have, beliggende i en haveforening i Sydhavnen.
Gerda (Thomsen) Christiansen, Edslev, nu: »Bøgely«, Edslev, Hørning.
1958 gift med Eigil Christiansen, der var elev her 1952-53. De har en
pige og to drenge og er netop flyttet til Gerdas hjem, som de overtog i
oktober.
Doris (Weibel) Knudsen, Århus, nu: Sønderbrogade 39, Horsens. Huslig
uddannelse gennem husmoderforeningen »Et år i huset«. Sygemedhjælper på Set. Josephs Hospital, husassistent på Århus amtssygehus, køk
kenpige på Juelsminde Kysthospital, til sidst sygeplejeelev på Horsens
kommunehospital, hvor hun har fået sin uddannelse som sygeplejerske.
Er gift og har en dreng på to år.

Og med efterfølgende tre gode breve slutter jeg den lange række
af hilsener med at gentage, hvad mange af jer har udtrykt håbet
om: at mange af jer vil komme og hilse på hinanden og på os
ved elevmødet til sommer. På gensyn!
Tage Dybkjær.

10 år er gået
Når man ved en lejlighed som denne standser op og ser tilbage, kommer
der et svagt mønster til syne, som man ikke til daglig er sig bevidst.
Jeg kom til Egå som 16-årig; det var mit første møde med verden uden
for mit hjem, således at forstå, at jeg var flyttet hjemmefra. Jeg tror, det er
et meget skelsættende punkt, dagen hvor man rejser ud. Uden at man er
klar over det, skal ballasten, som man har fået i hjemmet, prøves. I dag
forstår jeg inderlig godt, at forældre er lidt bange for at slippe børnene
af reden - de må uvilkårligt tænke — har jeg klaret min opgave som opdra
ger? Dette spørgsmål kan vist aldrig besvares helt bekræftende. Opdra
gelse kan aldrig blive fuldkommen - vi skal sikkert heller ikke ønske det,
når det kommer til stykket.
Mennesker vil altid være meget afhængige af hinanden, men 15-16årige er næsten prisgivet de mennesker, de tilfældigt kommer i forbindelse
med. Derfor er det så uendeligt vigtigt, at de kommer under en sober ind
flydelse netop på dette tidspunkt. Man vælger ikke selv, man kan kun takke
for, at ens forældre var fremsynede og sendte en på skole.
Under opholdet på Egå, jeg tror, det var ved afslutningen, talte forstan
der Dybkjær om, at vi skulle tage på højskole senere. Vi måtte betragte
efterskoleopholdet som en indgang til højskolen. Dengang syntes jeg, at det
var og måtte være nærmest sludder. Intet kunne da være bedre end et op
hold som dette på en efterskole. Jeg kunne ikke forstå, at der var noget,
der kunne komme på højde med dette.
I dag mener jeg også, at efterskolen er indgangen til højskolen. Jeg er
dybt taknemmelig over, at jeg har været så heldig at »starte« på Egå efter
skole. Portene blev slået op således, at vi ikke blev overvældede. Dette er
kunsten, at vække interessen og angive vejbanerne. Det er virkelig en kamp,
hvis mennesket skal vedblive at være menneskelig. At finde det egentlige i
livet og finde formålet med sig selv og sin eksistens er ikke mindre vanske
lig. Men det er en nødvendighed.
I løbet af 10 år møder man mange mennesker, og man bliver præget lidt
af dem alle, både godt og ondt. Når jeg ser tilbage, og ansigterne glider
forbi i en strøm, så er det næsten som en perlekæde, og ansigterne giver
en følelse af rigdom.
Det gælder overlægefamilien i Sødertålje, Sverige - det dejlige land med
folket, der efter min mening må tale verdens smukkeste sprog, hvor jeg fik
en del af min huslige uddannelse. Sproghøjskolen på Kalø Landboskole blev
min fortsættelse af efterskolen. I takt med den udvikling, man gennemgik,
var man i stand til at interessere sig for andre forhold, sæd og skik i det
samfund, hvor vi er borgere.
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Mit nye kendskab til engelsk måtte straks prøves i England, hvor jeg
fik min viden om de huslige sysler suppleret op. England er charmerende.
Føles måske lidt »støvet«, men jeg kan ikke lade være med at holde af
dette store grønne land. Efter et års ophold skulle jeg være vendt tilbage
for at påbegynde min sygeplejerskeuddannelse. Men jeg havde truffet nogle
skotter, og dette bekendtskab gjorde, at jeg absolut måtte en tur til Skot
land, inden jeg rejste hjem. Der arbejdede jeg som sygehjælper i 6 måne
der og traf vist de mest gæstfrie mennesker, det er muligt at møde. Efter
hånden måtte jeg i gang med den uddannelse, som jeg i mange år havde
arbejdet henimod.
Begyndelsen blev gjort på Testrup sygeplejehøjskole. Blev derefter opta
get som elev ved Århus amts sygeplejeskole. Efter 3 år og 7 måneder
stod jeg med eksamensbeviset i hånden og kunne starte som sygeplejerske.
Det gjorde jeg på landshospitalet i Sønderborg. Jeg vil ikke prøve at be
skrive min elevtid. Et arbejde, hvor man hele tiden har med mennesker at
gøre og tilmed fællesskabet med elevkammeraterne, kan vanskeligt beskri
ves kort, uden at det enten bliver sentimentalt eller højtideligt.
Arbejdet har plus-sider og minus-sider. De første er i flertal, men de
sidste kan gøre arbejdet vanskeligt. Den patientgruppe, jeg bedst kan lide
at arbejde med, er børnene. Det er ganske vidunderligt at være sygeplejer
ske på en børneafdeling. Men samtidig meget krævende og svært.
Så er jeg nået frem til det nuværende, hvor jeg er ansat som sekretær i
elevafdelingen i Dansk Sygeplejeråd, sygeplejerskernes faglige organisation.
Den, der måtte læse dette, vil måske synes, at der er et langt spring hertil,
navnlig når jeg lige har udtrykt glæde over det praktiske sygeplejerskear
bejde. Men man skal dog være sygeplejerske for at beklæde mit job. Men
forenings- og organisationsarbejde har min store interesse. Det er morsomt
at arbejde med, og se ting vokse og gro. Behov for at skabe har vist de
fleste. Interessen for dette arbejde blev vakt i elevtiden, hvor jeg var med i
elevforeningsarbejdet. Da jeg fik tilbudt denne stilling i Dansk Sygeplejeråd,
tog jeg derfor med tak imod den. Her var en chance til at lære noget om
et område, jeg ikke ville have mulighed for andre steder. Desuden kan jeg
altid gå tilbage til praktisk sygepleje igen. Der er rutine i alt arbejde. Dog
ikke så meget for en sygeplejerske, der jo arbejder med mennesker hele
tiden.
Jeg begyndte med at nævne et svagt mønster, der kom til syne ved dette
tilbageblik. Sådan har vi sikkert alle vore mønstre, fordi vi hele tiden er
under menneskers indflydelse. Når jeg ser tilbage på mit efterskoleophold,
glæder jeg mig over, at jeg netop her fik en påvirkning imod de ting, der
kan give et liv indhold og mening, selv om det sjældent føles enkelt og let.
Jeg ønsker for Egå, at der fremover må være fuldt hus, og at skolen må
blive ledet på den måde, som jeg har lært at kende og respektere dybt.
Anne-Marie Balle.

Gamle Egåkammerater
Faktisk fatter jeg ikke, 10 år er gået, siden vi skiltes i Egå, og køkken
pigerne lod tårerne falde, ufatteligt som tiden dog løber, ser man ti år frem
i tiden, synes det som en evighed.
Jeg vil her fortælle lidt om, hvad jeg har oplevet i de forløbne ti år,
fra vi skiltes i Egå.
Jeg var endnu ikke færdigudlært som gartner, jeg havde 2 år tilbage.
Jeg kom op til Peder Andersen i Hjortshøj og lærte der meget om tomater
og begonier. Her var jeg til 1956 og tog derfra på gartnerskole i Be
der og havde der en dejlig og lærerig vinter, lærte en masse teori og var
også ude at se forskellige gartnerier. Derfra besluttede jeg mig til at rejse
til England for at se, hvordan engelsk gartneri var og lære noget mere om
et gartneri 30 km vest for London. Gartneriet bestod af 58 drivhuse og
dækkede ca. 3 1/2 td. land. Kulturerne var tomater og agurker og salat om
vinteren. Formanden på gartneriet var dansk, jeg havde tidligere arbejdet
sammen med ham i Danmark, og han var vældig flink til at hjælpe mig,
for jeg kunne just ikke henregnes til dem, der kunne mest engelsk, men det
kom nu ret hurtigt, i hvert tilfælde så meget, så jeg kunne klare mig. Jeg
havde en dejlig sommer i England og var rundt at se meget, især i London,
bl. a. vokskabinettet Madame Tussauds, hvor livagtigt alle figurerne dog
er lavet, lige så flot og pragtfuldt som de øverste etager er, lige så uhyggelig
er kælderen, hvor dette århundredes største banditter, eller hvad man skal
kalde dem, findes. Belysningen og i det hele taget hele lokalet er lavet i en
sådan stil, at det skal virke rigtig uhyggeligt, og det er det sandelig også.
Endvidere så jeg Westminster Abbey, Parlamentet, Kew Garden, en me
get stor botanisk have, Windsor Castle, British museum, Licence museum
og Naturhistorisk museum. Science museum var især interessant, synes jeg,
idet det viser teknikkens udvikling, nogle af de ældste biler i verden fin
des der, gamle lokomotiver og et utal af skibsmodeller, lavet så nøjagtigt,
at hver enkelt lille detalje er nøje udført. Naturhistorisk museum var også
vældig interessant og mægtigt, hvilket nu var tilfældet for alle de museer,
jeg så. Måske mange vil sige, gå på museum, nej, det kunne aldrig falde
mig ind, men disse museer var en virkelig oplevelse at se. Der kunne næv
nes meget mere, man burde se, hvis man kom til London, dog vil jeg lige
nævne et par ting mere, nemlig et af verdens mest trafikerede steder, Pic
cadilly Circus, der har jeg ofte stået og nydt trafikken, inde i midten af
rundkørslen står kærlighedsguden Eros med bue og pil, jo tak, vel er han
dejlig. Ligeledes er det også vældig interessant at stå ved Hyde Park og høre
på de, som regel, mange talere, som her fremlægger deres syn på sagen,
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alverdens ting bliver her debatteret, dog vel nok mest politik, ofte racepoli
tik, mange af talerne er negre. Mange timer tilbragte jeg også ude på Lon
dons Airport og så der de store maskiner komme ind fra alle egne af klo
den, det var vældig spændende at tilbringe en eftermiddag derude. Gartneriet
lå kun 5 km fra lufthavnen, og når vinden var rigtig, kom de lige ud over
os, ofte kun 30-40 m oppe, et fantastisk syn. - Skal man rundt i London,
er det eneste rigtige at tage The underground, meget hurtigt og billigt til
med. Da jeg rejste fra England, tog jeg en uges ferie ned til Sydengland,
ned til Cornwall og langs sydkysten, som vel nok er en slags riviera for
englænderne, især omkring Brighton - en usædvanlig dejlig by. Efter et
dejligt år i England, hvor jeg syntes, jeg lærte meget og oplevede og så
meget, vendte jeg igen hjem til Danmark.
Jeg kom hjem for at hjælpe til i min fars gartneri, hvor vi også dyrker
tomater, fresia og julebegonier, jeg arbejdede for min far i to år, så be
sluttede jeg mig for at ville prøve at blive selvstændig. Tiden tegnede den
gang til, at der skulle ske en fantastisk ekspansion inden for dansk gart
neri, hvilket også kom til at slå til.
Jeg begyndte med at bygge to drivhuse (10 gange 50 m) med tilhø
rende fyrrum. Jeg havde sparet lidt penge sammen i årenes løb og tog ind
i Landbosparekassen i Århus og talte med dem, og de var usædvanlig flinke,
jeg kunne låne alle de penge, jeg behøvede, endda sådan at jeg også tog
mig råd til at få automatisk vinduesopluk på drivhusene, styret af meget
følsomme termostater, varmen er styret på tilsvarende måde, så der til en
hver tid altid er den temperatur, som vedkommende kultur trives bedst ved.
Mine kulturer skulle ligeledes være tomater, fresia og begonier, eftersom
jeg havde lært en del om dem. Jeg havde tiden, d. v. s. priserne var gode,
og heldet med mig, så jeg byggede året efter endnu et hus. Stadigvæk var de
flinke i sparekassen til at hjælpe mig med det financielle. Tiderne forblev
at være gode, og så er vi nået op til 1963, og i foråret byggede jeg endnu et
hus, nr. 4. I sommer havde jeg 3 huse med tomater, et med iris og om efter
året et med fresia, to med begonier og et med salat, hvilket er forsøg for
gartnerforeningen med 20 nye stammer af fineste hollandske afstamning,
så jeg glæder mig til at se, hvordan det falder ud. Endelig her i sommer
gik min allerstørste drøm i opfyldelse, drømmen om en rød MG sportsvogn.
Og hvor er jeg glad ved den.
Det var, hvad jeg har oplevet i korte træk i de forløbne ti år. Og her
med sendes de bedste hilsener med ønsket om en rigtig glædelig jul og et
godt nytår, og jeg håber rigtig mange 10 års jubilarer vil finde Egå ef
terskole til næste elevmøde.
Erik Bomholt.

Et tilbageblik
Ti år er gået, siden elevholdet 1953-54 var på Egå efterskole. Jeg synes,
at det er svært at fortælle om ti år, dersom det skal være i korte træk,
for hvad har vi ikke oplevet i netop de ti år, der rummede så mange mu
ligheder, de der danner broen fra drengeårene til manddom. Vi har mange
gange været taknemmelige for den ballast, vi fik med os ud i livet fra
Egå Efterskole.
Skal jeg fortælle om tiden siden sidst, må det ske ved et tilbageblik.
Da jeg er landbrugsinteresseret, fortsatte jeg efter endt efterskoleophold
min uddannelse, først som landvæsenselev, senere som karl på en gård.
Foråret 1955 havde jeg sammen med Herman Søborg Nielsen, gennem
Landøkonomisk Rejsebureau, fået plads på en gård i Hedemark Fylke i
Norge. Den efterfølgende vinter blev jeg indkaldt og lå ved 6. Reg. 1956 var
et år med megen uro: Ungarnopstanden. Porkkala området blev frigivet,
Cypern; - men det, jeg blev inddraget i, var Suez-krisen.
Under uroen omkring Ægypten i efteråret 1956 lå jeg med min afdeling
i Borris. Den 7. nov. blev vi sammenkaldt i lejren og fik af oberstløjtnan
ten situationen forelagt; da var det, vi meldte os til tjeneste under F.N.s
flag, vi sagde ja til at kæmpe for verdens fred. Det bevirkede for mig, at
soldatertjenesten fik yderligere mening og perspektiver. Der opstod stor
travlhed i dagene, der fulgte, siden dog efterhånden utålmodighed - hvor
når kom vi mon af sted? Endelig - natten mellem 12. og 13. nov. - kørte
vi til Karup, og sent om eftermiddagen forlod vi Danmark i amerikanske
transportfly; jeg tænkte meget på, hvornår jeg igen ville se mit fædreland.
Målet var Neapel. - Mellemlanding i Frankrig, tåge, startforbud, en dags
ophold, 4 timers flyvning til Neapel, over alperne i tordenvejr, storslået;
- Neapel, 2 døgns ventetid, rundtur i byen, så endelig 16. nov. forlod vi
Europa, og den egentlige opgave skulle få sin begyndelse. Vi skulle lande
på en af de luftbaser, som englænderne havde bombet, Abu Suweir, det
var en oase. Da vi kredsede og lagde an til landing, herskede en spændt
atmosfære i maskinen. Vi så maskingeværrederne og al pigtråden. Den
skarpe ammunition og håndgranaterne tyngede, der var kvælende varmt hvad ville møde os dernede? Var der stadig kamphandlinger i Ægypten?
Hvor langt var der til fronten?
I Abu Suweir var der roligt, og medens der forhandledes, blev vi der.
Senere kom vi til Port Said, og så vil jeg antyde, at der var hverken fred
eller ro. De nordiske styrker blev altid udtaget til de vanskeligste opgaver.
Englænderne og de franske fremmedlegionærer havde stadige sammenstød
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med de arabiske snigskytter i Shanytown, det var dumdristigt at bevæge
sig ud uden at føre våben, vi gravede os ned og indrettede os med maskin
geværreder på de flade hustage. Vi holdt jul i Port Said, og ved hjælp
af pakker og julehilsenerne over radioen, ja, så havde vi en god jul med
fælles nordisk feltgudstjeneste nær julens arnested. E-dag blev d. 22. dec.,
da var de sidste englændere indladede, opgaven var løst, men nye ventede,
og anden juledag drog vi sydpå mod Mitla passet, vor næste opgave. Vi
slog lejr et sted, der kaldtes El Tisa Asta, og i to måneder var vi ørken
rotter med sand i geværerne, ørerne og i maden. 40 grader om dagen,
minusgrader om natten, vandrationering og - det værste: Siden kampene
med israelerne havde ingen ægyptere vovet sig i nærheden af Mitla passet,
der stadig holdtes af israelerne, så efter kampene 2 mdr. forinden var der
endnu ikke foretaget nogen oprydning på krigsskuepladsen. Vi fik etableret
arbejdshold, det var gribende, vi var jo trods alt ikke vant til krigens ræds
ler så nær ind på livet. Vi sikrede israelernes tilbagerykning gennem Sinaiørkenen, og da passet var rømmet, blev vi beordret til Middelhavskysten,
denne gang dog helt mod øst, nær Gaza-området, der stadig holdtes af is
raelerne. Vi skulle overtage området og forsøge at oprette ro under og efter
israelernes tilbagerykning. Vi slog lejr i El Arish, en oaseby; det var i ja
nuars slutning. Nye forhandlinger, ny venten, ny dato, udsættelse. Den 5.
marts blev der givet ordre til opbrud. Så skulle der ske noget igen. Efter
en dag med sandstorm rykkede vi i aftenmørket over grænsen - og da Gaza’s
befolkning næste morgen vågnede, var det til en ny situation; de israelske
tropper havde rømmet området, og i stedet sås soldater med blå hjelme og
armbind. Vi sled i døgndrift for at holde situationen under kontrol, under
ligt at det gik. Mægtige demonstrationer satte byen Gaza i kog, hårdest gik
det for sig i fængslet, og det kom her til skydning og brug af tåregas.
Efter 3 dages glædesrus forandredes stemningen imod os, som sædvanlig,
og de hylende menneskemasser skreg »go home«. Vi fik dog efterhånden
situationen under kontrol, og vi kunne skride til den egentlige opgave, be
vogtningen af demarkationslinien og den gamle vej fra Ægypten op til Jeru
salem. På den første rolige søndag samledes vi til feltgudstjeneste på Palæ
stinas grønne høje - under F.N.s flag.
Den 22. maj begyndte min hjemrejse. Vi fløj hjem med SAS, og via
Athen nåede vi Kastrup den 23. maj, og vi fik vor første orlov i 7 mdr. Vi
var kommet hjem.
Vinteren 1957-58 var jeg på Ry højskole. Det var en stor oplevelse for
mig. Da foråret kom, rejste jeg til Norge og var i Telemark i 1/2 år; jeg
arbejdede ved norsk jordbrug og kørte maskinstation. Min sommerferie brug
te jeg til at gennemføre en 14 dages rejse til Nordnorge og kom bl. a. via
Narvik også til Kiruna i Nordsverige; det var en smuk tur i midnatsso
lens land. Om vinteren var jeg elev på Vejlby Landbrugsskole, et ophold jeg
var meget glad for og tillægger stor betydning. Jeg fik om foråret gennem
Danmark-Amerika-Fondet lejlighed til at gennemføre en studierejse til
USA, og den 31. marts var vi 3 mand fra landbrugsskolen, der rejste.
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Sommeren 1959 tilbragte jeg hos en dansk »nybyggerfamilie« i Montana,
Knud Grosen fra Skæring med familie. Det var en sommer fyldt med mange
nye indtryk og oplevelser, bl. a. sommerferien sammen med min kamme
rat Per Simonsen, Farre, i Glacies National Park i Rocky Mountains oppe
mod Canadas sydgrænse. Det er det smukkeste og mest storslåede natur
område, jeg nogen sinde har set. Vinteren 1959-60 tilbragte vi i Oregon på
en malkefarm, hvor vi var ansat som malkere, antallet af malkekøer var
260-270 daglige malkekøer. Den vinter kørte vi ud på korte bilture, mest
ud til Stillehavskysten, men også op i bjergene og op til Columbia River
og Washington. Da foråret kom, brød vi op. Vi tog på en lang tur ned gen
nem Californien, Nevada, Arizona, Utah, Wyoming og tilbage til Montana.
Jeg havde fået job som »fieldman« på den ca. 700 td. land store hvedefarm
»Helland Brothers Ranch«, nær Greath Falls.
Amerikansk landbrug er meget interessant at arbejde med. Hos Hellands
kørte man med store bæltetraktorer og op til 50 fod brede jordbehandlings
redskaber og 20 fods mejetærskere. Det var enorme mængder korn, vi avlede,
ca. 65-70.000 bushels årligt (en bushel er 36,5 1.). Da denne sommer gik
på hæld, var jeg nødt til at belave mig på hjemturen, og som afslutning på
min amerikarejse rejste jeg østpå gennem de nordlige sydstater, min sidste
dag i USA tilbragte jeg i Washington D.C.
Senere, i 1961, vinkede nye oplevelser forude, idet jeg fra Dansk Avls
dyrseksportudvalg fik tilbudt at rejse til Angola i Afrika. Jeg skulle ledsage
en transport på 1300 danske avlskvier og efter ankomsten være modtagerne
behjælpelige med begyndervanskelighederne. Sammen med en dyrlæge og to
andre ledsagere forlod vi Kolding havn den 18. marts 1961, samme dag
skrev aviserne om terrorhandlinger og mord i den portugisiske provins
(dengang koloni) Angola. Vi anløb Luanda efter 24 døgn i søen. Vi havde
haft hårde døgn med storme, havde krydset Biskayen, anløbet De Kanari
ske Øer, var blevet døbt på det forfærdeligste, da vi gled over ækvator, jo,
det var skønt at føle landjorden under fødderne igen.
Der var uro i Angola. Stemningen var ophidset, og på hotellet var der
overfyldt med flygtende hvide, med revolvere i baglommen eller, for da
mernes vedkommende, i tasken. Efter 10 dages forløb havde vi afsluttet
en besværlig transport af den flok kvier, vi ankom med, og en ny flok an
kom samme dag. Selv begyndte jeg en kulsort nat den 450 km lange trans
port med de sidste 12 dyr op imod Santa Comba, hvor jeg skulle bo i den
nyoprettede europæiske kolonisation Colonato da Cela de Santa Comba.
Jeg kom, efter en begivenhedsrig tur, til at bo hos en italiensk familie,
Doctoro Inginairo Agrario Exmo Senkow Mario Garuti, lidt besværligt, men
betydningsfuldt. Og så begyndte min egentlige opgave som malkeinstruk
tør og »mirakelmand«; der var uventet mange vanskeligheder; det blev en
travl tid, der fulgte.
Det var et mærkeligt land, jeg var kommet til. Et besøg i de indfødtes
landsbyer var som en ejendommelig vandring, næsten som i cn anden ver
den. Besøgene var os forbudte af myndighederne, og det var vist be-
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grundet, da forholdene var yderst usikre. Vi var altid bevæbnede, og om
nætterne gik vi vagt med projektører af frygt for terroristernes angreb på
farmen. Vi havde mange venner blandt den europæiske befolkning, bl. a.
på en dansk farm. I kolonien var opført en tyrestation og et mejeri, begge
udstyret efter dansk mønster. De store anlægsarbejder ved Colonoto da Cla:
jordens rydning og kultivering, bygning af vandledninger og kanaler, veje,
huse og gårde m. m. udførtes af det dansk-portugisiske entreprenør-firma
Luso-Dana. De store mængder cement, der anvendtes, blev leveret af den
danske cementfabrik i Luanda. Landbruget i kolonien var lagt an på kun
stig vanding i den fire måneder lange tørtid, gårdene var forsynede med
forskellige danske landbrugsmaskiner.
Min hjemrejse foregik i oktober med ophold i Leopoldville, Madrid,
Brüssel og Amsterdam; det havde været en begivenhedsrig afrikarejse.
Jeg var nu hjemme indtil om foråret 1962, da jeg rejste til Skåne. I
Skåne kan danske landmænd lære meget, driften af gårdene er intensiv.
Jeg arbejdede på en stor gård sammen med en kammerat. Senere blev vi an
sat ved det store dybfrostselskab Findus, hvor jeg blev formand i en ar
bejdsgruppe. Vi høstede grøntsager, der avledes i kontraktavl rundt på
mange skånske gårde; det var en tid, jeg havde stort udbytte af.
Den 3. nov. rejste jeg til Danmark på skole - Frederiksborg højskole og havde der en uforglemmelig skolevinter. I marts havde vi 8 dages elevud
veksling med Vendelsberg Folkhögskola, og det var meget interessant at
stifte bekendtskab med svensk højskole.
Sommeren 1963 har jeg været bestyrer på en gård i Vesthimmerland, og
jeg vil gerne sige, at det har jeg været glad for; måske skal jeg slutte mit
tilbageblik fra dengang til nu med ordene: ude er godt, men hjemme bedst!
I almindelighed kan jeg kun opfordre de unge til at komme hjemmefra og
hente nye indtryk, oplevelser og ideer, der er ikke noget så skønt.
Rejs ud, tag en god kammerat med på rejsen og - kom hjem igen.

Med venlig hilsen

Svend Birkedal Pedersen.

Forskelligt
Vintermøde afholdes søndag den 23. februar. Til eftermiddagsmødet er der
adgang for alle. Om aftenen underholdning og dans for nuværende og tid
ligere elever. Der kan ikke købes mad på skolen den dag, men te fås til
medbragt aftensmad.
Elevmøde lørdag den 11. og søndag den 12. juli. Frimenighedspræst S.
Fredslund Andersen, Holstebro, der var elev på efterskolen for 40 år siden,
har gudstjenesten søndag formiddag og taler ved det offentlige møde om
eftermiddagen. Program og indmeldelseskort sendes til alle medlemmer af
elevforeningen, men også andre tidligere elever er velkomne. Husk dog, at
deltagelse i måltiderne ved elevmødet skal anmeldes forud.
Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i det lokale annonceblad »Landbobla
det«. Interesserede, der ikke ser dette, bedes søge oplysning hos kammera
ter eller ved opringning til skolen.
Vallekildemøde holdes en søndag omkring 1. oktober. I 1964 bliver det

I hvilken anledning (15. september)?
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antagelig søndag den 4. oktober. Meddelelse om mødet sendes direkte til
tidligere vallekildeelever i Østjylland og andre, hvis adresse vi har i vort
mødekartotek, eller som sender os deres adresse inden 1. august 1964. Det
ses gerne, at man tager forældre, søskende, ægtefælle, kæreste eller andre in
teresserede med.
Egånåle af sølv kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis betalingen
indsendes forud (3 kr. plus porto, i alt 3,35 kr.). Benyt indbetalingskort
til girokonto nr. 39268, Egå efterskole, Hjortshøj, eller send frimærker som
betaling, men husk i hvert fald, at penge ikke må sendes i almindeligt brev.
Adresseforandringer: hvis der er tale om en ny adresse, der antages at
blive gældende i flere år, så den ønskes indført i elevforeningens kartotek,
bedes den meddelt til: Egå elevforening, Egå efterskole, Hjortshøj.

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 1962-63: Ole Højgaard Nielsen, Fårup, Thorsager.
For elevholdet 1963: Annemarie Jessen Møller, Astrup, Ryomgård.
Elevforeningens kasserer og sekretær: gårdejer Jes Thomsen (1921-22),
Bynksminde, Fljortshøj. Elevforeningens gironummer: 35297.

Elevforeningens regnskab 1962-63
Indtægt:
Kassebeholdning 7. juli 1962 .....................................................
Billetsalg ved elevmødet .............................................................
1282 medlemmer .........................................................................
Gaver fra jubilarer .....................................................................
Solgt egånåle ...............................................................................
Billetsalg ved vinterfesten .........................................................
Indvundne renter .........................................................................

2213,81
1543,45
7499,00
97,00
525,00
537,25
79,58

kr.
-

Balance.. 12495,09 kr.

Udgift:
Udgifter ved elevmødet .............................................................
Frimærker, tryksager, porto m. m...............................................
Egåbogen trykt .............................................................................
Købt egånåle ...............................................................................
Vinterfesten .................................................................................
Telegram, blomster, gave .........................................................

1456,30
2315,25
4398,20
575,00
440,35
82,50

Ialt..
Kassebeholdning 12. juli 1963 ..................................................

9267,60 kr.
3227,49 -

kr.
-

Balance. . 12495,09 kr.
Bynksminde, den 13. juli 1963.

Jes Thomsen.
Regnskabet er revideret og alt er fundet i orden.
Egå, den 14. juli 1963.
A. Vestergård.

Ellen Larsen.

Egåfondets regnskab 1962-63
Indtægt:
Kassebeholdning 7. juli 1962 ....................................................
Indvundne renter .........................................................................

1827,06 kr.
125,08 -

Balance..

1952,14 kr.

Udgift:
Kassebeholdning 13. juli1963 .....................................................

1952,14 kr.

Balance. .

1952,14 kr.

Formue 13. juli 1963:
.................................................................................
ogbeholdning ..........................................................

1000,00 kr.
1952,14 -

Ialt..

2952,14 kr.

Obligation
Sparekassen

Bynksminde, den 13. juli 1963.

Jes Thomsen.

Regnskabet er gennemset og intet er fundet at bemærke.

Egå, den 14. juli 1963.
Arne Vestergård.

Ellen Larsen.

Ved elevmødet i sommer fik vi overrakt et dejligt maleri, malet
af Holmer Trier, fordi vi har været med i elevforeningens ledelse
og taget del i dens arbejde gennem det meste af tiden i de 40 år,
den har bestået.
Vi synes ikke, vi fortjener tak! Skylder derimod efterskole og
elevforening stor tak for gode og rige minder gennem hele vor ung
dom. Senere har de også mange gange glædet os med morsomme
besøg af sommerpigerne - og en herlig overraskelse for os om
morgenen på vor sølvbryllupsdag, da alle eleverne + lærerstab
kom og sang morgensang med os i haven.
Vi siger tak - og glæder os over stadigvæk at høre til i den
kreds, der står omkring skolen.
Maren Elisabeth og Jes Thomsen,
Bynksminde.

Elevfortegnelse
Vinteren 1962-63
Per Abrahamsen, Skade, Højbjerg.
Erik Alberg, Glatved, Balle.
Henning Als, Tåstrup, Feldballe.
Anker Bull Andersen, Linå, Silkeborg.
Arne Møller Andersen, Kattrup, Hovedgård.
Bent Andersen, Vidkærsminde, Feldballe.
Erling Møller Andersen, Vitten, Hadsten.
Kai Gordon Andersen, Kattrup, Hovedgård.
Lars Jørgen Andersen, Ildbjerg, Kolind.
Poul Andersen, Flensted, Låsby.
Hans Jørgen Bachmann, Hammelev, Grenå.
Birger Beyer, Dådyrvej 6, Skåde bakker, Fløj bjerg.
Gunnar Birkegaard, Obstrup, Mårslet.
Sven-Erik Borgbjerg, Rosenvangsallé 103, Århus C.
Ole Bramming, Stautrup, Viby J.
Aksel Christensen, Gl. Boulstrup, Boulstrup.
Mogens Danø, Voldbækvej 5, Brabrand.
Arne Dige, Bjarupgård, Linå, Silkeborg.
Peer Foght, Kattrup, Hovedgård.
Bjarne Avlund Frandsen, Orupgård, Hvalsø.
Olav Norup Frederiksen, Ålsø, Grenå.
Frank Bornholt Gravesen, Tåstrup, Feldballe.
Ole Hansen, Enggård, Hjortshøj.
Kaj Erik Hansen, Skærbæk, Herning.
Knud Aage Overgård Hansen, Trustrup.
Kurt Hansen, Flensted mk., Låsby.
Orla Jacobsen, Klank, Galten.
Arne Jensen, Vitved Østergård, Skanderborg.
Bent Jensen, Legårdslyst, Vrold, Skanderborg.
Jens Jakob Winther Jensen, Tillerup, Knebel.
Mikael Vinther Jensen, Kasted, Århus.
Leif Berg Jensen, Nr. Vissing, Skanderborg.
Niels Peter Mols Jensen, Sangstrup, Voldby.
Per Ejgil Jensen, Risvang, Hjortshøj.
Peter Broeng Jensen, Illerup Møllegård, Skanderborg.
Kaj-Aage Johannessen, Vrold, Skanderborg.
Niels-Jørgen Johannessen, Vrold, Skanderborg.
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Find Berg Johansen, Sabro, Mundelstrup.
Gert Johnsen, Grundfør, Hinnerup.
Gunnar Johnsen, Kolågård, Rønde.
Karl-Erik Karlsen, Begtrup, Knebel.
Henning Kristensen, Thomasminde mk., Trige, Århus C.
Regnar Lund Kristensen, Våddegård, Ikast.
Børge Kristiansen, Hundslund.
Sven-Åge Ladefoged, Elsted skole, Lystrup.
Per Lange, Fårup, Thorsager.
Hans Jørgen Larsen, Bisgård mk., Østerby, Tranebjerg Samsø.
Niels Lauridsen, Balle Kildegård, Odder.
Carsten Laursen, Strands, Knebel.
Hans Schmidt Laursen, Drammelstrup, Allingåbro.
Henning Kaalund Laursen, Søften, Hinnerup.
Jens Jørgen Lemming, Svejstrup, Ry.
Asger Leth, Gl. Harlev, Harlev J.
Rasmus Melballe Leth, Mjesing, Skanderborg.
Peter Lyng, »Granly«, Elling, Kvissel.
Henning Lyngaae, Borum, Lading.
Palle Malthe-Jensen, Audi, Mørke.
Børge Mikkelsen, Bjertrup, Hørning.
Kurt Mogensen, Søby, Hornslet.
Jørgen Meinert Mortensen, Thorsager.
Poul Erik Sloth Mortensen, Tirstrup.
Preben Mortensen, Malskjærgårdcn, Ørting.
Jørgen Jessen Møller, Astrup, Ryomgård.
Lians Joachim Nicholajsen, Fuglsø, Knebel.
Asger Overgaard Nielsen, Hesselballe, Hjortshøj.
Ernst Nielsen, Hyllested.
Jørgen Kristian Nielsen, Alken, Skanderborg.
Niels Baltzer Nielsen, Lindå, Flornslet.
Ole Højgaard Nielsen, Fårup, Thorsager.
Ole Møller Nielsen, Korupskov, Ryomgård.
Uno Nygaard, Grønfeld, Femmøller.
Knud Erik Nørregaard, Slet, Tranbjerg.
Agner Pedersen, Høgild, Herning.
Ole Nørskov Pedersen, Todbjerg, Hjortshøj.
Vagn Pedersen, Blegind Søgård, Hørning.
Jens Poulsen, Mørke.
Per Brøsted Poulsen, Sabro, Mundelstrup.
Preben Søndcrgaard Rasmussen, Skørring, Mørke.
Niels Møller Simonsen, Sangstrup, Voldby.
Preben Søgaard, Blegind, Hørning.
Henrik Sønnichsen, Spørring, Århus.
Erik Sørensen, Vellev, Ulstrup.
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Flemming Sørensen, Sabro Bjørnekær, Lading.
Henning Sørensen, Kjerris mølle, Femmøller.
Jens Ulsted Sørensen, Knagstrup, Hornslet.
Johannes Sørensen, Grøttrup, Hjortshøj.
Lindy Sørensen, Vrold, Skanderborg.
Peter Vilstrup Sørensen, Vitved, Skanderborg.
Poul Richard Fangel Sørensen, Hårup, Silkeborg.
Steen Sørensen, Foldby mk., Hinnerup.
Tage Bryder Thygesen, Bjødstrup, Rønde.
John Trosborg, Linå, Silkeborg.
Søren Aahauge, Tebstrup, Skanderborg.

Sommeren 1963
Lis Hedegård Andersen, Reykjaviksgade 12 a, Århus N.
Sigrun Björnsdottir, Älftamyri 8, Reykjavik, Island.
Berit Broni, Fasanvej 11 a, Grenå.
Dorthe Damhøj Christensen, Dollerup, Skelhøje.
Merete Fisker Christiansen, Marselisboulevard 24, Århus C.
Karin Clausen, Silkeborgvej 10 d, Horsens.
Ingrid Engemand, Hammel.
Rita Skovgård Espensen, Skovgård Skarresø, Thorsager.
Oddny Johanna Eyjolfsdottir, Lyngås, GarSahreppi, Island.
Bente Gertsen, Fuglsøvej 10, Risskov.
Kirsten Aaes Hald, Grønfeld, Feldballe.
Grethe Hansen, Feldballe.
Inger Risbjerg Hansen, Katholm, Grenå.
Jenny Kirsten Hansen, Rostved, Rønde.
Merete Ellesøe Hansen, Emdrupvænge 11, København 0.
Karin Jacobsen, Peder Skramsgade 33, Århus N.
Lis Jacobsen, Amstrup, Falling.
Grethe Bruus Jakobsen, Ørting.
Jytte Jakobsen, Grundfør, Hinnerup.
Aase Bakmand Jensen, Feldballe.
Birtha Bakmand Jensen, Feldballe.
Bodil Rafael Jensen, Kirkebakken, Ørting.
Doris Helboe Jensen, Hesselballe, Hjortshøj.
Doris Skårup Jensen, Thorup mk., Knebel.
Herdis Kaae Jensen, Vejlby, Risskov.
Kirsten Broholt Jensen, Kvottrup, Mundelstrup.
Kristin Johannesdottir, Laugaråsveg 62, Reykjavik, Island.
Edith Brøndberg Jørgensen, Hammershusvej 76 st., Århus V.
Tove Jørgensen, Årslev, Brabrand.
Else Marie Ravn Knudsen, Skæring, Hjortshøj.
Elsa Laursen, Linå, Silkeborg.
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Hanne Laursen, Karlby, Voldby.
Hanne Lütken, Herluf Trollesg. 42, Århus N.
Kirsten Lüneborg Madsen, Vedslet, Hovedgård.
Nina Madsen, Mundeistrup.
Inge Mortensen, O. Hadsten, Hadsten.
Anna Margrethe Møller, Kradbjerg, Løgten.
Annemarie Jessen Møller, Astrup, Ryomgård.
Lisbeth Møller, »Kærholm«, Hyllested.
Elisabeth Neergård, Vesterbrogade 12, Århus C.
Anne-Marie Nielsen, Ørby, Helgenæs, Knebel.
Birgit Nielsen, Lime mk., Mørke.
Gudrun Rytter Thuesen Nielsen, »Elkærgård«, Vrinners.
Ilse Kvist Nielsen, Ødum, Århus C.
Inger Vorbjerg Nielsen, Korsiggård, Kolind.
Karen Marie Nielsen, Linå, Silkeborg.
Lis Nielsen, Mollerup, Silkeborg.
Rita Møller Nielsen, Uggelbølle, Mørke.
Ulla Nielsen, Kasted, Århus C.
Steinunn Oddsdottir, Reykjalundi, Mossfellsveit, Island.
Birte Olsen, Valdemarsgade 2, Århus C.
Kirsten Ommestrup, Trustrup.
Else Marie Palmelund, Egebjerg, Horsens.
Anne Marie Pedersen, Sabro, Mundelstrup.
Bente Thrue Pedersen, Lund, Trustrup.
Birgitte Weng Pedersen, P. S. Krøyersvej 12, Højbjerg.
Else Pedersen, Sabro, Lading.
Karen Pedersen, Grundfør mk., Hinnerup.
Lene Vibeke Pedersen, Sdr. Ringgade 474, Århus C.
Jytte Petersen, Kolt, Hasselager.
Karin Petersen, Silkeborgvej 308, Åbyhøj.
Lene Rasmussen, Bjødstrupvej 10, Højbjerg.
Signe Rasmussen, Faurskov, Lerbjerg.
Ingrid Roos, Mellemgade 39, Flensborg.
Anne Skøtt, Grundfør, Hinnerup.
Birthe Skøtt, Grundfør, Hinnerup.
Elsebeth Sørensen, Ommestrup, Mørke.
Ingrid Sørensen, Elholt, Ryomgård.
Ruth Eskegaard Sørensen, Tulstrup, Malling.
Marie Thuesen, Agri mk., Vrinners.
De 163 elever fordelte sig således efter amter: 64 Randers, 54 Århus,
31 Skanderborg, 3 Ringkøbing, 2 København, 2 Viborg, 1 Hjørring, 1 Holbæk,
4 fra Island og 1 fra Flensborg. - Ved kursusets begyndelse var 30 elever
fyldt 14 år, 94 fyldt 15 år, 35 fyldt 16 år, 3 fyldt 17 år og 1 fyldt
18 år.

