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Hvad hjalp det mig -

Hvad hjalp det mig, om stjernerne jeg kendte 
og kunne deres afstand regne ud, 
om ej den afstand mig i hjertet brændte, 
som skiller mig fra hellighedens Gud! 
om ej jeg sørged og blev ved at sørge, 
om ej jeg spurgte og blev ved at spørge, 
til svar jeg fandt i julens frydebud!

Hvad hjælper det, jeg ved, at tusind mile 
mig rykker nær ved bæven i en tråd, 
hvis ej min egen bæven finder hvile 
i troen på Guds faderlige råd — 
hvis ej jeg ved, at han i himlens sale 
er mig s å n æ r, så jeg til ham kan tale 
og fange svar, som stiller angst og gråd!

Mennesket har i sig en trang til at ville have viden, fra barnet, der 
spørger, til videnskabsmanden, der står ved grænsen af, hvad han 
kan udforske.

De to vers af C hr. Richardt, som jeg her har anført, er skrevet 
på en tid, da man i forhold til nu havde en meget begrænset vi
den. I dag ved vi helt anderledes besked. Om afstanden til stjer
nerne kan vi få højst interessante ting at vide, f. eks. gennem en 
bog af Victor F. Weisskopf: »Viden og Undren«.

I stedet for at måle en afstand i meter og kilometer bruger vi 
ofte en anden målestok, idet vi siger, hvor lang tid det tager at 
tilbagelægge en afstand. Ti minutters gang er omtrent det samme 
som en kilometer, ti minutters bilkørsel er meget længere, vel ca. 
ti kilometer, og en almindelig flyvemaskine kan i løbet af samme tid 
tilbagelægge ca. hundrede kilometer. Nu ved vi, at en jetmaskine 
kan nå lydens hastighed, og man taler om muligheden af, at vi 
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kan konstruere raketter, den såkaldte jon-raket, der kan fare af 
sted med lysets hastighed, dvs. 300.000 km i sekundet. Hvis vi 
omskriver afstandene ud i rummet til den målestok, kan vi sige, 
at der er 1,3 sekund til månen, for den tid ville det tage for en 
raket at nå fra jorden til månen, hvis den fløj med lysets hastighed. 
Til solen ville det tage godt 8 minutter. På et døgn ville den nå 
henimod et par hundrede gange så langt som til solen og på et 
år 60-70.000 gange så langt. Denne afstand, som lyset kan tilbage
lægge på et år, kalder vi et lysår, og det er den betegnelse, vi bru
ger, når vi måler ud i himmelrummet.

Den nærmeste stjerne, Sirius, er ti lysår borte, men de fleste 
stjerner er meget, meget længere borte. I Mælkevejen findes der 
nogle, hvis lys er 100.000 år om at nå ned til os, og vi er i vor 
tid klar over, at der findes stjerner, som er tre milliarder lysår 
borte. Det lys fra dem, som vi opfanger i dag, begyndte sin fart 
mod jorden, da der endnu ikke fandtes levende liv hernede.

En af videnskabens nyeste opdagelser fortæller os, at verdens
rummet udvider sig. Jo længere ude stjernerne befinder sig, desto 
hurtigere fjerner de sig fra os. Måske står vi ved grænsen for vor 
udforskning af verdensrummets fjerneste afstande, fordi de yderste 
stjerner fjerner sig med større hastighed end lysets, og derfor vil 
deres lys simpelt hen aldrig nå herned.

Ufattelige afstande i det uendelige verdensrum. Hvad vi får vi
den om fra stjernernes verden, må fylde os med undren.

Ikke mindre bliver vor undren, når vi hører, hvad videnskaben 
i dag fortæller os om de mindste ting på jorden.

Molekyler og atomer, de mindste enkeltheder, forekommer os 
uendelig små, og dog er selve kernen i atomet henved 10.000 gange 
mindre end atomet selv. Og også i denne lille verden synes vi at stå 
ved grænsen af, hvad vi kan tilegne os af viden. Omkring atom
kernen er der elektronbaner, men vil vi undersøge dem, lader de 
sig forstyrre af undersøgelsen, så vi altså ikke er i stand til at få 
at vide, hvordan de egentlig er.

Samtidig med, at vi har udvidet vor viden, står vi overfor nye 
ukendte ting, der vækker vor higen efter at nå endnu større viden. 
Som Weisskopf udtrykker det: »Vor viden er en ø i det uendelige 
hav af det ukendte, og jo større øen bliver, jo mere udstrakte er 
kysterne mod det ukendte«.
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Ikke for intet kalder han sin bog »Viden og Undren«.
Chr. Richardt taler om afstandsovervindelse gennem telefon og 

telegraf, »tusind mile mig rykker nær ved bæven i en tråd«. Han 
kendte ikke noget til trådløs overføring af lyd og billeder. Han 
kunne sikkert ikke i sin vildeste fantasi have forestillet sig, at tre 
mennesker kunne svæve mellem himmel og jord og tale med andre 
mennesker på jorden, eller at sportsbegivenheder i Japan kunne 
ses på en skærm på den anden side af jorden. Vi kan i dag ikke 
blot sige som Chr. Richardt, at tusind mile rykker os nær gennem 
en tråd. Vi erfarer i vore stuer, at vi kan høre om begivenheder 
og se dem, i samme øjeblik som de finder sted på den anden side 
af jordkloden eller i rummet over os. Menneskets tekniske kun
nen synes ikke at have nogen grænse. I hvert fald er vi umættelige 
i vor higen efter bestandig at nå nye resultater.

Midt i denne vældige udvikling af menneskelig viden og kunnen 
har Chr. Richardts vers stadig bud til os mennesker. Hvad hjælper 
den os, hvis vi ikke har øre for »julens frydebud«, det glædelige 
budskab om, at Gud er os så nær, at vi altid har ham hos os.

Verden af i dag er vidnesbyrd om umådelig store opdagelser 
og opfindelser, gjort af mennesker, men hvad hjælper de os, hvis 
vi ikke forstår julebudskabets indhold. Et glædeligt budskab for 
mennesker til alle tider. Så stort, at ingen menneskelig indsats, om
end nok så stor, på nogen måde kan sammenlignes dermed. Af 
så vidtrækkende betydning, at det er umuligt for os at måle den 
op og give udtryk for, hvor stor den er.

Med ønsket om, at julens frydebud må fylde os alle med glæde 
over det største, som nogen sinde er sket, sender vi Egåbogens 
læsere vore bedste hilsener.

Ja, en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Karin og Tage Dybkjær.



Frygt ikke!

Af min prædiken i Egå kirke på elevmødedagen den 12. juli 1964.

I evangeliestykket til 7. søndag efter Trinitatis, Mattæus 10,24-31, 
er gengivet en del af de ord, Jesus talte til apostlene, da han sendte 
dem ud for at forkynde evangeliet blandt jøderne. - Det er ikke 
lyse udsigter, han stiller dem for øje: de vil møde modstand, blive 
forfulgt og hadet af verden. Men da er det, han på baggrund af 
disse strenge forudsigelser siger, at de skal ikke frygte, men fortrøste 
sig til, at deres liv er i Guds hånd: »Frygt ikke for dem, som 
dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen; sælges ikke to spurve 
for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden jeres Far 
er med i det. Men på jer er endog alle hovedhår talt. Frygt altså 
ikke; I er mere værd end mange spurve«.

Alene i det lille stykke, der udgør teksten til denne søndag, 
gentager Kristus tre gange ordet »Frygt ikke«; han ved, at det, 
disciplene har behov at høre igen og igen, når modstanden slår 
sammen om dem, er ordet om ikke at frygte.

Nu ved jeg ikke, om det ord siger jer unge noget; det gør det 
måske nok ikke; det hører almindeligvis ikke ungdommen til at 
frygte. I unge har liggende foran jer dette underfulde menne
skeliv, som det er jeres kald at tage op og leve i kærlighedens og 
sandhedens fællesskab med hverandre, og det liv kan f jo da nok 
selv magte, mener I, for I har både ungdommens kraft og ungdom
mens mod i behold, så hvad skulle der egentlig være at ængstes 
for?

Og dog er jeg ikke i tvivl om, at også I unge har - omend må
ske ubevidst - behov at høre Vorherres ord om ikke at frygte. — Der 
er jo snart ikke den ting, der ikke kan kalde frygten frem i os; 
nogle frygter for fremtiden, andre for dagen i dag: hvordan skal 
jeg klare den? kan jeg strække til i den gerning, jeg er sat? Mange 
går i frygt for ikke at blive regnet for nok af andre, ikke at kunne 
klare sig i konkurrencen, i kapløbet med andre om opnåelse af 
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materielle goder - effektiviteten rider på alle områder det mo
derne menneskes tilværelse som en mare og avler frygt for, at den 
ene part skal nå højere op på den sociale rangstige end den an
den. Alle overvåger i frygt hinanden; det gælder i vore små hjem
lige forhold som verdens stormagter imellem. - Ingen tør være sin 
svaghed og magtesløshed bekendt, og alle kender vi til frygten for 
døden, som vi med usvigelig vished ved vil indhente os en dag.

I al vor frygtsomhed trænger vi til igen og igen at høre Vor
herres ord fra evangeliet: I skal ikke frygte! Vi er ikke, siger 
evangeliet, prisgivet en blind skæbne, nej, ikke en spurv falder til 
jorden, uden vor himmelske Far er med i det, endog alle vore ho
vedhår er talt, og »ej et hår forkommes skal i ormegård og fattes i 
Guds rige!«

Når Vorherre udtaler sit: »Frygt ikke«, er det et ord, der netop 
skal ses i sammenhæng med ordet om spurvene, et ord, der ofte 
grundigt er blevet misforstået — takket være den forrige bibelover
sættelse, hvor der stod, at ikke en spurv falder til jorden uden 
Guds vilje; men skal ordet forstås sådan, kan det ikke være en 
kilde til fred, men tværtimod til stadig frygt, for så måtte man jo 
give Gud skylden for det onde, som rammer mennesker; grellest 
har jeg mødt en sådan antagelse hos en i hvert fald i egne øjne 
meget from kvinde, der sagde til en en enke, hvis eneste søn var 
omkommet ved en ulykke: »Ja, det er meget svært for dig, men det 
er jo nu Guds vilje«.

Men nu står der ikke om spurvene, at det er Guds vilje, de fal
der til jorden. De gamle danske bibeloversættelser talte tydeligt og 
klart om den ting, og det gælder også den nyeste oversættelse af 
Ny Testamente; her er den græske tekst gengivet ved ordene: 
»Der falder ikke en spurv til jorden, uden jeres Far er med i det«, 
og det. vil sige: uden han ser det og ved det, og det vil igen sige, 
at vi i alt, hvad der times os, er inde under Gud vor Fars kærlig
hed, er kendt af den og båret af den.

Men for mangfoldige mennesker samler spørgsmålet sig i dag 
netop om dette: Jamen er der en Gud, der bekymrer sig for os, 
som bryder sig om os, som kender os; er hele tilværelsen da ikke 
snarere én stor tilfældighed? - Er der mon nogen af os, der ikke 
på en eller anden måde kender til spørgsmålet? Også mange af 
vore unge kender til det, selv om de måske ikke gør sig det klart.
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Stående over for dette pinefulde spørgsmål, denne bitre kendsger
ning, kommer vi ikke videre med vore egne tanker, de være sig 
nok så kloge og dybe og fromme. Vi kommer kun videre ved 
midt i al den nød og uretfærdighed, i al den tilfældighed og 
meningsløshed, verden rummer, atter og atter at høre Jesu røst: 
»Sælges ikke to spurve for en skilling. Og ikke en af dem falder til 
jorden, uden jeres Far er med i det. Men på jer er endog alle 
hovedhår talt. Frygt altså ikke; I er mere værd end mange spurve«.

Og vil man spørge mig, hvad dette så betyder, må jeg svare, at 
jeg ikke er i stand til at komme med nogen forklaring; her gælder 
hverken beviser eller sandsynlighedsberegninger, lige så lidt som 
jeg kan slutte mig til det ud fra mit eget liv, men det er noget, 
jeg nu i dette øjeblik og i ethvert øjeblik må høre af Jesu mund - 
ordet, der siger til hver enkelt af os, at Gud kender os, at vi ikke 
bare er i tilfældighedernes, den blinde skæbnes vold; nej, vi hører 
Gud til; han har skabt os og opretholder livet for os fra dag til dag; 
han er vor Gud og vor Far; der sker intet, som han ikke er med 
i; vi er i hans hånd. Hvorfor? Ja, det kan jeg stadig ikke give 
noget svar på. Det eneste, jeg kan henvise til, er, at vi har Vor
herres eget ord for, at sådan forholder det sig. Vi har et ord at gå 
med og at holde os til — et kærlighedens og sandhedens ord fra 
ham, der i det dybeste mørke, da hele hans tilværelse faldt sam
men, og kun døden var tilbage, brugte det største ord om Gud, 
der nogen sinde er brugt om ham: »Far, i dine hænder befaler jeg 
min ånd«.

At tro, at Gud midt i alt det, der piner og gør ondt, midt i vor 
meningsløshed og egenkærlighed, er vor Far, er ikke en selvfølgelig 
sag. Men det er denne tro, som Jesus med sit ord om spurvene 
sætter ind i vor tilværelse, ikke for at vi kan være ovenpå - det 
være langtfra — men for at give os hjælp til at slippe vor frygt.

Det er ikke så forfærdelig meget af det hele, vi forstår; det, vi 
forstår, bliver snarere mindre og mindre, jo ældre vi bliver, og ofte 
kan vi være nær ved at miste troen; udaf en sådan afmagt fødes 
bønnen til Gud vor Far:

»Hold, mig med din faderhånd, 
så jeg dig fornemmer, 
fri mig ud af mørkets bånd, 
så min frygt jeg glemmer«.
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Bliver den bøn hørt, ved vi, at da er alt godt; da kan vi endnu 
engang — også denne morgen — gå glade og frimodige ud i vort 
menneskeliv med Guds fred i eje og troen på, at vi i vor dåb og 
i Vorherres Jesu Kristi navn har alle vore synders nådige forla
delse.

Sv. Fredslund Andersen.



Tanker 40 år efter

Hvis jeg engang skal skrive en bog om mine erindringer, så vil 12. 
juli 1964 blive beskrevet som en af de største oplevelser, jeg har 
haft.

Det at skrue tiden 40 år tilbage og mødes med jer igen, som 
man har haft så mange gode timer sammen med i vor Egå-tid, 
er en dejlig og skøn oplevelse, som jeg aldrig vil glemme.

Jeg synes, der er så meget, som jeg ikke fik sagt til jer, men 
årene imellem havde ligesom sat det hele på afstand, og meget var 
blevet uklart. Nu, hvor man har rodet lidt op i hukommelsen, har 
også kigget lidt i gamle Egå-bøger, er det hele kommet frem i et 
klarere perspektiv, og mangt og meget dukker op i erindringens 
bog.

Årene er jo ikke gået sporløst hen over nogle af os, det ses bl. a. 
på de grånende hår (om det er jeres ægtemænd, der har sat jer 
grå hår i hovedet, er jeg ikke klar over, men tror det dog ikke, ef
tersom de af os, der ikke er gift, heller ikke er gået ram forbi).

Livet har formet sig forskelligt for os. Vi vil lade tankerne gå 
tilbage til dem, som ikke er her mere, ikke mindst til forstander
parret Ingeborg og Ejnar Pedersen, det er dog dem, vi mest af 
alt kan takke for, at der var så godt at være på Egå Efterskole.

Maren Elisabeth og Søster har lovet at samle os igen om 5 år, 
og vi håber, at mindst lige så mange af os kan mødes igen til den 
tid og have det rart sammen endnu engang.

Hvis nogle af jer kommer på disse skønne egne, hvor jeg bor, er 
I hjerteligt velkomne til at se indenfor.

Mine allerbedste hilsner til jer alle fra 1924.
Alma Pedersen,

Købmandsforretningen,
Svejbæk.



Herbert Hoover, Fridtjof Nansen 
og Paderewski

Herbert Hoover, den forhenværende amerikanske præsident, som 
nu er død 90 år gammel, blev ikke populær som præsident. Han 
måtte tage hundevagten, da det amerikanske »krak« kom i 1929 
og decimerede eller pulveriserede mange formuer. Det var en øko
nomisk krise, som ikke kunne overvindes i løbet af én præsident
periode, og Hoover fik kun én.

Egentlig var han vist heller ikke politiker. I alt fald var det ikke 
som sådan, han blev kendt. Det var som organisator, han fejrede 
sine største triumfer. Som sådan var han verdenskendt, længe før 
han optrådte på den politiske arena.

Han var født 1874 i Iowa, blev forældreløs og opdraget hos 
slægtninge, til han kom på universitetet for at læse til mineinge
niør. Han var fattig og måtte i ferierne og fritiden slide som taller
kenvasker og meget andet for at klare udkommet og studierne.

En dag fik han og en kammerat en fin idé. Det syntes de da 
selv. De ville ved et kup tjene penge til at læse færdig for. Ideen 
gik ud på at leje den største koncertsal i miles omkreds, engagere 
en af verdens kendteste musikere til en koncert, de skulle selv 
ordne det hele og stå ved døren og sælge billetter. Med fuld sal 
kunne der blive et mægtigt overskud.

De gik i gang med at føre ideen ud i livet, traf aftale med den 
polske pianist Paderewski og bekendtgjorde koncerten.

Det blev en fiasko. Det vil sige, koncerten var fornem. Paderew
ski var kendt som en af verdens fineste musikere fra utallige kon
certer både i Europa og Amerika, men tilhørerskaren var for lille. 
De to unge mænd havde endnu ikke det kendskab til reklamens 
kunst, som de senere fik. Der kom ikke engang penge nok ind til 
at dække Paderewskis honorar.
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Det var to slukørede unge mennesker, der efter koncerten gik 
op ad trapperne og bankede på hos den berømte musiker. De for
klarede ham sagens sammenhæng og dyngede alle de indkomne 
penge op på bordet: her var, hvad der var kommet ind. De bad 
ham vise dem den godhed at vente med resten, til de var færdige 
med at læse og begyndte at tjene penge, så skulle resten nok blive 
sendt.

Paderewski så på dem og pengene og sagde: Hør, unge menne
sker, det kan 1 ikke være tjent med. Hvad koster salen? De nævnte 
det, og han lagde de penge til side. Og annoncerne? Også beløbet 
til bekendtgørelserne blev lagt fra og ligeledes til de øvrige udgif
ter, der havde været. Paderewski ville have ren besked. Til sidst 
sagde han: Så er her resten. Af dem får I 10 pct. for jeres ulejlig
hed, og jeg får det, der er til overs, og så er vi kvit.

Det var to himmelhenrykte unge mennesker, der styrtede ned ad 
trapperne efter denne ordning. Så god en udgang af sagen havde 
de ikke ventet.

Herbert Hoover blev færdig med sin universitetsuddannelse og 
fik ansættelse i et stort ingeniørforetagende. Et par år efter fik hans 
chef brev fra Australien med anmodning om at sende en første 
klasses mineingeniør, ikke under 35 år gammel, til at omlægge ver
densdelen Australiens mineindustri. Chefen sendte Herbert Hoo
ver. Han var på det tidspunkt 25 år. Han løste den betroede op
gave tilfredsstillende, fik telegram fra sin chef om, at han måtte 
komme til New York og få nye ordrer. Han skulle til Kina.

Hoover havde en veninde i Californien, en studiekammerat. 
Han telegraferede til hende: Jeg skal til Kina. Vil du med? Her
bert. Der er mange måder at fri på. Hoover fik ja, Lou mødte i 
New York, hvor de blev gift for derefter at følges ad til Kina.

Senere havde Hoover store ingeniørforetagender i Europa og 
Afrika. Han kendte af selvsyn alle fem verdensdele. Han fortsatte 
ikke med at arbejde for andre, men fik sit eget firma. Da første 
verdenskrig udbrød, havde han foretagender i gang, som hver dag 
beskæftigede 180.000 mennesker. Han kunne godt 40 år gammel 
trække sig tilbage som mangemillionær.

I begyndelsen af krigen fik han den opgave at hjælpe amerikan
ske turister hjem fra Europa, og senere blev det betroet ham at 
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administrere levnedsmiddelhjælpen fra Amerika til de besatte 
egne af Belgien og Frankrig. Det drejede sig om mange millioner 
mennesker, der fik mad hver dag. Efter krigen blev det også andre 
nødstedte folk, der gennem ham fik hjælp fra USA.

Han havde hovedkontor i Paris og fast hotelværelse i en række 
andre europæiske storbyer.

Der er altid nogen, der sulter efter en krig. Efter første ver
denskrig var det værst i Rusland. På Hoovers kontor i Paris drøf
tede han og Fridtjof Nansen, Norges første repræsentant ved 
Folkenes Forbund, hvad der kunne gøres, og de blev enige om, 
at Nansen som den, der var fra et neutralt land, skulle skrive til 
»de fire store« i Paris, USA’s, Englands, Frankrigs og Italiens re
præsentanter, og spørge, om de ville tillade, eventuelt støtte, en 
ren menneskekærlig hjælp på neutral grund uden indblanding af 
politik fra Vesteuropa og Amerika til fordel for det sultende Rus
land.

De fire drøftede sagen og svarede i formen velvilligt, men i reali
teten stillede de politiske betingelser, som russerne ikke kunne op
fylde. Det blev ikke til noget i denne omgang.

Men nøden i Rusland voksede. Der havde været både verdens
krig og borgerkrig, og den nye kommunistiske regering førte i de 
første fire år en uklog landbrugspolitik. Dertil kom så i foråret og 
sommeren 1921 en tørkeperiode, hvor der i mange måneder faldt 
så godt som slet ingen regn i Volgadistrikterne, der ellers rummer 
Ruslands bedste kornarealer. Hver grøn spire falmede, den fede, 
sorte muldjord slog dybe revner, landet blev ørkenagtigt. Et land
område som det samlede Tyskland og Frankrig tilsammen var 
mærket af katastrofen, og i juli måned 1921 sendte digteren 
Maxim Gorki et nødråb til verden om hjælp, og det var af en så
dan karakter, at noget måtte gøres. Røde Kors kaldte sammen til 
en verdenskonference med det ene formål at hjælpe mod hungeren 
i Rusland. Fridtjof Nansen appellerede forgæves til Folkenes For
bund. Han påtog sig da at organisere hjælpen fra Vesteuropa, 
mens Hoover overtog den fra Amerika.

Det blev en hjælp af store dimensioner. Nansen skaffede dag
lig bespisning til to-tre millioner mennesker, og Herbert Hoover 
organiserede mad til omkring ti millioner, en overgang var det 
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samlede tal på dem, der fik hjælp, oppe på godt tretten en halv 
million mennesker.

Polen blev efter første verdenskrig samlet til et rige igen. I 1919 
blev musikeren Paderewski ministerpræsident og udenrigsmini
ster.

Der var hårde tider for Polen. Krigen var bølget frem og til
bage over landet. Markerne var gennempløjet af granater. Folket 
var fattigt, og hungeren hærgede.

Da læste ministerpræsident Paderewski om en jernstærk ameri
kaner, som sad i Paris og delte levnedsmidler ud til halve lande og 
hele folkeslag. Han syntes, det var hans pligt at forsøge at skaffe 
Polen del i de amerikanske levnedsmidler, og han skrev en ærbø
dig ansøgning til Herbert Hoover i Paris om muligheden for, at 
Polen også måtte komme i betragtning.

Da der var gået nogle dage, tænkte Paderewski, at det var egent
lig så lidt at sende et stykke papir, han måtte hellere selv rejse til 
Paris og personlig fremføre sin ansøgning. Han rejste og kom til 
Paris.

Denne gang var det ham, der med bankende hjerte gik gennem 
de mange kontorer, til han nåede ind til »Chefens kahyt«. Der 
stod Herbert Hoover midt på gulvet, tæt og støt, en fast skikkelse 
at se på.

Paderewski begyndte at komme med sin ansøgning, men han 
blev afbrudt af Hoover, der sagde: Vi har fået Deres henvendelse. 
Ansøgningen er bevilget. De første tog er på vej til Polen med 
levnedsmidler.

Paderewski tog ordet igen for at takke, men blev på ny afbrudt 
af Hoover: Der er ikke noget at takke for. Det er afbetaling på en 
gammel gæld, som jeg står i til Dem. Og så mindede han om en 
aften for mange år siden, da den verdensberømte pianist havde 
været højsindet mod to fattige amerikanske studenter.

Situationen var en illustration til det gamle ord: Kast dit brød 
på vandet, og du skal finde det længe efter.

Efter den anden verdenskrig var Hoover igen med i organisa
tionen af hjælp til mange lande. Han var også i København. Han 
var organisator og administrator af det helt store format.

Han besøgte mange lande og samordnede hjælpen til dem.
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Hans medarbejdere kom flyvende i forvejen og ordnede alt, så 
han kunne træffe de rette folk inden for kortest mulige tidsrum. 
Han var kun få timer i hvert land, men der blev arbejdet intenst 
i de timer.

Nu ved Hoovers død vil vi mindes med taknemlighed, at han 
greb ind i millioners skæbne her i vor verdensdel for at redde og 
hjælpe.

Jens Marinus Jensen.



Noget af det jeg så og hørte i Østtyskland

Til alle tider har børn og unge kunnet lide, ja, lyttet med tilbage
holdt åndedræt, når en eller anden fortalte om Rolf Krake og 
Valdemar Sejr, om dronning Margrethe og Christian den An
den, om den onde herremand og den forkuede bonde, og de blev 
danske, så de knugede hænderne, mens de lyttede til beretningen 
om Isted og Dybbøl. Mon I, mine læsere, bliver jeres danskhed 
bevidst, når I læser min beretning om min rejse i det næsten luk
kede Østtyskland.

Det første, der mødte en, var østtyskernes opgør med hitleris
men. Minder om Hitlertiden mødte mig meget stærkt ved et be
søg i den tidligere Ravensbrück koncentrationslejr for kvinder. 
Denne lejr blev påbegyndt, så vidt jeg forstod, i 1934. Året efter at 
Hitler var kommet til magten. 132.000 kvinder nåede at komme 
i denne lejr. 92.000 af dem døde, heraf 60.000 af sult og 32.000 
blev skudt eller fandt døden i gaskammeret. Gaskammeret fik na
zisterne sprængt i luften, før de allierede kom og befriede fan
gerne. Flere danske kvinder har siddet i denne lejr, men de fleste 
af fangerne var polske.

Lægerne foretog uhyggelige eksperimenter med de smukkeste 
og de yngste af fangerne. Det var særlig transplantationsforsøg, 
man foretog, og mange af de overlevende bærer den dag i dag mén 
af disse forsøg. Der var en bestemt grund til, at det var de smukke
ste piger, man brugte. De skulle nemlig ydmyges særlig meget. De 
allersmukkeste fik påstemplet »kun for officerer«. Der blev fortalt, 
at der var født 843 børn i lejren, men kun fire lever i dag.

Himmler, chefen for det tyske politi SS, havde et stort gods 
i nærheden af Ravensbrück, og herfra fik han billig arbejdskraft, 
men da han blev opmærksom på fangernes langsomme tempo, 
gav han personlig ordre til, at pryglestraf skulle indføres, og her
efter blev mange af fangerne pryglet til døde. Ja, jeg prøvede 
i tankerne at opleve en dag i en sådan lejr. Maden var 175 gram 
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brød og 20 gram margarine og en liter roesuppe. Senere blev ra
tionen halveret.

Jeg kom til at tænke på, at hvis russerne opretter eller har så
danne lejre, ville det ske i »fredens navn«. Hvorfor sådanne lejre? 
Er det ikke et menneskes ret under alle forhold at tænke, tro og 
tale frit?

Den første nat, vi var i Østtyskland, boede vi på hotellet Cicilien- 
hof i Potsdam. På dette hotel var det, at Atlee, Truman og Stalin 
mødtes i juli 1945 og delte Tyskland. Det var lærerigt at se de for
skellige planer, de forhandlede om. Omviseren var ikke helt sikker 
i historien, den var noget ensidig; altid til fordel for kommuni
sterne. Her i Potsdam så vi slottet Sanssouci, der blev bygget til 
Frederik den Store. Det siges, at han gjorde tyskerne til det, det 
store flertal endnu er. Mennesker, der blindt lystrer uden eget 
ansvar. Det er måske noget overdrevet.

Vi fik noget at tænke på, da vi besøgte et kollektiv landbrug. 
Der er tre slags kollektiv brug. De folkeejede, de statsejede og en 
blanding. Det var et folkeejet brug, vi besøgte. Jeg syntes ikke om 
den form for landbrug. Det er muligt, at nogle af medlemmerne 
har fået det bedre økonomisk, men hvad har de ikke sat til af per
sonlig frihed og initiativ. Tænk så på, at de faktisk er tvunget ind 
i det. Staten, som bestemmer næsten alt, har tvunget bønderne 
ind i de store brug, ved at betale mindre for de privatavlede af
grøder. Der findes godt 20.000 sådanne store brug i Østtyskland, 
og de siger selv, at Østtyskland er det eneste land, der har kollekti
viseret 100 pct. Det brug, vi besøgte, var på 1200 ha. Det var ef
ter min mening ikke ordentligt mekaniseret eller rationelt drevet. 
De fleste af maskinerne var lejet på de store maskinstationer. Dog 
måtte bønderne selv ordne reparationen af maskinerne.

Når sådanne landsbysammenslutninger dannes, må medlemmer
ne betale en indtrædelsessum på 500 D mark pr. ha. Så køber sam
menslutningen dyrene og lejer husene i landsbyen. Nu er bønderne 
funktionærer, som får løn efter, hvor mange ha de har bragt med 
ind i sammenslutningen, dog kun af de første 20 ha, derefter får 
de løn efter arbejdsindsats, og til slut får de præmie, hvis de har 
fortjent den. Der var fra tyskernes side forskellige meninger om 
kollektiviseringen. Nogen var glade for det, andre lige det modsatte.

Næste besøgssted var Wittenberg. Her fik vi rig lejlighed til at 
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dvæle ved Luther-minder. Wittenberg er en hyggelig by, lidt trist, 
særlig om aftnerne. Vi spurgte en mand om, hvordan det kunne 
være, at der var så lidt lys i husene såvel som på gaderne om aft
nerne. Svaret var, at folk var så trætte af dagens arbejde, at de 
gik tidligt i seng for at få udhvilet til næste dags arbejde. Her 
kunne vi måske lære noget.

I Leipzig gik nogle af rejsedeltagerne på studie i efterårsmessen. 
Vi andre kunne ikke dy os, vi måtte i »Auerbachs-keller«. Her var 
det, digteren Goethe forelskede sig hundreder af gange, her skrev 
han sine glødende kærlighedssange. Det var en dejlig oplevelse at 
sidde der. Denne dag sluttede i Halle, hvor vi havde vort første 
møde med folk fra den tyske bevægelse »Deutscher Friedensrät«. 
De gjorde rede for deres tanker om, hvordan freden bevares. 
Det gjorde et godt indtryk, at her sad side om side kommuni
ster, ikke kommunister, kristne, ikke kristne, fælles for dem var øn
sket om at bevare freden. Man havde det indtryk, at her kunne 
man tale om tingene og lade de politiske skranker falde for en fæl
les idé. Jeg tror på linje med FN. Menneskerettighed.

På vej til Dresden standsede vi op i Meissen og så den berømte 
porcelænsfabrik. Historien om denne fabrik er følgende: August 
den Stærke ville meget gerne have fremstillet guld, thi han førte 
en dyr husholdning ved sit hof. Så en nat førte han en videnskabs
mand ved navn Johann Friederich Bøttger til slottet Albrechts- 
burg i Meissen. I stedet for guld opfandt han 1709 det europæ
iske porcelæn, og siden da har porcelænet med de to blå sværd 
som varemærke hørt til Europas fineste. Vi så også den skønne 
domkirke i Meissen.

Nu gik turen til Dresden. Her blev vi mindet meget stærkt om 
krigens barbariske ødelæggelse. På en eneste nat, den 13. februar 
1945, blev byen ødelagt til det ukendelige, og mellem 200.000 og 
300.000 mennesker blev dræbt. Er det til at forstå? Her i denne 
by har Carl Maria von Weber, Richard Wagner og Richard 
Strauss lagt grunden til en stor operatradition. Og her spiller 
Dresden Staatskapelle, filharmonikere og Kreuzkoret for fuldt 
hus aften efter aften. Dejligt var det at gå i »Gemäldegalerie« og 
se de skønne malerier. De fleste »overlevede« krigen. Fire dage 
før tyskerne gik ind i Polen 1939, blev de fleste af dem ført bort, 
men mange har taget skade af fugt. De fleste er sat i stand igen.
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Også her havde vi møde med folk fra Friedensrät. Når man kom
mer i denne del af Tyskland, må man naturligvis til Saksisk 
Schweiz og besøge Bastei. O, hvilken skønhed og ro. Hundredvis af 
slyngende stier, der løber langs med små bjergbække, ind igennem 
klippespalter, fører op og ned i denne stenverden, står der i turist
brochuren, og det er rigtigt.

Hoyerswerda, en ny by, der er bygget for en del af de 21.000 
arbejdere ved industrikombinatet »Schwarze Pumpe«, er moderne 
i sin arkitektur. På Schwarze Pumpe fremstiller man ca. 5000 for
skellige tekniske og kemiske dele af brunkul. Hitler havde planlagt 
dette kombinat, men først efter krigen kom det i gang. Det er må
ske på sin plads at gøre opmærksom på et moderne socialistisk 
fænomen i Hoyerswerda. 50 pct. af de nyfødte børn bliver 
ikke døbt, men får en borgerlig navngivning, og kun 10 pct. af de 
døbte bliver konfirmeret i kirken. De andre går til Jugendweihe, 
en slags borgerlig konfirmation. Mange af de unge er medlem af 
Thälmann pionerer. Det er en særlig kommunistisk ungdomsorga
nisation, der blev oprettet af kommunistføreren Ernst Thälmann. 
I Gottbus fik vi lejlighed til at høre superintendent dr. Günther 
Jacob prædike i Klosterkirken. Vi havde også en dejlig tur i pram
me på Spreewald floden ved Lubbenau.

Ja, så kom vi til Berlin, og denne by er et kapitel for sig. Derfor 
må jeg begynde med lidt historie. Berlin er en forholdsvis ung by. 
Mens andre byer blomstrede i middelalderen, var Spreedalen 
endnu et ufrugtbart og skovklædt område. Gennem århundreder 
stod der strid mellem vendere, slavere, serbere og polakker om 
området, men vejen til varig tysk besiddelse blev banet af den sak
siske konge Heinrich den Første, der erobrede den vendiske be
byggelse Brennabor ved Havalfloden, området blev omdøbt til 
Brandenburg. Man regner Berlins fødselsår for 1237. Byen kom 
til at omfatte syv gamle stæder og seksogtyve landsbyer. Omkring 
trediveårskrigens dage opgjordes Berlins befolkning til ca. 6000, 
men 1740 talte den civile befolkning 78.000, garnisonen omfat
tede 12.000 personer. 1840 var der 330.000 indbyggere og 1860 
460.000, nu 3,3 mill, i hele Berlin. 2,2 mill, i vestsektor og 1,1 
mill, i østsektor. 1871 forandredes Berlin overmåde, den var nu ho
vedstad. Første verdenskrig og revolutionen rokkede ikke Berlins 
stilling, selv om urolighederne november 1918-januar 1919 med



20

førte, at nationalforsamlingen flyttede til Weimar. Under den an
den verdenskrig medførte Berlins beliggenhed i rigets østlige del, at 
byen i krigens første år kun blev genstand for betydningsløse luft
angreb. Det første virkelige angreb kom januar 1943. 21. april 
1945 trængte de første russiske pansertropper ind i byen, og 2. 
maj ophørte al modstand i Berlin. Hver tredje bolig var fuldstæn
dig ødelagt, resten mere eller mindre beskadiget. Nu bliver Berlin 
et stridens æble. Allerede i maj havde russerne indsat en borgme
ster, og nu tog det politiske liv for alvor fat. Kun socialistiske par
tier blev tilladt i den russiske zone.

Modsætninger mellem Øst og Vest førte foråret 1948 til en 
akut krise i Berlin, da russerne i marts udeblev fra kontrolrådets 
møder. 7. april meddeltes fra Moskva, at man anså rådet for op
hævet. Den 1. april var der blevet indført skrap kontrol med al 
trafik til Berlin fra de vestlige zoner. Dette besvaredes med en 
11 måneder lang luftbro, som forsynede Berlin med føde, brænd
sel og andet livsvigtigt. Efter forhandlinger ophævedes blokaden. 
Som årsag til Sovjets indrømmelser anførtes, at den modblokade, 
vestmagterne havde iværksat, og som faktisk sprængte den økono
miske forbindelse mellem Øst- og Vesttyskland, havde skadet den 
østtyske økonomi stærkt.

Nu gik det så nogenlunde med samarbejdet indtil den 13. au
gust 1961, da russerne pludselig om natten begyndte at opføre den 
såkaldte »Berlinmur«, en 45 km lang mur tværs gennem Berlin, 
og nu var Berlin for alvor delt i to dele. Det er dog kun 14,5 km, 
der er mur, resten er pigtråd. Som grund anfører russerne, at 
vestmagterne ville angribe Østberlin, men sandheden er nok den, 
at daglig flygtede 1200 mennesker fra Østberlin til Vestberlin. 
Berlinproblemet kan sikkert ikke løses foreløbig, hvis det over
hovedet kan løses uden et samlet Tyskland, hvilket er usandsyn
ligt i øjeblikket. Tyskerne venter på en fredsslutning mellem mag
terne i Øst og Vest. Hvornår kommer den?

Hvad ser man nu i Østberlin? Halvmørke gader, næsten fyldte 
butikker, halvtomme biografer, hvis det er østtyske film, der spilles, 
men fyldte biografer, når det er vesttyske film, der er på plakaterne. 
Østberlinerne går til koncert og i teater. Vi oplevede at se Bertolt 
Brechts »Laser og Pjalter« spillet for fuldt hus.

Man har indtrykket af, at museerne i Østtyskland er godt be- 
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søgt. Kunst og litteratur er noget for sig. På den ene side har man 
ytringsfrihed, men på den anden side skrives der kun noget, som 
falder i tråd med de socialistiske ideer, for det andet er jo ikke 
til nogen nytte, derfor males der ikke abstrakt. Af danske forfat
tere kendes egentlig kun Martin Andersen Nexø.

Vi rejste ikke alene som turister, men i højere grad for at stu
dere det østtyske folk, samtale med dem og opleve atmosfæren bag 
»Jerntæppet«. Vi fik en udsøgt behandling, god mad, flotte ho
teller. Mange var indtrykkene, men stærkest står dog den østber
linske præst, Bruno Schottstädts ord til os: Hvad gør I for fredens 
bevarelse?

Arne Vestergård.

En hilsen til alle Egåbogens læsere og en glædelig jul og et godt 
nytår ønskes af

Hanne Kristine, Ole, Karen og Arne Vestergård.



To små vers

Jeg vælger mig april! 
i den det gamle falder, 
i den det ny får fæste; 
det volder lidt rabalder — 
dog fred er ej det bedste, 
men at man noget vil.

Jeg vælger mig april, 
fordi den stormer, fejer, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner ejer, 
fordi den kræfter vælter — 
i den bli’r somren til.

Bjørnson.

Når Bjørnsons vers om april regnes til ungdomssangene, må det 
være, fordi ungdomstiden kan lignes med den.

April har skyld for at være den mest uberegnelige måned i hele 
året. Aprilsvejr kan skifte fra den ene yderlighed til den anden.

I den tidlige ungdomstid kan ro og uro, selvsikkerhed og usikker
hed, overlegenhed og mindreværdsfølelse såvel som humøret skifte 
hurtigt, og andres mening kan spille en afgørende rolle. De unge 
kan være letbevægelige både i den ene og den anden retning.

Det. kan blive blind underkastelse for det, der er nyt og mærke
ligt. Der kan næppe gives anden forklaring på det hysteri, de så
kaldte popstjerner kan fremkalde hos de helt unge.

Selv om ungdomstiden er begejstringens tid, er det ikke lige 
meget, hvad de unge er begejstrede for. De, der rejser verden rundt 
for at tjene penge på de unges begejstring, vil ikke gøre noget for 
at gavne dem.
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De unge har spirer i sig til mange ting, og først senere vil det 
vise sig, hvilke kræfter der er de stærkeste.

At fred ikke skulle være det bedste, lyder ikke særligt nutidigt, 
da vi må holde fast ved, at fred er nødvendig, for at vi kan leve 
videre. Den fred, der kan være farlig, er tomhed og ligegyldig
hed, og den kan det godt være nødvendigt at kæmpe imod.

Det, at når de unge bare vil noget, er det godt, kan også mis
forstås, for det er ikke ligegyldigt, hvad de vil. Der kan være vilje 
til at opbygge og vilje til at nedbryde.

At være voksen opfattes af mange som retten til at gøre, som de 
selv har lyst til uden hensyn til andre.

April har kimen til sommeren i sig, og vi ved, at hvert år ender 
det med, at sommeren kommer.

Forældre enten regner med eller håber på, at de gode anlæg, 
som de ved, findes i deres børn, vil sejre over de mindre heldige 
tilbøjeligheder, så deres børn kan blive harmoniske mennesker.

Nogle er så sikre, at de lader deres børn helt gøre, som de vil, 
idet de regner med, at de klarer deres problemer selv. Andre har 
ikke tid eller mulighed for at få indflydelse på deres børn, så de 
overlades til dem selv eller til fremmede.

Som april er en vigtig måned, hvor meget betydningsfuldt be
gynder, er ungdomstiden en tid, hvor meget grundlægges, der får 
betydning i fremtiden.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sendes de 
bedste hilsener.

Ellen Larsen.



En rejse i Argentina for 100 år siden

I hundredåret for oprettelsen af den første danske menighed i Tan
dil i Argentina fløj prinsesse Benedikte fra Buenos Aires til festlig
hederne i Tandil på 1 time. Strækningen er i luftlinie ca. 300 km, 
så oplysningen virker langtfra imponerende på os, men den ville 
utvivlsomt have gjort det på menighedens grundlæggere, vore 
indvandrede danske landsmænd.

I årtierne efter 1864 blev deres livsvilkår revolutionerede gen
nem den ændring i transportforholdene, som dampmaskinens 
sejrsmarch affødte. Vi har i skolen lært om, hvad denne revolu
tion i næste omgang kom til at betyde for os, derved at billigt 
korn nu strømmede til Europa og tvang dansk landbrug til et 
produktionsskifte, men vores forestillingsevne har svært ved at slå 
til, når det gælder om at danne et billede af, hvor store omvælt
ningerne i livsvilkårene blev på den anden side af Atlanterhavet. 
Gennem afdøde højskoleforstander Lars Bækhøjs erindringer skal 
jeg derfor give et par glimt af transportforholdene, som de var i 
den mest udviklede del af Argentina omkring 1864.

De mest velstående kunne gøre rejsen fra Buenos Aires til Tan
dil på 3 dage! Det skete med diligencen, der var en stor, bred
sporet og højhjulet lukket vogn med glasruder i siderne. Sæder 
og ryglæn var polstrede. Den var forspændt med 14 heste, to og 
to foran hverandre. På alle nærmerhestene sad ryttere. Når af
gangstiden var inde, sattes køretøjet i gang. Rytterne piskede både 
på rideheste og håndheste, og det gik i rask galop hen over slet
ten, hvor der ikke var anden vej end nogle hjulspor. Hestene fik 
ikke lov til at hvile, men for hver 15—20 km var der et skiftested. 
Her fik rytterne 14 friske heste, og så for man videre til næste 
station. Hen imod aften skulle man over en å, men just som vog
nen drejede foran den modsatte brink, knækkede vognstangen, 
men forhjulet stod så nær brinken, at man fra det kunne springe 
i land. Så kravlede passagererne ud af et vindue, ned på hjulet 
og hoppede derfra i land. På en nærliggende estancia (proprie
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tærgård) opholdt man sig om natten. Næste dag gjorde man vogn
stangen i stand, og så gik turen videre til Tandil.

Der fandtes naturligvis almindelige personvogne, men de var 
sjældne på landet. I nødsfald benyttede man sig af en tørret okse
hud, gennem hvis yderspidser der var trukket en snor, så disse 
kunne snøres sammen. Den slæbtes af en rytter, idet der gik en 
rem fra hestens sadel hen til huden. Det skete undertiden, at en 
mand, hvis kone endnu ikke havde lært at ride, befordrede hende 
i et sådant køretøj. Der var da lagt en sæk fyldt med strå i bun
den af »slæden«, og derover et languldet fåreskind til at sidde på. 
Manden galoperede så hen over marken, mens konen futtede og 
svansede bagefter mellem græstuerne. Konen kom dog derved 
mere ubarmhjertigt i mandens vold, end de fleste kvinder syntes 
om. De fleste lærte sig derfor snart at ride, kvinderne selvfølgelig 
siddende sidelæns med begge ben til hestens ene side. Egentlige 
rejser foretoges næsten altid til hest, og alle familiens medlemmer, 
fra de yngste til de ældste, måtte derfor lære sig ridekunsten.

Når det drejede sig om at fragte større godsmængder længere 
strækninger, var man henvist til oksekærrerne. Det var store, to
hjulede vogne med meget høje hjul, så de kunne »soppe« over 
vandløbenes vadesteder, uden at varerne blev våde. Det ejendom
melige ved dem var, at der intet jern var i dem. Hjulakslerne var 
af træ, beslået med rå kohud. Der var ingen jernring om fælgene, 
men eger og fælge var bundet sammen med strimler af kohud, 
som var sat på i rå tilstand, så de sluttede tæt om træet; når de 
blev tørre, var de næsten så hårde som jern.

Vognen blev trukket af 3-6 par okser, de trak i et åg, der var 
lagt over nakken på hvert par og surret fast til hornene med brede 
remme. Hvert par okser trak ved en kæde fastgjort direkte i vog
nen. Der var ingen tømme på dyrene, de styredes af føreren, dels 
ved tilråb, dels med en bambusstang med et skarptslebet søm i spid
sen. Var der flere end 3 par okser, måtte føreren gå ved siden af 
vognen, snart ved de forreste okser og snart længere tilbage.

Farten var ikke stor. Man kom sjældent mere end 15-20 km 
frem om dagen. Somme tider kørte man fast, af og til måtte der 
holdes hvil en dags tid. Man førte ikke foder med til dyrene, der
for måtte de også have tid til at græsse på græsarealerne langs 
vejen. Ingen jordejer satte sig i de tider op herimod.
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Vognmændene kørte ofte i karavaner på indtil et halvt hun
drede vogne. Føreren havde da undertiden sin familie med, som 
holdt til i en særlig kærre med tag over, vinduer i siden og dør 
i agterenden. De almindelige vognstyrere sov om natten i en hæn
gekøje under vognen eller lå på jorden. Man medførte madva
rer og kogegrejer, så der holdtes rast og lavedes mad undervejs, 
og var det i den kolde årstid, sad mændene ofte omkring et lille 
bål om aftenen og røg og drøftede dagens begivenheder, før de gik 
til ro.

Selv om de hudbeslåede vognaksler blev smurt med oksetælle, 
lød der alligevel en ustandselig piben og hvinen, når vognene be
vægede sig, så det kunne høres langt af led, når en sådan okse- 
vogns-karavane var på vej.

Okserne kunne vel drage store læs, men fragten blev alligevel 
dyr. Det er let forståeligt, at hvededyrkningen på de jomfruelige, 
frugtbare arealer omkring Tandil indskrænkede sig til selvforsy
ning, og at man ikke ad oksevejen var i stand til at forbinde den 
nye jord med det europæiske kornmarked, så priserne derved på
virkedes i nedadgående retning. Den billige strøm af hvede havde 
stået på igennem adskillige år, da Tandil blev i stand til at være 
med i den ved åbningen af jernbanelinjen fra Tandil til Buenos 
Aires i 1883.

Mogens Bøttern.

Gamle elever ønskes en glædelig jul og alt godt i det nye år af:

Annette, Betty og Mogens Bøttern.



Efterskolen og erhvervslivet

Skoleloven af 1958 med muligheden for at oprette 8. og 9. klasser 
— og senere 10. klasser fik mange efterskolefolk til at føle sig 
utrygge. Ville disse klasser vise sig ødelæggende for de frie skoler?

For nogle skolers vedkommende har der været en følelig tilbage
gang i elevtallet, men så katastrofal, som nogle dagblade slog det 
op til i begyndelsen af maj 1964, er situationen nu ikke. De glemte 
nemlig at tage med i deres betragtninger, at mange skoler er gået 
over til længere kurser og derfor ikke tager imod elever til maj. 
Så vidt det kan skønnes nu (slutningen af oktober), kan de fleste 
skoler melde »fuldt hus« til vinterskolen.

Dertil er det glædelige at fortælle, at mange af vore elever har 
taget 8. skoleår, en del endda 9., inden de kommer på efterskole.

Det hedder altså ikke: »Enten 8. og 9. klasse eller efterskolen«, 
men: »Både 8. og 9. klasse og efterskolen«.

Hvis denne tendens viser sig at være begyndelsen til noget nyt 
inden for vort skolesyn, er det en udvikling, som efterskolerne skal 
være glade for, og som vi skal støtte af al vor magt, fordi den kan 
være med til at bygge bro mellem folkeskolen og efterskolen.

Skoleloven af 1958 med muligheden for oprettelsen af 8. og 9. 
klasserne har været en sejr, fordi disse klasser har vist sig at være 
en succes over hele landet. Men - den gav også folkeskolen proble
mer, som den vanskeligt kan løse.

Allerede loven af 1937 havde givet folkeskolen fagtrængsel, men 
alligevel læssede man en lang række nye fag på folkeskolen med 
loven af 1958. Udviklingen kræver flere fag, hævder de sagkyn
dige, og så må folkeskolen sørge for at opfylde disse krav, enten 
den kan eller ikke! Læser man »Den blå Betænkning« igennem, 
opdager man, at det virkelig er store krav, der stilles til folkesko
len og dens lærere - for slet ikke at tale om dens elever!

Man kan godt forstå, at tiden er blevet folkeskolens store pro
blem. Den kan kun nå at give en overfladisk undervisning inden 
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for mange områder, når den skal nå det uhyre stofområde, som 
kræves i dag, og man kan godt forstå, at mange børn ikke kan 
klare tempoet og derfor må have specialundervisning.

Folkeskolen er blevet en oplysningens skole i stedet for en ople
velsens skole, og det kan man ikke bebrejde den eller dens lærere. 
Den er undergivet gældende lov og må derfor følge lovens be
stemmelser.

Men når der stilles så store faglige krav til vor folkeskole, kan 
vi ikke forlange, at den også skal magte den menneskelige side af 
opdragelsen, og mon ikke tendensen til at sende de unge på efter
skole efter 8. og 9. klasse er udtryk for, at forældrene begynder at 
indse, at der er andet, der tæller her i livet, end jagten efter kar
riere? At de unge trænger til at slappe af fra hverdagens jag efter 
otte eller ni års skolegang, inden de går i gang med den egentlige 
faglige uddannelse, og at denne afslapning passende kan bruges 
til at give dem den udvikling, som et efterskoleophold kan give 
dem?

For at de unge trænger til en pause, hvor de kan få lejlighed 
til at finde sig selv og finde meningen med tilværelsen, vil vist 
ikke mange opdragere benægte, og givet er det da også, at mange 
har uvurderlig gavn af at komme bort fra de hjemlige omgivelser 
og ud at se andre mennesker. Mange af dem kommer jo ikke 
hjemmefra, når de begynder på en uddannelse. De bliver ved at 
bo i det samme værelse, at spise den samme mad og at træffe den 
samme klike af kammerater i biografen og på gadehjørnerne.

Vi må derfor fra efterskolerne prøve, om vi kan få flere og flere 
forældre og folkeskolelærere til at indse, at det vil være til uvurder
lig gavn for de unge, at man giver dem mulighed for et efterskole
ophold på et eller andet tidspunkt, inden de begynder på den 
egentlige uddannelse. Kan vi det, vil der fortsat være brug for ef
terskolerne, også for skoler med fem måneders kursustid.

For vi må ikke lukke øjnene for, at der fra anden side gøres 
noget, som måske kan føre til efterskolernes forlis, hvis vi ikke fin
der modtræk.

Jeg tænker her på »Undervisningsministeriets Bekendtgørelse 
af 21. marts 1964 om Handelsmedhjælpereksamen«. Bestemmel
serne i denne bekendtgørelse hviler på en overenskomst mellem 
»Kontor- og Handelsfagenes Arbejdsgiverforening« og »Handels- 
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og Kontorfunktionærernes Forbund« (der fastsætter læretiden in
den for nævnte fag til 2Va-3 år, men dog stadig 3-4 år for dem, 
der er udgået af folkeskolens 7. og 8. klasse og ikke er fyldt 17 
år ved læretidens begyndelse), og baserer undervisningen på de 
kundskaber, eleverne møder med fra folkeskolens 9. klasse.

Denne ordning kunne træde i kraft allerede fra august i år, og 
den bliver obligatorisk fra august 1965, dog med mulighed for 
dispensation, først og fremmest i de tilfælde, hvor det ikke har 
været muligt at få gennemført de nødvendige bygningsarbejder 
ved handelsskolerne.

Vi må se den kendsgerning i øjnene, at denne ordning vil blive 
til stor skade for efterskolerne, dels fordi den vil få mange, som 
ønsker en læreplads inden for disse områder, og som ikke har mu
lighed for både efterskoleophold og 8. og 9. klasse, til at vælge 
8. og 9. klasse, og dels fordi den kan være forløber for lignende 
bestemmelser inden for andre fagområder, så det kan blive umuligt 
at få en læreplads uden den statskontrollerede prøve efter 9. 
klasse.

Jeg har spurgt en forretningsmand om hans syn på bekendt
gørelsen. Her er hans svar:

Når jeg foretrækker at få mine lærlinge fra efterskolen i stedet 
for at få dem med realeksamen eller med 9. klasses statskontrolle
rede prøve, ligger følgende til grund for det:

1. Eleverne fra efterskolen er mere modne.
De har prøvet at være hjemmefra i det mindste den tid, de 
har været på efterskolen.
De er vant til at omgås andre mennesker.
De ved, hvad det vil sige at bestille noget en hel dag til ende, 
hvilket bevirker, at de lettere kommer i gang og falder ind 
i rytmen.

2. De er af højere kvalitet.
Det er min erfaring, at når vi får elever fra en byskole, får 
vi ikke de bedste, for de bruger deres eksamen til at få en 
højere uddannelse. De, der ikke magter den højere uddan
nelse, går til butiksfagene.
Hidtil har det være sådan, at lærlinge fra landet var af top-
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kvalitet, fordi der ikke er så mange fra landet, der får en 
højere uddannelse.

3. Lærlinge fra efterskolen klarer handelsskolen mindst lige så 
godt som elever med eksamen.

Det er derfor med stor bekymring, jeg ser den udvikling i møde, 
at vi ikke fortsat kan tage efterskoleelever ind som lærlinge og 
gøre dem færdige på tre år. En forlængelse af lærlingetiden med 
et år vil ikke være nogen fordel. Vi vil jo helst, at vore lærlinge 
skal være mindst seksten år. Skal de så stå i lære i fire år, vil 
mange af dem ikke engang nå at blive færdige med læretiden, in
den de gifter sig. De gifter sig jo tidligt i vore dage.

Jeg vil derfor håbe, at der kan findes en ordning, så efterskole
elever kan ligestilles med elever med 9. klasses prøven som grund
lag for en uddannelse i butiksfagene.

Det er muligt, at det vil kræve et forlænget ophold på efter
skolen - måske endda to-årige kurser for elever, som hverken har 
gennemgået 8. eller 9. klasse, — at få en sådan ligestilling, men lad 
os så opfylde det krav. Hovedsagen for os er, at vi stadig kan få 
det lærlingemateriel, vi helst vil have.

Skal vi til at have lærlinge med eksamen, skal vi til at vurdere 
efter papirerne alene. Nu kan vi bygge på den udtalelse, vi kan få 
fra efterskolens lærere, og den lægger vi større vægt på. Endvidere 
kan vi, når det drejer sig om unge fra landet, mange gange få 
oplysninger om hjemmet og om den unges opførsel gennem vor 
stedlige kollega.

Lad os derfor blive fri for den nye ordning for lærlinge!

Der er altså ikke tvivl om, hvem han foretrækker som lærling, 
men han troede dog ikke på, at der blev mulighed for en ændring 
af bekendtgørelsens bestemmelser.

En lærling, som jeg spurgte, gav følgende svar:

I det daglige arbejde er det ikke noget problem for mig, at jeg 
ikke har en eksamen. Jeg har haft let ved at føle mig hjemme i ar
bejdet, og jeg synes selv, at jeg fylder min plads ud, og derfor 
mener jeg også, at jeg bør have de samme muligheder for at få en 
plads, når jeg bliver færdig med min uddannelse, som mine kam
merater med realeksamen.
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Nu er der jo mangel på folk til at ekspedere, så jeg bliver nok 
ikke arbejdsløs, men i en forretning, hvor der kommer mange ud
lændinge, kan jeg ikke klare mig, for jeg kan ikke sprog nok.

På handelsskolen klarer jeg mig efter min egen mening godt. 
Jeg er i den bedste ende i dansk og regning og klarer mig pænt 
i de andre fag. Jeg vil dog sige, at der skal slides, når man ikke 
har eksamen. Der er nu mange ting, de slipper lettere fra på grund 
af realeksamen, end vi andre gør. Dog vil jeg mene, at som ud
dannelsen er nu, kan man klare sig med et efterskoleophold, hvis 
man vil bestille noget.

Om der er mulighed for at klare sig efter de nye regler, kan 
jeg ikke sige noget om, for jeg kender ikke meget til dem. Jeg var 
glad for mit efterskoleophold og er glad for min plads, og jeg hå
ber, at jeg kan klare mig med min uddannelse, men jeg synes, 
det vil være synd, hvis alle de unge skal tvinges til at tage 8. og 9. 
klasse for at komme i lære.

Der kunne nævnes mange andre eksempler på, at uddannelsen 
inden for handels- og kontorfagene ikke vækker udelt tilfredshed 
hos de parter, der skal have forholdene inde på livet til daglig, 
men det ændrer jo ikke noget ved den kendsgerning, at vi nu har 
fået fastsat et så betydningsfuldt område på en måde, der vil blive 
til stor skade for de frie skoler.

Heller ikke alle folkeskolelærere er tilfredse med den nye ord
ning, men af forskellige grunde. Nogle frygter, at udbygningen af 
skolerne og lærermangelen kan hindre, at man kan blive færdig 
med oprettelsen af de nye 8. og 9. klasser, så hele landet kan være 
dækket, inden loven træder endelig i kraft, hvorved nogle områ
der af landet vil blive afskåret fra at levere lærlinge til handels- 
og kontorfagene.

Andre ser betydningen af, at efterskolerne og 8. og 9. klasserne 
kan supplere hinanden i stedet for at bekrige hinanden, og de ser 
naturligvis helst, at der stadig kan være adgang til så mange er
hvervsmuligheder som muligt på grundlag af den almindelige 
folkeskoleuddannelse, eventuelt suppleret med efterskoleopholdet. 
Det er glædeligt, at mange af folkeskolens folk ser betydningen af 
et efterskoleophold som led i de unges modningsproces og derfor 
anbefaler eleverne at tage på efterskole. Mon ikke en hel del læ
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reres uvilje mod efterskolerne skyldes ukendskab til denne skole
form mere end direkte fjendskab mod de frie skoler?

Jeg vil derfor tro, at vi i vor reklame for efterskolerne fremover 
skal lægge vægt på, at vi er frie skoler med et almentdannende 
sigte, der ikke har til opgave at bekæmpe 8. og 9. klasserne, men 
at vi kun lægger vægt på de unges menneskelige modning og der
for har vor naturlige plads som pusterum mellem skolen og er
hvervet for alle unge, hvad enten de kommer efter 7., 8. eller 
9. klasse eller efter realeksamen. Kan vi gøre hjem og skole inter
esseret i os ud fra dette synspunkt, når vi meget længere end ved 
at reklamere med en hel del fag, som i forvejen er alt for godt 
kendt af de unge — og i forvejen har kedet dem bravt i skolen.

Men skal vi nå dertil, må der gøres et stykke arbejde for at 
gøre os kendt både hos folkeskolens lærere og i alle kredse af be
folkningen, og der kan alle gamle efterskoleelever gøre et stykke 
arbejde, ikke ved at fortælle, hvor kedeligt det var at komme i seng 
hver aften klokken ti, men ved at fortælle om de ting, der for jer 
blev en oplevelse for livet.

Lad os så dertil håbe, at organisationerne besinder sig i tide, 
så de ikke afskærer erhvervslivet fra at få del i de unge, der be
tragter efterskolen som et vigtigt led i deres udvikling. Ellers vil
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det blive til skade for erhvervslivet og for de unge, og vi må da 
håbe, at man i tide indser, at man ikke i alle forhold skal lægge an 
på karaktererne, men også må tage karakteren i betragtning. Det 
er ikke den dårligste del af vore unge, der søger vore efterskoler!

Sv. Jensen.

Hermed ønsker vi jer en glædelig jul og et godt nytår!

Lone, Bente, Asger, Erling og Tove.
Rigmor og Svend Jensen.



Om udtalelser, afgangsbeviser og den slags

Mon ikke man på de fleste skoler kender den elev, der mod slutningen 
af skoleopholdet ser indenfor på kontoret med spørgsmålet: »Jeg måtte 
vel ikke have lov at bede om en anbefaling?« Efter at man mere eller 
mindre vittigt har »handlet« sig frem til at erstatte anbefaling med udta
lelse, bliver man enige om tingene - det er da helt naturligt, at Jens og 
Else gerne vil have et bevis for, at skoleopholdet er vel afviklet. De skal 
jo i mange tilfælde have startet på et eller andet nyt arbejdsområde, og det 
er rart at kunne dokumentere, at man har anvendt den seneste tid fornuf
tigt til bl. a. yderligere dygtiggørelse.

Hovedpinen melder sig først, når man på papiret skal til at fæstne det 
billede, man sammen med evt. øvrige lærere har fået af eleven i den tid, 
man har kendt hinanden. Det er nemlig en rigtig svær opgave! Der el
områder, man gerne vil have med, men som måske er lidt vanskelige at 
få udtrykt, og der er steder, hvor isen er lidt tynd - måske med hensyn 
til bestemte fagområder, eller evt. hvad angår stabil arbejdsindsats eller lig
nende. Lad os bare indrømme: vi kan have svært ved at vurdere hinanden 
og måske navnlig ved at give vor opfattelse udtryk, der virkelig dækker.

Men selvfølgelig viger vi ikke for opgaven. Det er da helt klart, at det 
kan være praktisk for vore elever at kunne dokumentere både menneskelige 
kvalifikationer og faglig kunnen. Skal man reflektere på en ledig plads, 
har man jo ikke i første omgang mulighed for gennem en indsats selv at 
vise, hvad man allerede evner, og hvor man endnu har en del at lære, og 
det er forståeligt, at den kommende arbejdsgiver gerne så vidt muligt vil 
have en førstehåndsorientering. Spørgsmålet er nok navnlig aktuelt for de 
aldersgrupper, der skal til at starte i erhvervslivet.

I folkeskolens lovgivning er da også fastslået, at samtlige elever, der 
forlader skolen efter undervisningspligtens ophør, har ret til at få et afgangs
bevis, hvor skolen har sagt noget om elevens arbejde, flid og opførsel, 
og hvor der ligeledes er anført noget om elevens standpunkt i visse fag.

Hertil kommer, og lad os bare tage det med, at ingen af os har noget 
iniod også denne form for skulderklap. Har vi klaret f. eks. en faglig op
gave godt eller ydet en god og stabil indsats på et eller andet område, lu
ner det altid med et konkret bevis som anerkendelse. Som spejder var det 
måske duelighedstegnet, senere som soldat skydeskjoldet, og far vokser 
såmænd ikke fra, at mor siger ham et par anerkendende ord om den flotte 
tale, han holdt for onkel Peter i søndags (han blev for øvrigt også så glad 
for diplomet fra Husmandsforeningen!). Rigtigt administreret gør fortjent 
anerkendelse, uanset formen, godt i enhver alder!
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Et par ord om »udtalelser« i en lidt tidligere alder: Som lærer kan man 
godt forstå, at de fleste forældre gerne på et ret tidligt tidspunkt vil vide 
lidt om, hvordan deres barn klarer tingene i skolen, ikke mindst af hensyn 
til barnet selv. Meget klares med et godt samarbejde hjem og skole imel
lem, og det er selvsagt den bedste form, men derudover orienterer skolen 
i almindelighed om situationen ved inden for temmelig vidtspændende og 
bredt dækkende emner at sige noget om børnenes placering i grupper (de 
første skoleår som regel en 3-deling, senere en 5-delt gruppering). Det 
opfattes af de fleste som en god ting, ikke mindst da man går ud over 
de rent fagbetonede felter. Samtidig forsøger man at give udtryk for elevens 
resultater i forhold til egne muligheder. Når området er nævnt her, er det 
for at pege på et andet sigte med »udtalelser«.

Diskussionen om udtalelser og afgangsbeviser sætter da også normalt 
ind, når man kommer til spørgsmålet om deres omfang og form og til 
baggrunden for deres udformning og indhold. Man er nok stort set enige 
om, at de må fortælle noget om de egenskaber, der vil være brug for på 
tværs af erhvervsvalg. Det er forhåbentlig også disse ting, en kommende 
arbejdsgiver hæfter sig først og grundigst ved. Men visse fag stiller særlige 
krav på bestemte almen-faglige områder, og derfor er det ikke helt lige
gyldigt - og slet ikke heldigt for nogen af parterne - om man til det job, 
hvor der kræves gode evner og forkundskaber i f. eks. dansk og regning, 
får startet med en elev, hvis styrke ligger på andre områder, og som sand
synligvis vil lide nederlag, takket være en forkert placering. Det må være 
rigtigt, at vi fra skolens side så vidt muligt giver udtryk for vor opfattelse 
af elevens muligheder (og evt. begrænsninger) med hensyn til faglig kun
nen.

Her er det selvfølgelig væsentligt, at vi ikke optræder med en sikkerhed, 
der ikke er dækning for. Alle har jo erkendt, at vi i visse skoleformer har 
benyttet en skalabedømmelse så detaljeret, at det gik ud over sikkerheden, 
og man har da også på dette område taget konsekvensen og erstattet den 
med en form for gruppevurdering - et glædeligt fremskridt, der jo for øvrigt 
ikke forhindrer, at man fortsat kan have antallet af grupper under obser
vation.

Med hensyn til, på hvilken baggrund udtalelser eller afgangsbeviser skal 
udarbejdes, er man vel også enige om, at det må være flest muliges iagtta
gelser over længst mulig tid, altså en udtalelse, der tager sit udgangspunkt 
i samtlige læreres indtryk af eleven over skoletiden som helhed (selvfølge
lig må der gives udtryk for væsentlige ændringer i den ene eller den anden 
retning under skoleforløbet).

En hel aktuel diskussion har drejet sig om, hvorvidt man også bør lade 
en afsluttende prøve indgå i billedet. Deltager man i denne diskussion, må 
man gøre sig klart, under hvilken form og med hvilket indhold en sådan 
prøve tænkes afholdt. Den traditionelle eksamensform har jo ikke uden 
grund været angrebet for bl. a. at friste til påvirkning af den daglige under
visning i retning af en vis begrænsning af emneområderne og arbejdsfor
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merne, ligesom man har kritiseret en opgaveformulering ved selve prøven, 
der gav sig udslag i en karakter, baseret på en »punktpræstation«, og ikke 
tilgodeså en bredere viden (eller evt. mangel på sådan). Det fornuftige i at 
udregne et gennemsnit af så vidt forskellige fagområder, der indgår i visse 
eksaminer, har også med god grund været draget i tvivl. Flere svagheder 
har været påpeget, men væsentligt er det, at udviklingen nu efterhånden 
lægger en del af disse bag sig. En prøve, der er rigtigt udformet, vil i det 
store og hele tjene til at bestyrke det indtryk, en skole har fået af de 
enkelte elever gennem en samlet skoletid og vil derfor nok have sin største 
(og eneste?) betydning udadtil. Denne betydning må man vurdere og disku
tere og drage sine evt. konsekvenser af, samtidig med at man forhåbentlig 
aldrig taber af syne, at den i en skoletilværelse aldrig vil få lejlighed 
til at kaste skygger ind over det daglige arbejde og selvfølgelig aldrig kan 
indgå i en skoles egentlige målsætning; men at den, hvor den findes, får sin 
beskedne plads som en naturlig afslutning på et skoleløb, der i sig selv 
forhåbentlig realiserer en langt vægtigere målsætning.

Folk kan gå hen og føle sig interessante, hvis der står for megen blæst 
om dem. Det kan afsluttende prøver måske også. Måske har man allerede 
gjort lidt for megen stads af fænomenet. Det skulle jo nødig blive indbildsk 
og tiltro sig en position, ingen på noget tidspunkt har tænkt sig at tillægge 
det for dets egen skyld.

P. Dethlefsen.



Rejseindtryk fra København til Haifa!

De første rejseindtryk fik jeg allerede, da jeg kom til Københavns 
hovedbanegård. Spændende var det at se, hvad det var for menne
sker, der tog med på en tur til Israel, hvor man mod gratis ophold 
har bundet sig til at arbejde i kibbutz i 4 mdr. for at ophjælpe 
den nye stat. Det blev ikke mindre interessant, da jeg sad i ku
peen sammen med syv af de 78 deltagere på vej ud af landet. 
Jeg benyttede lejligheden til at spørge dem, hvad der egentlig 
havde fået dem til at rejse til en kibbutz i Israel. Kibbutz er he
braisk og betyder »gruppe«. I de sidste år har navnet fået en lidt 
anden betydning, idet ordet kibbutz står for den art af kollektive 
landbrug, som vi kender fra Israel.

Der findes i Israel ca. 230 kibbutzim med ca. 80.000 indb., 
dvs. ca. 4 pct. af Israels befolkning. Den første kibbutz blev op
rettet i 1909 af nogle unge mennesker i 20 års alderen, som af en 
arabisk godsejer købte et stykke jord ved Genesaretsøen — mala
riafyldt og sumpet, som denne egn var, kaldtes den blandt den 
lokale befolkning »Dødens Dal«. Det lykkedes nu at få bugt med 
de hindringer, naturen lagde, og den første kibbutz blev en realitet; 
siden er adskillige kibbutzim skudt op, og i 1948-49, efter at sta
ten Israel var skabt, blev der oprettet utallige i grænseområderne, 
hvor de samtidig skulle danne statens yderste forsvarspositioner.

Kirsten, som er 17 år, svarede på spørgsmålet om, hvorfor hun 
tog til en kibbutz, at hun rejste for at opleve noget; hendes mor 
syntes, hun skulle i huset i England. Da hun så muligheden for at 
komme til Israel, foretrak hun det.

Jørgen, 19 år, student, har engang været på ferie i Israel og 
har som følge deraf fået lyst til at lære landet at kende. Det er 
hans mening først at arbejde i kibbutz i 4 mdr. og senere tage 
til Jerusalem for at lære hebraisk. Tove, 37 år, har taget en ha
stig beslutning med hensyn til at rejse til Israel. Hun havde købt 
billet til Lagos, hvor hun ville studere landet og dets skolevæsen, 
men på grund af sit arbejde, tidsmæssigt, valgte hun Israel. Hun 
har i forvejen rejst rundt i Tyskland og Indien.
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Rejsen gik over Rødby-Puttgarden og til Venezia. Desværre 
havde vi meget tåge på hele turen derned, så det var umuligt at 
nyde udsigten. Ved ankomsten til Venedig var der mørkt, og 
man så byen som et meget romantisk sted, hvor gondoler langsomt 
gled af sted, og husene spejlede sig i det blinkende vand. Idyllen 
blev dog brudt, da der kom en støjende motorbåd og hentede 
os, det var sporvognen!

I Venedig oplevede vi noget, som jeg ikke tror, turister normalt 
oplever i Venedig.

Det havde i løbet af dagen blæst kraftigt, og regnen begyndte 
at sile ned, alligevel skulle vi jo se Marcuspladsen. Vi tog i god 
tid med vandsporvognen og nåede ind til pladsen. Så viste det sig, 
at stormvejret havde forårsaget, at alle kanalerne var oversvøm
mede, og Marcuspladsen stod under vand, man kunne ikke med 
almindelige støvler bunde. Hist og her så man paraplyer komme 
sejlende, og en stakkels morlil havde været på indkøb og havde 
en masse varer i en papirspose; naturligvis gik bunden ud af po
sen, og hun stod der midt i den silende regn med håret ned over 
ansigtet og græd. Flere lignende episoder blev vi vidne til i løbet 
af dagen. Vi klarede den fint med bukserne smøget op over knæene 
og bare ben.

Medens vi var på Marcuspladsen, oplevede vi at se duerne 
flyve op, da det store ur slog to. Man siger, at kun ved dette 
klokkeslet flyver alle duerne op. Det var ret ejendommeligt og 
samtidig lidt uhyggeligt at se en så stor skare duer lette og flyve 
bort over Venedigs tage på én gang. Meget imponerede blev vi, 
da vi så Dogepaladset, en flot og imponerende bygning, der i høj 
grad vidner om Venedigs storhedstid som handelsstad.

8. oktober forlod vi Venedig om bord på det græske skib Athi- 
nai, vejret var meget dårligt, og det varede ikke længe, før sø
sygen krævede sine ofre, over halvdelen af passagererne lå syge. 
Samtidig med at ventilationen var dårlig, gjorde det ikke sagen 
bedre, at syge og raske folk var tvunget til at opholde sig i de 
samme lokaler.

Den 9. nåede vi Dubrovnik, desværre var det umuligt at komme 
i land på grund af vejrforholdene. Efterhånden løjede stormen af, 
folk blev kvikke, og det blev, som man havde ventet, fint solskin. 
Man kunne se Jugoslaviens bjerge. Det var skønt blot at se på det 
dybe blå Middelhav.
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11. oktober kl. 7,00 ankom vi til Piræus efter at have sovet på 
dækket, temmelig hårdt, men alligevel dejligt, fordi man havde 
fået fyldt lungerne med frisk luft. Efterhånden er der så varmt, 
at man ikke kan være andre steder end på dækket.

Efter ankomsten til Piræus, hvor vi havde 4 timer, tog vi en 
rundtur i Athen, først Akropolis, som kunne få en til at glemme 
både tid og sted. Vi så deres universitet, som var meget smukt 
udsmykket. I det hele taget kan man sige, at grækerne har gjort 
en del ud af deres offentlige bygninger. Villakvartererne var meget 
dejlige med store, flotte huse og pragtfulde haver, men snart kom 
man ud i de fattige kvarterer. Det var næsten uudholdeligt at se 
en ung mor med et lille barn på armen i pjaltet, snavset tøj, som 
stod og tiggede.

Vi kom forbi paladset, hvor garden netop skiftede. Det var et 
mærkeligt syn at se disse meget høje og muskuløse grækere i deres 
egenartede dragter stå vagt, fuldstændig ubevægelige.

Naturligvis skulle vi også se, hvor Anne Marie og kong Kon
stantin blev viet. Kirken var meget lille i forhold til det, man 
havde ventet. Vi kom omsider om bord igen, og solen strålede fra 
en skyfri himmel. En dukkert i swimming-poolen var lige, hvad 
man trængte til. Sejladsen gik videre, og vi nærmede os Rhodos, 
den dejlige solskinsø. Vi havde kun 2 timer på øen, men vi nåede 
dog en runde i de kønne, brolagte gader, hvor den ene lille biks 
afløste den anden, og palmer og skønne blomster voksede overalt, 
hvor det var muligt. Ganske vist er Rhodos en godt besøgt ferieø, 
men man havde faktisk indtryk af, at folk var fattige. Vi havde 
den glæde at møde og stifte bekendtskab med en repræsentant for 
Carlsberg på øen. Turen gik videre til Cypern. Desværre kunne vi 
ikke komme i land på øen.

Alle om bord er meget forventningsfulde, især en del rumænske 
flygtninge, som også skal til Israel. I løbet af i morgen, den 13. 
vil vi være i Haifa, hvorfra Kibbutzens folk vil hente os og køre 
os til bestemmelsesstedet.

Mange hilsener fra
Dorte.

Sde — Nahum
Doar — Na — Gilboa

Israel.



Fra Benzintid til Atomtid

Overskriften er titlen på en bog, som Hans E. Rasmussen har skre
vet og ladet udkomme i det forløbne år. Rasmussen er af »gamle« 
vinterelever kendt som en populær og meget pålidelig vejleder 
i erhvervsorientering. Sommereleverne kender ham vel bedst fra 
julefesten, hvis højdepunkt han gang på gang er blevet, når han 
lynhurtigt og i få, sikre streger udtrykker sin idé om de »umulige« 
forslag, som vi udfordrer ham med.

»Fra Benzintid til Atomtid« er fra første til sidste side mærket 
af de samme gode kvaliteter. Det er en klar og letfattelig frem
stilling af de sidste 50 års udvikling og begivenheder. Opgaven er 
ikke let; for disse ting er stadig så tæt inde på livet af os, at vi 
blændes af de enkelte og har svært ved at skaffe os et samlende 
overblik. Men Rasmussen har sat projektørlyset på en række af 
tidsrummets store statsmænd og industrifyrster, så man kan for
nemme, hvordan det var at være deres samtidige. Samtidig her
med har han som baggrund for disse enkeltbilleder sat skildringer 
af den tekniske udvikling, der revolutionerede både krigen og fre
den. Igennem det omhyggelige udvalg danner dét endelige billede 
sig for os, der lader os se detaljerne samtidig med, at det giver 
overblikket.

Bogen er egentlig tænkt anvendt i skoler for ungdom, og her 
vil både elever og lærere modtage den med glæde. Men den er så 
spændende og underholdende, at I ikke må snyde jer selv for læs
ningen af den, selv om I har sagt farvel til skolen. Den vil også 
være en udmærket håndbog at have stående for den, ung eller 
ældre, der ønsker at vide lidt mere om baggrunden for de begi
venheder, der i dag meddeles om i fjernsyn m. m.

Mogens Bøttern.



En uge i Norge

I dejligt sommervejr mødtes vi på havnen i Århus søndag d. 28. 
juni, og »Holger Danske« sejlede os til Oslo, en sejltur, vi ikke 
glemmer lige med det samme. Jeg lå sammenkrøben på to arm
stole og halvsov, og fordi vinden var i sit »lune« hjørne, våg
nede jeg et par gange helt op ved, at stolene, jeg lå på, rutschede 
et langt stykke hen ad gulvet! Og komisk så det ud, da alle sove
poserne som grønne kæmpelarver mavede sig på plads igen. Jeg 
skal lade det mindre spændende være uomtalt.

Straks efter den forsinkede ankomst til Oslo mandag morgen 
kørte vi i to busser ud af byen mod det første mål, Eidsvollbyg- 
ningen, hvor vi på nynorsk hørte om stedet og de personer, der 
udarbejdede den norske grundlov, som vedtoges 17. maj 1814. 
Videre gik det til Hamar med de imponerende domkirkeruiner

I Hamar.
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og til Lillehammer med folkemuseet Maihaugen. På det sted er 
der samlet så meget, at man bør have flere dage til rådighed, hvis 
man vil se det hele og få lidt ud af det. Vi overnattede på vandre
hjemmet »Birkebeinern« i Lillehammer, og denne aften blev der 
hurtigt roligt på værelserne.

Tirsdag så vi Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad, aflagde 
et besøg på Hundorp højskole og kørte videre gennem Gudbrands
dalen til Åndalsnes. Vi boede på et lille, hyggeligt vandrehjem i 
Setnes ved Åndalsnes to nætter. Der var mange, for hvem det her 
kneb at dæmpe feriehumøret og tænke på husets øvrige beboere.

Den følgende dag var vi i Molde i Romsdal. Hvis vi ikke før 
havde set, at de norske veje er smalle, så opdagede vi det nu. Da 
vi skulle møde en modgående lastbil, slog den forreste rutebil et 
faretruende sving ud til siden og hang med venstre sides hjul i luf
ten. Rabatten var skredet ud. Men vore chauffører var forberedte 
på alt, og i løbet af forbløffende kort tid var bilen på vejen igen, 
og vi kunne fortsætte. I Vikebukt efterlod vi busserne og sejlede 
til Molde, hvor vi i samlet flok så Bjørnson-statuen og Romsdals
museet. Senere fik vi nogle timer til egen rådighed til at se på byen 
og til at handle. Vi »ældre« benyttede tiden til at køre op til ud
sigtsstedet højt oppe over Molde, hvorfra der var den skønneste 
udsigt. Desværre var vejret på det meste af turen ikke så klart, at 
vi rigtig kunne nyde det vide udsyn på højderne.

Om aftenen hyggede vi os på vandrehjemmet. Jens Marinus 
Jensen havde spurgt flere steder i Åndalsnes, om vi kunne komme 
til at danse. Det kunne ikke lade sig gøre. »Vi har jo fjeldet«, 
lød svaret, så de havde ikke brug for dans. I stedet underholdt vi 
os selv med sang og musik, og J. M. J. fortalte lidt forskelligt for 
os. Hver gang vi havde en lille pause på turen, havde han altid et 
eller andet at fortælle os i tilknytning til det sted, hvor vi var. 
Uforståeligt, at han kan huske alt det - og meget mere.

Nu havde vi nået det fjerneste mål og påbegyndte hjemturen. 
Programmet var i alle henseender varieret. De første dage bød på 
en del historie, de sidste viste os den storslåede norske natur. Vi 
havde set den milde, smilende Gudbrandsdal, den barske vestkyst
natur ved Molde og Åndalsnes med de mange spidse tinder; nu 
gik det ad den berømte Trollstigvej med skarpe hårnålesving, 
hvor busserne måtte bakke for at komme rundt. Fra Validal til 
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Eidsdal måtte vi sejle, og så kørte vi ad den ubeskrivelige vej ned 
til Geiranger. Da vi befandt os højest oppe, ville vi ikke tro på, at 
vi skulle ned til den lilleputby, som Geiranger lignede. Men ned 
kom vi, og det måtte foregå i første gear, så stejlt var der.

Også på det madmæssige område var der sørget for variation - 
med undtagelse af tre gange frikadeller. I Dombås smagte vi røm
megrøt, og i Geiranger ventede der os en stor lunch. Med den 
glubende appetit, flokken havde, var det at vente, at bordet ville 
blive tømt omgående; men tomme fade fik ikke lov til at blive 
stående. Kokken med sin høje, hvide hat gik i fast rutefart mellem 
køkkenet og bordet og fyldte på fadene.

Efter det store måltid fortsatte vi ad flere hårnålesving atter op 
på højderne, og på godt 1000 m o. h. fik drengene lejlighed til en 
rask lille sneboldkamp i gammel sne. Vejret var dårligt, og det 
sneede på fjeldene omkring os. Vi fik sludbyger.

Næste overnatningssted var Lom vandrehjem, og denne aften fik 
vi arrangeret dans på et hotel. Anders Bager leverede musikken 
på en lånt harmonika, og det gik lystigt til i et par timer.

Fredag kørte vi igennem Jotunheimens fjeldlandskab, en helt 
anden natur end den barske vestkyst. Her er ingen bratte fjeldsider 
og spidse tinder. Alt er blødt afrundet, men øde og imponerende

Kjeldsen - Jørgen - J. M. J. - Ase. 
Skal vi så køre !
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i al sin vælde. Vi kom til Gjendesheim, et ensomt beliggende 
sted, hvor Norges berømte rensdyrjæger, Jo. Gjende, i sin tid holdt 
til, og kørte over Valdresflya til Fagernes. Denne dag nød vi mest 
naturen, især om aftenen, da vejret var fint. Vi skulle bo på Aur
dal pensionat, og der var fjeld til den ene side og en elv til den 
anden side, så det indbød til en herlig travetur.

Vores sidste dag i Norge kørte vi over Hønefoss til Oslo, hvor vi 
gik en tur på Akershusfæstningen, og vi afsluttede turen med 
et besøg på Edvard Munck-museet, inden vi sejlede hjem med 
»Holger Danske« til Århus, hvor flokken igen spredtes søndag 
morgen, mættet af Norgesturens mange oplevelser.

Turen var så vellykket, at jeg kunne forstå på mange af jer, der 
var med, at I gerne vil på sådan en rejse igen. Et af formålene 
med disse ture er netop at vise jer, at der også er noget værdifuldt 
i at rejse ud og se et andet folks land og levevis.

Vi siger tak for turen, Jens Marinus Jensen!
Åse Dybkjær.



Efter en Norges-tur

På min rejse i Norge i sommerferien havde jeg bl. a. den store 
oplevelse at besøge Maihaugen i Lillehammer.

Maihaugen er et stort frilandsmuseum, som er skabt af tandlæ
gen Anders Sandvig. Ved at gå rundt mellem alle de mange 
gamle kønne bjælkehuse og gårde, som næsten alle stammer fra 
den frugtbare Gudbrandsdal, får man ligesom et billede af, hvor
dan folk levede i svundne tider i disse egne.

Anders Sandvig stammede fra en anden egn af Norge, og da han 
fik en tandlægepraksis i Gudbrandsdalen, havde han den frem
medes vågne øjne for de mange fine almueting, som fandtes blandt 
beboerne her. Engang, da han havde hjulpet en gammel fattig 
kone af med en slem tandpine, og hun ville betale ham, kunne 
Anders Sandvig godt se, at hun ikke havde stort at betale med, 
så han bad om i stedet for penge at måtte få et gammelt trækrus. 
Konen var næsten forlegen ved at betale med sådan noget gam
melt stads, men Anders Sandvig var svært godt tilfreds. Han kunne 
nemlig se, at det var kønt og sjældent. Nu havde han gjort en be
gyndelse til det museum, som i dag består af mere end hundrede 
huse og et væld af gamle almueting. Hermed er der skabt et evigt 
billede på den gamle kultur, som nu forlængst ellers ville være for
svundet.

Mest betaget blev jeg nok over Bjørnstadgården med ikke min
dre end 26 huse. På denne fine, gamle gård sad samme slægt i 
over 350 år. Når en ny generation kom til, byggede man ofte et 
nyt beboelseshus, men de gamle huse lod man stå. Derfor er der 
her mulighed for at se fremskridtene inden for boligindretningen 
igennem en lang række år. I ildshuset, som svarer til vort køkken, 
var der tørrede bjørneskinker, som var 250 år, og fladbrød, som 
var 50 år gammelt. Der lå også en mærkelig sten, som var en 
gammel, indtørret gedeost. Hvor var det underligt at se, og hvor 
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har vi det dog nemt i vore dage med alle vore moderne hjælpemid
ler.

I et af beboelseshusene stod der på loftet et lille skrin, og dertil 
knytter der sig en lille historie. Jeg vil her prøve at gengive den, 
da jeg synes, den er til at tænke over og også ganske spændende.

Et sted i Gudbrandsdalen boede en velhavende bonde, men 
uheldet var ude efter ham, og han mistede næsten alt, hvad han 
ejede. Kun ved venners og familiens hjælp samt ved hårdt arbejde 
kunne han blive på gården. Senere kom han igen på fode, og in
den han døde, lod han lave to skrin, et til hver af børnene, en 
datter og en søn. De fik så hver et skrin, og besked på at gemme 
det godt og ikke åbne det, før det var højst nødvendigt, for ellers 
ville de blive fattigere end nogen i deres slægt. Men hvis det var 
nødvendigt, da ville indholdet blive dem til velsignelse. Datteren 
giftede sig med en rig bonde, og derfor havde hun ikke nødig at 
åbne det. Men hun døde ung, og manden giftede sig igen. Den nye 
kone kendte ikke historien, som knyttede sig til skrinet, og da hun 
var nysgerrig, fik hun det åbnet. Kort efter brændte gården, og 
den gik over på fremmede hænder. Nu turde man selvfølgelig ikke 
åbne det tilsvarende skrin på sønnens gård. Man vågede over det 
for spådommens skyld, og endnu for 50-60 år siden stod det sta
dig låset. Da blev gården solgt, og to unge mænd købte skrinet. 
De havde hørt historien og var meget spændte på at åbne det. 
Men tænk jer deres skuffelse, da de i skrinet kun fandt gammelt 
skrammel. Der var en tom pung. Den gamle bonde har sikkert 
dermed villet sige, at man skal spare, så pungen bliver fuld. End
videre var der en gammel urskive, dermed fortalte han, at tiden 
er penge, og den skal man ikke sløse med. Så var der nogle 
rustne skruer og søm. Det kan man jo tolke som, at man skal 
tage vare på småting, eller som det jydske mundheld siger: »Den, 
»dæ it regner det lidt, foer åller det møj«. Ærgerlige blev de unge 
fyre, men da den ene sparkede hånligt til det gamle skrin, åbnede 
der sig en flad skuffe, og i den var der 500 sølvpenge, der i dag 
ville svare til ca. 40.000 kr.

Vi kan også i vore dage drage lære af det, som bonden i Gud
brandsdalen gennem skrinet ville indprente sine børn.

Det er godt og klogt at være sparsom, selv om man har råd.
Man skal bruge tiden fornuftigt, ikke alene for pengenes skyld, 
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men heller ikke rent menneskeligt kan vi tillade os at sløse vores 
tid væk.

Vi skal tage vare på småting. I overført betydning vil det sige, 
at vi i det daglige skal lægge mærke til og glæde os ved de små 
ting. På den måde bliver vort liv meget rigere.

»Lad ingen dag da smuldre hen, 
den kommer aldrig mer igen. 
Byg borg af hverdags stene«.

(Rudolf Bruhn).

Hermed sendes ønsket om en glædelig jul og et lykkeligt nytår.

Edith Ingemann Jensen.



En Norgesrejse for Egå-elever

Der er blevet tradition for en rejse til Norge for tidligere elever 
fra Egå efterskole hver sommer. Den er gået til forskellige egne af 
landet.

Jeg forelægger her en skitse, men ret til forandringer i pro
grammet forbeholdes — angående turen 1965. Ligeledes kan jeg 
ikke endnu opgive prisen, for jeg har ikke fået svar fra alle de 
steder, jeg har skrevet til i Norge.

Tiden for turen er 20. til 27. juni, og rejsen foregår med båden 
»Holger Danske« Århus-Oslo og retur. I Norge bliver der en fem 
dages rundtur gennem Telemarken med bus og et døgns ophold i 
Oslo. Vi besøger sølvværksmuseet i Kongsberg og foretager en 
rejse med grubetog 2300 m ind i fjeldet 342 m under jorden ind 
til de gamle sølvminer. Vi ser indenfor i Heddal og Eidsborg 
gamle stavkirker og ser Anna Grimdalens monument over salme
digteren Landstad i Seljord og hendes barndomshjem i Skafså.

Endvidere besøger vi Rjukan, der hvor sabotørerne under kri
gen sprængte tungtvandsfabrikken i luften, og hvor de store salpe
terfabrikker findes. Her er der tovbane op til 900 m over havet, 
og sankthansaften er der fest med opvisning af folkeviseleg og 
springdans fra Telemark.

I Oslo besøges rådhuset, Frognerparken med Gustav Vigelands 
berømte billedhuggerarbejder og Edv. Munch-museet, og der 
bliver tur til Bygdø, hvor vi ser vikingeskibene, Fridtjof Nansens 
polarskib »Fram« og »Kontiki«-museet, og forbi Holmenkollen 
skibane til Frognerseteren med fin udsigt over Oslo.

Indkvarteringen og en del af bespisningen bliver på ungdoms
herberger, hvortil lagen eller lagenpose må medbringes.

Der bliver i Oslo et par timer fri til butiksbesøg, og om aftenen 
regner vi med kaffe på »Stratos«, en restaurant på 11. etage med 
fin udsigt over byen.
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Jeg håber at have endelig plan færdig før jul, og så kan alle 
interesserede få den tilsendt.

På denne tur skal vi have et indtryk af både land og by i 
Norge, af natur, kultur og kunst, og jeg håber, vi som sædvanlig 
kan få en god tur.

Langenæs Allé 34, Århus C.
Jens Marinus Jensen.

Jeg sender med Egåbogen en venlig julehilsen til alle mine 
tilhørere på skolen gennem de svundne år.

Jens Marinus Jensen.



Et skoleår er gået

Det er nok en kendt sag for alle, at der altid kan være noget ukendt og 
spændende ved et arbejde, der skal udføres, selv om man har gjort det 
mange gange før. Måske er det tilsyneladende noget af det ensformigste, 
der kan tænkes, så man må være meget nøjsom for at finde nogen afveks
ling, som f. eks. manden, om hvem man fortæller, at han svarede, da man 
spurgte ham, om ikke hans arbejde var kedeligt, fordi det var ganske ens, 
bare en datostempling, fra dag til dag: Kedeligt? Nej, hvorfor skulle det 
være det? Der er da en ny dato hver dag!

I et skolearbejde vil der naturligvis være en del, som gentager sig år efter 
år, men vil nogen sige, at det så må blive trivielt i længden, behøver vi 
ikke at nøjes med at svare, at der jo da er et nyt årstal hvert år. Nej, 
det er kun det mindste, der er ens fra år til år. Selv om vi arbejder i de 
samme skolestuer og underviser i de samme fag, er der en sådan fornyelse 
over arbejdet hvert år, at det ene er ganske forskelligt fra det andet. Vi 
kan måske fristes til at sammenligne de elevhold, der kommer og går, men 
det ender altid med, at der ikke er to, der er ens. Vi kan finde de samme 
træk i hændelserne året rundt, og derfor vil tidligere elever også genkende 
visse træk i den beretning, som jeg her skal give, men så må man også 
huske, at det er andre, vi har haft oplevelserne sammen med i år, og 
ligesom der ikke er to mennesker, som er helt ens, sådan oplever vi heller 
aldrig to skoleår, som er ganske ens.

På grund af udviklingen i skolegang og samfundsliv er der flere og flere 
efterskoler, der lægger deres kursustider om. De finder det rigtigst at ud
vide et skoleophold til mere end de fem måneder, der har været det almin
deligste, og derfor begynder de f. eks. til september og fortsætter til maj el
ler juni. Det har for nogle skolers vedkommende givet heldige resultater. 
Naturligvis har vi også inden for vor skoles lærerkreds og bestyrelse haft 
spørgsmålet under overvejelse, men så længe vi kan have en fyldt vinter
skole og en sommerskole med ret god tilslutning, er vi bange for, at vi vil 
slå for meget i stykker ved at foretage en forandring. Foreløbig ser vi der
for tiden an. Der er for øvrigt noget mærkeligt i, at det er pigerne, vi får 
færre af. På højskolerne er det lige omvendt. Jeg ved ikke hvorfor. Måske 
ligger det i, at der er flere piger end drenge, der fortsætter i folkeskolens 
frivillige klasser. I alt fald kan vi tydeligt se, at der er flere og flere kom
muner, der får 8.-9. skoleår indført. Det kan vi se af, at vi har færre 
elever, som kommunerne skal betale undervisningspengene for. At de fri
villigt alligevel giver en så god understøttelse, at resultatet i forbindelse
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Ja, jeg lærer danish.

med statsunderstøttelsen bliver omtrent det samme, er vi både glade og 
taknemmelige for.

Lige før vinterskolen 1963-64 skulle begynde, måtte vi tage imod endnu 
en indmeldelse, selv om vi havde sagt nej til adskillige. Det var Samuel 
Muthui fra Kenya, som skulle lære dansk og danske forhold at kende, inden 
han skulle i murerlære. Ham kunne vi da ikke sige nej til. Han faldt hurtigt 
til mellem kammeraterne, og det var virkelig imponerende, så hurtigt han 
lærte at klare sig med det danske sprog.

Vi har vist sjældent set så gode stykker på skolescenen som i det forløbne 
skoleår. Det var Sigrid Undsets: Kristin Lavransdatter, Alexander Ostrov
skijs: Lille Prinsesse Snefnug og Rolf Hochhuts’: Stedfortræderen. Navnlig 
den sidste gjorde et stærkt indtryk på vore meget unge teatergængere. 
Jeg kan ikke lade være med at citere fire typiske udtalelser:

- »Det var et teaterstykke, som temmelig sikkert kunne få selv den 
største teaterhader til at være interesseret. Stykket gav et frygteligt indtryk 
af den tid, vi har så tit fået fortalt, læst og set film om, at der blev 
dræbt flere millioner jøder, men jeg har aldrig før kunnet forestille 
mig, at det var så grusomt, som dette stykke viste mig«.

- »Jeg har aldrig interesseret mig særligt for teater, men det skyldes 
måske, at jeg er blevet skuffet, de fleste gange jeg har været der. Men jeg 
vil dog alligevel indrømme, at det stykke, Århus Teater i disse dage op
fører, har været mig en oplevelse«.

— »Jeg har aldrig kunnet lide at gå i teater, men efter dette stykke er 
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jeg kommet til at synes godt om teater. Jeg synes, at det er det bedste 
stykke, jeg endnu har set«.

- »Jeg har været i teater en 7-8 gange før, men aldrig har noget stykke 
grebet mig mere end det. Man kan jo næsten se alt på film, men der er 
nu alligevel meget forskel på film og teater. I film bruger man tricks, så det 
hele er meget nemmere at lave dramatisk, men sådan er det jo ikke på 
teater. Derfor er man nærmere virkeligheden i teater, fordi det er levende 
personer, man har foran på scenen, og ikke et lærred«.

Allerede i november fik vi afviklet en del ture til Århus og omegn. Vi 
besøgte Spare- og Laanekassen, Vibyfabrikkerne, Mindeparken og rådhuset 
i Århus, hvor vi så den store UNESCO-udstilling, og var også en dag ude 
hos gartner Hougaard Nielsen. Det er dejligt at mærke, at vi alle steder 
kan føle os velkomne og mærker stor gæstfrihed.

Ligeledes i november havde vi en aften besøg af overbetjent Weiss. Det 
var den 22. november. Vi var næsten færdige med at høre på de mange 
gode råd om færdsel, da Vestergård kom og fortalte den sørgelige nyhed 
om mordet på præsident Kennedy. Det var ikke til at forstå, at den mand, 
som en hel verden så hen til med de største forhåbninger, nu pludselig 
ikke var mere. Hvordan kunne det gå til, at en unormal person kunne få 
mulighed for at udføre en så forbryderisk gerning?

Er fotografen tilfreds nu?
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På lørdag kan I li’ den!

Dels ved åbent-hus aftenerne, dels ved andre møder og dels som led 
i selve undervisningen har en del andre gæstet skolen. Jeg nævner ganske 
kort: Arne Knudsen, Dalum, fortalte som afslutning på et delingsførermøde 
om Indien, kriminalassistent Andersen, Viby, om rigspolitiets arbejde, over
assistent Edv. Christiansen fra Falck-Zonen om frømandsarbejde og anden 
redningstjeneste, Poul Jørgensen, Kongerslev, om afholdssagen, ingeniør 
Pedersen om Århus kommunale brandvæsen, kaptajn Schulz-Nielsen om sit 
ophold i Gaza og konsulent Holst om ungdommens forsikringsproblemer. 
Ved en af vore åbent-hus aftener kom unge fra Møllevangens ungdomsskole 
og opførte »Kunstmaleren«, og ved en anden fik vi ganske uventet en sær
deles værdifuld tilføjelse til programmet, da The Singing Mormons fra USA, 
som var på besøg i Åbyhøj, gjorde en afstikker herud og optrådte for os.

Ved det største af møderne, vintermødet, talte forstander Torben Rost- 
bøll, Ryslinge, om sin rejse til Østtyskland. Det var så udmærket, at hvis 
ikke Vestergård før havde talt om, at han gerne ville foretage en rejse 
dertil, kunne man tro, at det var ved denne lejlighed, han kom på den 
tanke. Nu har han også været der, hvad man jo kan læse om andet steds 
i Egåbogen. Stykket, som vi opførte både ved vintermødet og forældrebesø
get, var Thornton Wilders »Vor By«, altså en stor opgave, men Vestergård 
og hans skuespillere slap fint fra det.

Afslutningen på vinterskolen kom tidligt i år, fordi påsken faldt alle
rede i slutningen af marts. De sidste dage af denne måned blev for mit 
vedkommende præget af vidt forskellige slags oplevelser.

Netop som vi fredag den 20. marts om aftenen sad og fejrede Myginds 
fødselsdag, fik jeg gennem telefonen den sørgelige meddelelse, at den fø-
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rende personlighed inden for efterskolerne og deres store støtte gennem 
mange år, forstander A. Thyregaard, pludselig var død. Han blev 74 år 
gammel og havde fra sin tidligste ungdom givet sig i efterskolens tjeneste, 
i de sidste ca. 15 år var han statens tilsynsførende med de frie ungdoms- 
og efterskoler. Ingen i hele Danmarks land havde et sådant kendskab til 
hver eneste af de skoler, og ingen var så afholdt af alle inden for den 
skoleform som Thyregaard. Derfor er det også kun os i efterskolen, der 
ved, hvor smerteligt et tab det var at miste ham. Begravelsen fandt sted 
skærtorsdag, to dage efter afslutningen af vor vinterskole og to dage før 
et stort bryllup, som vi længe havde glædet os til at være med til. Det var 
Tinne og Jens, der skulle giftes påskelørdag, og vi var en ikke helt lille 
flok venner fra Egå, der tog del i deres festdag sammen med mange, mange 
andre. Og inden påsken var omme, havde vi også en uforglemmelig bryl
lupsfest her på efterskolen, da vi fik lov til at holde brylluppet for min 
brors datter Elin og hendes Robert fra Herning. Jo, det var rigtignok en 
påske med en blanding af sorg og glæde.

Da Tinne var blevet »bortført« fra skolen, havde vi allerede været så 
heldige at få en god afløser for hende. Det blev Edith Ingemann Jensen, 
som var uddannet fra Ankerhus og senere havde været både på Skals 
håndarbejdsskole og Århus universitet. Som gymnastiklærerinde fik vi Dorte 
Just næsten lige fra Viborg gymnastikhøjskole. Vi håber, at vi kan fortsætte 
samarbejdet med dem begge, så længe de ikke slår over i noget andet. 
Ganske vist er Dorte for tiden i Israel, hvad man kan se af hendes brev 
her i bogen, men vi har begrundet håb om, at hun vil vende tilbage til 
Egå før maj og genoptage kommandoen i gymnastiksalen.
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Sådan så Tinne ud som Jenses brud.

Højt på Jelshøjs skønne top.
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Smag bare!

Ligesom på vinterskolen blev der arbejdet godt på sommerskolen. Visse 
vanskeligheder kan der altid være for nogle ved at skulle indordne sig under 
et fællesskab, der nødvendigvis kræver andre husregler end for en lille pri
vat familie, men efterhånden vil langt de fleste føle sig godt tilpas, så de 
ender med at sige, som en tiårsjubilar skrev til mig. Hun fortæller først, 
at skoleopholdet har været en af de skønneste oplevelser, hun har haft; det 
tænker man nylig over, når man bliver ældre og klogere, skriver hun, for 
nu bagefter vil hun godt indrømme, at hun egentlig ikke var så begejstret 
for at komme der, men hendes forældre syntes, at hun havde godt af sådan 
et ophold, og nu fortæller hun så, at var hun ked af at komme der, så 
var hun endnu mere ked af det, da hun skulle derfra!

Jeg tror, at adskillige vil genkende deres egen situation deri!
Der gik ikke lang tid, før vi fandt ind i arbejdsrytmen. Men snart 

begyndte også afvekslingerne fra arbejdet. En dag kom to 9.-klasser fra 
Vestergårdsskolen i Viby på besøg. Det indtryk, de kunne få af skolens liv, 
var naturligvis kun som et brudstykke af et større billede, men alligevel 
vil jeg tro, at de får mere at vide om efterskole på den måde, end hvis 
de bare hører om den hjemme på deres egen skole. Vi var i alt fald 
glade for besøget.

Kort efter havde vi det årligt tilbagevendende besøg af Århus amts skole
orkester. Når et orkesterbesøg bliver bare en lille smule forberedt gennem 
lidt hørelære og forhåndsomtale, er det lettere at få rigtigt udbytte af kon
certen.

Et par af åbenthus-aftenerne bød på skuespil eller fællcslæsning. Mølle-
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Mund-til-dukke metoden prøves.

vangskolens ungdomsskole kom endnu en gang med en lille flok skuespil
lere, denne gang med lystspillet »En køn familie«, og samme aften hørte vi 
Vagn Pedersens kor »Vivokoret«. Det var en aften med rekordagtig tilslut
ning. I august tog vi den udødelige vaudeville »Nej« frem i en fælleslæsning. 
Den er i sig selv så herlig, at den må få succes, også hvis den blev læst 
af blot middelmådige skuespillere - hvad den naturligvis ikke var udsat for 
her. Sankthansaftens åbenthus skulle helst være en udendørs begivenhed, 
men når det øsregner, er det nu alligevel at foretrække at være inde, især 
når man har en så fortræffelig legeonkel som Frede Bak og en spillemand 
som Ove Aabo. De reddede aftenen, og så fik vi endda mulighed for at 
brænde et bål af, som Mygind havde beskyttet mod regnen med plastic. Den 
sidste aften, vi havde åbent-hus, havde vi formået Vestergård til at fortælle 
om turen til Østtyskland og Ingvar til at sige lidt om den rejse, han havde 
foretaget til en kibbutz i Israel, og da de begge havde de fineste farvelys- 
billeder at underbygge deres beretning med, blev det en meget interessant 
aften.

Der kommer mange udlændinge til Danmark for at lære vor voksenunder
visning i dens forskellige former nærmere at kende. En del af dem finder 
også vej til Egå. I sommer kom først en flok, som ellers var på kursus på 
Malling landbrugsskole. Det var italienske skolefolk. En anden gruppe fra 
samme land, 26 socialrådgivere, gæstede os senere. Også fra langt fjernere 
lande kom der besøg. Midt i juli havde vi en fornem gæst fra Indien, 
generalsekretær for Adult Education i staten Mysore, Mr. Suryana Rayana 
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Rao, der desværre kun var her ganske kort. Vore gæster fra et UNESCO- 
kursus gav sig tid til at være her en hel uge, hvor de under Bøttems 
kyndige tilrettelæggelse af dagenes arbejde sikkert fik næsten en overvæl
dende masse indtryk af vidt forskellige sider af vort danske samfundsliv og 
kultur. Det var Mr. Mohamed Ismael Mohamed, Mr. Mukhtar Ahmed 
Yousif og Mr. Olow. Yousif var fra Sudan, de to andre fra Somalia, men 
fra hver sin del af landet. Det var både fornøjeligt og lærerigt at høre dem 
fortælle om deres hjemlande.

Af andre besøg kan jeg nævne Staby efterskoles elever, der med stor 
energi tog del i håndbold og folkedans, skønt de havde en dags udflugts
anstrengelser bag sig. Vi har haft gæster til at holde foredrag for os, over
betjent Surizek om færdsel, konsulent Tage Albertsen om ungdommens 
økonomi og forbrug, Syrene Mortensen om alkoholnydelsens farer. Det for
stås vel umiddelbart, at det er en mængde værdifulde råd, der bliver givet 
i disse timer.

Vi kan ikke i vor lunefulde danske sommer forlange, at vi skal have fint 
vejr, hver gang vi har et møde på skolen. Men at elevmødet skulle næsten 
drukne i regn, når vi havde haft så våd en sankthansaften - det syntes 
vi var for tarveligt af vejrguderne. Der var jo ikke andet at gøre end at

Ulrikka - Johanna.
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Alle ni fra »Søstrene på Kinnekullen«.

gennemføre det på bedst mulige måde indendørs og så håbe, at man kan 
tænke sig til, hvor meget festligere gymnastikken tager sig ud på plænen, 
og hvor meget mere vellykket en forestilling tager sig ud ude, når den 
er indstuderet som friluftsforestilling. Det var »Søstrene på Kinnekullen«. 
En ting kan dog ikke tages fra os ved elevmødet, det festlige møde med 
tidligere elever og deres møde med hinanden. Der var mødt mange 40 års 
jubilarer op, dels fordi der var gjort et stort arbejde for at få kammerater 
til at mødes igen, dels fordi det var en af dem, der både prædikede i kir
ken om formiddagen og holdt foredrag på skolen om eftermiddagen, nem
lig frimenighedspræst Fredslund Andersen. Hans prædiken har vi fået lov 
til at tage med her i Egåbogen. 25 års jubilarer var der også mange af. 
Det var med en ganske særlig følelse, vi hilste på dem, for det var første 
gang, det var vore egne elever, der havde 25 års jubilæum.

Vi havde knap begyndt efter sommerferien, før jeg i aviserne læste om 
en trist flyveulykke, der kostede en af vore tidligere elever livet. Det var 
Boy Winther (elev 1951-52). Han ejede en stor farm i Kenya, flere tusinde 
acres land i nærheden af Nairobi. Det var hans dygtighed og energi, 
hans store evne til at omgås andre mennesker, også de mange indfødte, 
som han havde i sin tjeneste, der havde skaffet ham denne hurtige karri
ere. Man kan læse et brev fra ham i Egåbogen 1961. For et par år siden 
blev han gift med en tysk pige, og alt tegnede til en strålende fremtid for 
det unge par. På grund af de usikre politiske forhold i landet havde de an
skaffet et privatfly, som stod rede til at bringe dem bort, om nødvendigt.
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25-års jubilarer.

Det, der skulle være deres redning, blev nu på en så tragisk måde Boys 
pludselige og alt for tidlige død, som har vakt vor største medfølelse med 
dem, der stod ham nær.

Et andet dødsfald i samme måned må jeg også omtale her. Det var fru 
Mine Nielsen, Skørring. Hendes mand, som døde for otte år siden, var 
Einar Nielsen, Andigården. De var begge med i kredsen af Egå efterskoles 
gode venner lige fra dens start, idet de var blandt de første bidragydere, 
og fra 1929 sad Einar Nielsen i skolens bestyrelse. Mine Nielsen boede 
i sine sidste år i Skørring. På egnen var hun kendt som et ualmindeligt 
menneske, venlig mod alle, afholdt af alle. Lige til det sidste mærkede vi 
hendes interesse for efterskolen. Derfor kan jeg ikke lade være med her at 
udtrykke min tak til hende og det hjem, der også gennem børnene så tro
fast har fulgt skolen her gennem mange år.

Man hører undertiden påstået, at cyklen er ved at blive et moderne 
befordringsmiddel igen. Vel kan der være piger, som gerne vil være mo
derne, men dog synes, at der er grænser for, hvor meget man skal anstrenge 
sig for at følge med moden i den henseende. I alt fald bruger vi cyklen 
flittigt om sommeren. I sommer måske endda lidt mere end ellers. Vi dri
stede os til at genoptage en tur til Jelshøj syd for Århus, hvor der er en 
storslået udsigt ud over det skønne Østjylland, og derfra gik det videre 
gennem de dejlige skovstrækninger omkring Skovmøllen og Fiskerhuset, 
Ørnereden, Varna, og hvad det nu hedder alt sammen i skoven, der langs 
stranden strækker sig helt ind til Århus. Det var også pr. cykel, vi tog
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Vestergård i Fredes gård, de andre nyder haven.

En solid bagtrop.
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Ved monumentet i Mindeparken.

turen til Testrup, hvor vi ved det møde, som Århusegnens Ungdoms- og Fo
redragskreds afholdt, hørte fru Rakel Pedersen, Herning højskole,’fortælle 
om Tarjei Vesås, og forstander Baunsbak-Jensen, Glamsbjerg, om sin rejse 
til Rusland. Vi vækker selvfølgelig opsigt, når vi kommer så mange i flok 
på cykel, men mest opsigt vakte vi vist, da vi på hjemvejen fra en tur 
til FDB-fabrikkerne i Viby cyklede fra rådhuset til domkirken i Århus. 
Ad strøget i Jyllands hovedstad! Det er vel ikke underligt, at folk vendte sig 
om og kiggede efter os? Men ved fornuftig deling i mindre hold og forsigtig 
kørsel er det ikke nær så vanskeligt, som man tror, at tage skoleudflugt 
pr. cykel. Dog skal det ikke nægtes, at det er noget morsommere at cykle 
ad vejene på Mols end at sidde på cyklen i en gade og holde øje med 
sporvognsskinnerne i asfalten. Turen til Mols er den store oplevelse, og 
jeg håber, at den vil blive ved med at være sommerens bedste cykeltur. 
Det kan være anstrengende at trampe i pedalerne, men der er ingen tvivl 
om, at det er sundt, og turen i sig selv giver rigelig belønning for alle an
strengelser.

Mens dette skrives, står vi lige foran et nyt skoleårs begyndelse. De sid
ste forberedelser før vinterskolen er ved at blive gjort. Vi er omtrent de 
samme folk på skuden, desværre har vi dog ikke Bøttern med mere. Han 
vil nu samle sig noget mere om arbejdet på seminariet, men han er dog 
ikke længere borte, end at vi kan regne med at se ham jævnligt. I hans 
sted har vi fået en anden, der går på samme seminarium, Søren Erik 
Nielsen fra Odder. Til gymnastikken har vi en god afløser for Arne 
Skjødt, som er blevet gårdejer og må passe bedriften derhjemme. Det er
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Det er ned og op, mod Trehøjes top.

Altid godt at komme til Fuglsølejren.
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Hans Erik Avlund Frandsen fra Orupgård ved Hvalsø, en bror til Bjarne, 
der var her i 1962-63.

Har jeg glemt noget, som burde omtales? Ja, ville pigerne fra i sommer 
sikkert svare, fjernsynet!

Så lad mig da til slut tage det med og fortælle, at selvfølgelig ville pi
gerne have lov til at se prinsesse Anne-Marie og kong Konstantins bryllup 
i fjernsynet, men at vi samme dag skulle få besøg af fjernsynsteknikere 
fra Århus, der ville optage glimt her fra skolen til udsendelse samme aften, 
ja, det ville pigerne alligevel ikke tro, før de så det med egne øjne. Og så 
må vi vel tilstå, at ganske vist var den lange udsendelse fra Athen inter
essant og pragtfuld, men de få minutter i »aktuelt« fra Egå efterskole, dem 
vil vi . . . Nej, lad os ikke være for ubeskedne, men blot sige, at dem fandt 
vi også interessante. Ak, ja, for det var fra vor egen lille verden, som dog 
trods alt kommer os selv mest ved!

Et skoleår er gået. Et nyt ligger lige foran os.
Som ved et andet årsskifte ser vi tilbage med tak i sindet for alt, hvad 

godt det bragte os, og håber, at der også fremover fortsat må være gode 
arbejdsmuligheder for efterskolen.

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

Da jeg som en forberedelse til bearbejdelsen af de mange hilsener, 
som jeg har modtaget fra jer 10 års jubilarer, gav mig til at læse 
skolens dagbog fra skoleåret 1954-55 igennem, slog det mig end
nu en gang, hvor hurtigt tiden dog går for os, når vi står i et 
arbejde, der optager os helt.

I 1955 spillede vi skuespillet »Hvis et folk vil leve«, der skildrer 
norske tilstande i 1942 og modige norske frihedskæmperes ind
sats for at redde jøder ud af nazisternes hænder. Anledningen til, 
at vi valgte netop det stykke, var 10 året for befrielsen, og hensig
ten var at give jer, som da var helt unge, et stærkt indtryk af 
de grufulde hændelser under krigen. I vil sikkert give mig ret i, 
hvad jeg skrev i dagbogen for snart ti år siden: »Hvad husker vore 
elever nu fra besættelsestiden? Ingenting fra begyndelsen og næppe 
meget fra de sidste år«. I var næsten alle født, før besættelsestiden 
begyndte, men I var alligevel så unge, 6-8 år, ved dens afslutning, 
at den ikke kan have gjort alvorligt indtryk på jer. I dag er alle 
vore elever fra årgangene efter krigen, så de er totalt blottede for 
personlige minder fra den skæbnesvangre tid. Blandt minderne fra 
deres tidligste barndomstid er sandsynligvis den første sputnik på 
himmelhvælvingen. Nu er vi allerede nået så langt, at et rum
skib med tre mand om bord har svævet nogle døgn omkring jor
den. Tiden og udviklingen har rivende fart.

Alligevel når vi at opleve meget på et tiår. Ikke mindst i det 
tiår, der omfatter ungdomstiden. Det får jeg altid et levende ind
tryk af, når jeg læser 10 års jubilarernes hilsener. Enten der for
tælles kort eller langt, ved jeg, at det har været indholdsrige år 
for hver enkelt af jer, måske mest for dem, der har mindst at be- 
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rette. I alt fald har hvert eneste brev glædet os, og jeg skal nu 
prøve at notere lidt ned af det, der er meddelt os.

Svend A. Bonderup, Beder, nu: Kirkebæk, Løgstrup. Var ved landbruget 
indtil november 1962. Har været på Hoptrup højskole og Hammerum 
landbrugsskole. Er plejer ved Statshospitalet i Viborg. Bor 5 km uden for 
Viborg, gift og har en lille pige, Helle.

Tage Mahler Buur, Brundby, nu: Toftegård, Flemløse, Fyn. På Korinth 
landbrugsskole 1960—61. Forsøgsmedhjælper 1961—62, nu bestyrer på Syd- 
vestfyns tyrestation. Blev gift samtidig med, at han tiltrådte den stilling. 

/l«ge Christensen, Haldgården, Skibby, Ormslev, for tiden Virring Lykke
gård, Skanderborg, fortæller i et lidt udførligere brev, som gengives 
længere fremme, om sine mange oplevelser som gymnast m. m.

Elmer Christensen, »Pilegård«, Sandvig, Mern. Har foruden landbruget 
dyrket sin særlige hobby, sløjd. Var på Husflidshøjskolen i Kerteminde 
vinteren 1956-57, derefter 4 vintre husflidslærer på en efterskole i Jyl
land, i de sidste 2 vintre leder af aftenskolesløjd hjemme på egnen. 
Overtager til nytår sit hjemsted og laver derfor møbler i sin fritid.

Dieter Delfs, Dollerødmark, Sydslesvig, nu: 8070 Ingolstadt, Oberer Tau
bentalweg 56, Tyskland. Har lige været på en 9 måneders turné til Ame
rika, Italien, Arabien, Frankrig, England, Belgien og Holland, håber på 
at komme til Skandinavien i sommeren 1965 med 20 musikere, idet han 
er »Club-Manager« for A. S. C., dvs. Amateur-Star-Club.

Ejner Kjær Hansen, Fulden, Beder. Var ved landbruget, til han fik aftjent 
sin værnepligt i livgarden, blev så radiomekanikerlærling, håber at kom
me ind til Danmarks Radio, når han til foråret bliver udlært.

Jørgen Hansen, Rostved, nu: GI. Kolind, Kolind. Er landmand, har været 
på Tune landbrugsskole, har haft en gård i 3 år i Kolind, hvor også hans 
forældre bor endnu.

Jørgen Bent Hansen, Lystrup, Hårlev Sjæll. Er ved landbruget, for tiden 
på en stor gård ved Løgumkloster. Var på Vinding landbrugsskole 1959- 
60.

Poul Loft Hansen, Oslogade 182, Århus. På Båring højskole 1959-60, 
Kjærgård landbrugsskole 1961-62. Nu medhjælper på Viby Pelsfarm.

Poul Hviid, Viby, nu: Ambra Allé 40, Kastrup. På Høng landbrugsskole, 
senere Vejlby landbrugsskole som forberedelse til at komme ind på 
Landbohøjskolen, hvor han nu læser til agronom. Blev gift for et år siden. 
I Vejlby var de for øvrigt ikke mindre end 8, der havde været sammen 
her, deriblandt Tage Simonsen, om hvem Poul skriver, at han for tiden 
er på Grønland.

Thomas Jakobsen, Farre mk., Sporup. Har været på en landbrugsskole og 
har nu en maskinstation, som han startede for to år siden.

Arne Jensen, »Bøgelund«, Gedved. Efter nogle år ved landbruget kom han 
til Ollerup gymnastikhøjskole og derfra til friluftsbadet i Ringe som 
svømmelærer. To år i trøjen, endte som løjtnant af reserven, er nu lærer
studerende på Gedved seminarium.
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Erik Arne Jensen, Sandby, Hadsten. På Vejlby landbrugsskole. Har i fire år 
haft en gård i Galten ved Hadsten og er for tiden traktorfører på Bakke
gården i Skæring.

Bjarne Junge Jensen, Korsholm, nu: Tordenskjoldsgade 315, Århus N. 
Gik først i lære som købmand, var som udlært nogle måneder i en forret
ning i Oslo, derefter i Brabrand, men tog så ud at sejle som ungtjener 
til Australien og til Thailand. Havde dermed skiftet fag og er nu tjener 
på Skæring Strandkro.

Jens Jorgen Jensen, Brundby, nu: Tranebjerg Samsø. Har haft forskellige 
pladser, dels herhjemme, dels i Schweiz. Er slagteriarbejder, gift og har 
en søn.

Jens Overbjerg Jensen, Brundby bageri, Samsø. Kom i lære som mejerist, 
udlært fra Dalum mejeriskole, ansat på en iscremfabrik i København, 
nu igen på Dalum mejeriskole for at gennemgå et kursus for mejeri
teknikere.

Jens Rask Jensen, Høver Søndergård, Galten. På Vestbirk højskole, hvor 
han for øvrigt traf den Grethe fra Fyn, som han nu er gift med, og 
på Vejlby landbrugsskole. Er bestyrer på en stor gård.

Ole Øster Jensen, Kolby, nu: Hostrupsvej 203, København V. Fik ved 
et ophold på Båring højskole lyst til at komme på Landbohøjskolen, var 
dog først på en gård i Sydslesvig og på Dalum landbrugsskole. Er så hel
dig at bo på Veterinær- og Landbohøjskolens kollegium, men glæder sig 
alligevel til at blive færdig med studiet.

Peter Erik Jensen, Vitved, nu: Tikjærsgård, Egens, Rønde. Var på Ry høj
skole 1959-60 og på Bygholm landbrugsskole 1961-62. Har en gård i 
forpagtning og er gift.

Jens Chr. Josiassen, Rostved, nu: Skolehjemmet »Godhavn«, Tisvilde, Tis- 
vildeleje. Tog præliminæreksamen fra Rønde Kursus, er siden sommeren 
1963 assistent ved børne- og ungdomsforsorgen.

Hans Øster Jørgensen, Hårmark, Pillemark Samsø. Har været ved land
bruget hjemme, men også været på Uldum højskole og Malling landbrugs
skole.

Laurits Chr. Kjceldmand, Nr. Vissing, Skanderborg. Fortsatte først ved land
bruget, blev senere lastbilchauffør, har nu egen lastvogn.

Børge Kristensen, Pillemark, nu: Kolby Kås, Samsø. Kom på Vinding hus
mandsskole, var så kontrolassistent på Sjælland, senere på Samsø. For to 
år siden ansat som postbud og har nu den stilling, men er i fritiden 
også forsikringsagent. Blev gift i juni i år og flyttede da til Kolby Kås.

Eigil Kristensen, Haldum, Hinnerup. Først et halvt års tid ved landbru
get, kom så i murerlære, har arbejdet samme sted siden og har bl. a. 
været med til at bygge centralskolen ved Sabro korsvej.

Jørgen Langkjær, Svinninge, nu: Egebjerg, Bråde. Har altid arbejdet ved 
landbruget, i de sidste år som fodermester på forskellige gårde, for tiden 
på »Egebjerggård«.

Jørn Torben Larsen, Sandvig, Mern. På Bygholm landbrugsskole 1957-58. 
Byggede sammen med Elmer Christensen sit eget hus, han var selv mu
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rer, og Elmer var tømrer og snedker. Blev gift i 1962. Han har forpagtet 
sin mors gård.

Svend Hoj Laursen, Fårup, nu: »Bakkegården«, Hadsten. Blev gift i maj 
i år og havde da købt en gård i Hadsten. Har været på Ry højskole og 
Dalum landbrugsskole.

Erling Lauritsen, Jaungyde, Skanderborg. Er landmand, men har også været 
på en møbelfabrik. På Ollerup gymnastikhøjskole 1961-62, har ledet en 
del gymnastik og boldspil hjemme.

Anders J. Møller, Gjerrild. Er gårdejer, idet han fra i år har overtaget 
sine forældres gård. Var på Ryslinge højskole 1961-62, er gift og har en 
lille datter.

Henning Møller, Gjerrild, nu: Høj løkkeallé 13, Næsby Fyn. Kom i lære 
som mejerist, var på Ladelund mejeriskole 1959-60. Er gift, har to drenge 
og arbejder for tiden på mejeriet Odense, hvor han har været i to år.

Bent Kolding Nielsen, Pillemark, nu: Ørby mk., Kolby Kås, Samsø. Oply
ser kun, at han har været på Vejlby landbrugsskole og nu er gårdejer.

Jørgen Birkedal Nielsen, Bøgevang 15, Vejle, for tiden: Vartov-kollegiet, 
Farvergade 27, København K. Blev student fra Kolding gymnasium 
1958 og kom derefter på Kunstakademiets Arkitektskole i København. 
Har også haft praktisk arbejde på en arkitektstue, men agter nu snart 
at afslutte studierne.

Knud Aage Schact Nielsen, Hår, Hinnerup. I lære som automekaniker, 
senere mekanikersvend i Hammel, nu værkfører sammesteds.

Kurt Nielsen, Ørting, nu: Dyrby, Hald. Er blevet ved landbruget, har været 
på Ryslinge højskole og Dalum landbrugsskole, tog sidste forår springet 
og købte selv en gård på 78 tdr. Id. mellem Randers og Mariager, blev 
samtidig gift med en pige fra Salling. Har lige overstået den første høst 
og er godt tilfreds med udbyttet. Er alene om det, så der er nok at se 
til, når der er besætning også, men de nyder alligevel at have foden 
under eget bord.

Jens Anker Petersen, Trige, Århus C. Begyndte allerede november 1955 
ved postvæsenet og er fra juni i år overpakmester i Post- og Telegraf
væsenet. Blev gift 1963.

Frede Schmidt, Døstrup, nu: Sønderlundsvej 49, Roskilde. Har gået på 
Diakonhøjskolen i Århus, de sidste fem år ansat på Sankt Hans hospital 
ved Roskilde, for tiden som gymnastikleder.

Tage Simonsen, Løgten. Har ikke selv svaret, men Poul Hviid fortæller, at 
han arbejder på Grønland og for tiden har adressen: Box 329, RCAS, 
BMEWS Project, APO 23 N. Y., N. Y. USA.

Kjeld Sørensen, Voerladegård, nu: Lokesallé 16, Torsvang, Horsens. Er 
portør ved DSB. Bruger sine ferier til campingture til det sydlige ud
land. I øjeblikket er han ved at bygge hus, da han skal giftes sidst på 
året.

Knud Sørensen, Enggården, Gjerrild. Har været på Ry højskole 1956-57 
og på Vejlby landbrugsskole 1961-62. Blev gift 1962 og har en datter. 



69

Er ved at forlade landbruget, idet han skal på politiskolen i Hellerup. 
Har for kort tid siden modtaget ansættelse i politiet.

Vagn Therkildsen, Elsted, nu: Møgelhøj 5, Lystrup. Først tre år på en gård, 
så efter soldatertid to år på maskinstation, har nu egen forretning i Elsted- 
Lystrup, omfattende maskiner til brug ved grave- og planeringsarbejder. 
Vi ser for øvrigt ikke sjældent en af dem køre forbi skolen. Vagn blev 
gift i 1963 med en bankassistent.

Gert Felix Wedel, Østergade 41 a, Hadsten, men har nu formodentlig 
adressen Ny Munkegade 36, Århus C, hvor han skulle overtage en fri
sørforretning 1. november.

Jørgen Aase Winther har samme adresse, som da han var på skolen, altså 
Yding, Østbirk.

Aase Aborg Hansen, Søby, nu: Nr. Lyndelse, Højby Fyn. Var jo først en 
af vore gode hjælpere, kom dernæst på »Bramstrup« ved Nr. Lyndelse på 
Fyn. Var på Testrup sygeplejehøjskole og blev så uddannet som syge
plejerske. Gift 1963 med en fynbo, som for tiden læser på maskintekni- 
kum, medens Aase har arbejde som sygeplejerske på kirurgisk hjerte- 
og lungeafdeling på Odense sygehus. De har en stråtækt bindingsværks
ejendom mellem Højby og Nr. Lyndelse, hvor de af jer, der har lyst 
til at kigge ind, er hjerteligt velkomne.

Agnes (Algreen-Petersen) Nielsen, Slangerup, nu: 30 Southgate, Atherton, 
California USA. Rejste allerede i foråret 1956 til USA til bekendte 
i Chicago, blev senere gift med en dansker og boede først i San Diego, 
fra 1962 nær San Francisco. Har en dreng og to piger. I år gik en

I en brøkdel af et sekund.
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ferietur til Mexico, nu lægges der planer for en tur til Danmark i 1965, 
og Agnes håber så at kunne komme til elevmødet.

Ingrid (Bomholt) Pedersen, Skødstrup, nu: Framlev, Harlev J. Er uddan
net som blomsterbinderske. 1961 gift med Niels Jørgen Pedersen (elev 
her 1952-53), som er togbetjent i Århus. De har bygget hus i Framlev 
og har en lille dreng.

Birte Bøjstrup, Balle, nu: Statshospitalet, Middelfart. Efter tiden her i Egå, 
hvor hun også var en af vore gode hjælpere, havde hun plads på 
Statshospitalet i Risskov og tog en afsluttende teoretisk eksamen på Tek
nologisk Instituts økonomaskole. Er nu fast ansat økonomaassistent på 
Middelfart Statshospital.

Gerda (Dahlgaard) Mortensen, Falling, nu: Halling, Boustrup. Har været 
på Klejsgaard husholdningsskole, blev gift 1961 og har en dreng. Bor 
på en gård i Halling syd for Odder.

Kirsten (Forsmann) Meilby, Spørring, nu: Schousgade 12, Randers, hvor 
hun og hendes mand, der er fabriksarbejder, har egen ejendom. Er ud
lært i kjolesyning, har to drenge.

Karen Feveile (Jacobsen) Wessel, Tvingstrup, nu: Sollerup, Brejning, men 
inden længe måske en ny adresse, da hendes mand, der er lærer, har fået 
stilling i Horsens. Har været på Krabbesholm højskole og Maison Blochs 
tilskærerskole, har en lille dreng.

Inge Jakobsen, Fløjstrup, Assentoft. I lære i en brugsforening, ekspeditrice 
flere steder, har i et par år været på kontor hos BP Oliekompagniet 
i Århus, hvor hun stadig arbejder, er forlovet med en kontormand i samme 
firma.

Birthe Elisa Jensen, Høj vang, Hinnerup. Først barneplejeelev, så på Røns
hoved højskole, senere på Åbenrå børnehaveseminarium, nu børnehave
lærerinde, men er hjemme for tiden.

Inge Marie (Jensen) Knudsen, Stjær, nu Askildrup, Randers. Har bl. a. haft 
plads på Ringerike folkehøjskole i Norge, som besøgtes af et hold elever 
her fra skolen, medens hun var der; blev senere udlært hos en dame
skrædder i Århus og syede et år; tog så på Viborg gymnastikhøjskole 
og fik senere plads på et konditori i Odder. Er i år blevet gift med en 
mejerist og bor nu i Askildrup.

Jonna Østergård Jensen, Frederiksallé 102s, Århus C. Var i en købmands
forretning i tre år, tog så plads på et hotel i København en tid, vendte 
tilbage til forretningslivet og er nu i en kaffeforretning på Frederiksbjerg.

Kirtha (Jensen) Pedersen, Lillering, nu: Sjelle, Skovby Østj. Gift med 
Flemming Pedersen fra Sabro; de købte i foråret eget hus i Sjelle.

Vera (Jensen) Nielsen, Trige, nu: Vinkelvej 9, Åbybro. Udlært som dame- 
skrædderinde, gift 1961 og har en lille pige. De har købt nyt hus og 
regner med at blive i Åbybro.

Rita Johnsen, Kolågård, Egens, Rønde. Var på Vallekilde højskole 1960-61 
og blev der enig med fire andre piger om at søge plads i Norge. Efter 
et halvt år rejste Rita tilbage til Danmark, men søgte senere til 
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Sverige, hvor hun dels har haft plads på Kanalhotellet i Karlsborg, dels 
været elev på Sörängens folkhögskola i Nässjö.

Elin (Jørgensen) Brandt, Balle, nu: Enslev, Hasselager. Blev 1960 gift med 
Knud Brandt (som var her 1950-51). Har to piger.

Inge Jørgensen, Astrup, nu: »Den lille Salon«, Bredgade 13, Kolind. Er 
damefrisør og købte i 1962 en frisørsalon i Kolind.

Kirsten Worre Jørgensen, Elev, nu: Thomasminde, Trige, Århus C. Tog kur
sus i tilskæring, fik ansættelse på en kjolefabrik i Århus, var i 1960 på Ol- 
lerup gymnastikhøjskole. Gift med Knud Jørgensen (som var her 1958- 
59). De har et lille landbrug at passe, men har også hver især andet 
arbejde, Knud hos en entreprenør og Kirsten med hjemmesyning, og 
desuden har de en lille dreng, så jeg forstår, at »der er nok at se til«.

Maria (Kastberg) Brøndum Nielsen, Kastberg, nu: Henrik Gernersvej 
11, Viborg, men adressen ændres måske snart. Blev gift 1958 og har en 
lille dreng. Arbejder selv som ekspeditrice, manden er repræsentant.

Kirsten Vestergaard (Kristensen) Jensen, Ollerup, nu: Fjederholt, Nr. 
Kollund. Uddannet som barneplejerske, assistent i Silkeborg 1962, gift 
samme år med en landmand, købte 1963 en gård ved Herning, har to 
små piger.

Kirsten (Krog) Sandberg Petersen, Langskov, nu: Lille Søby, Hornslet. 
Har været på Hadsten højskole og på en tilskærerskole. Blev gift 1959 
med en landmand, og også de har købt en ejendom og har to små piger.

Lilly (Lindberg) Madsen, Øster Tørslev, nu: »Thealyst«, Bistrup, Næs
tved. Var på Ollerup gymnastikhøjskole 1959-60. Gift 1962, har en gård 
i nærheden af Næstved, fik en dreng i sommer.

Inger Bro (Lindekrans) Svendsen, Sondrup, nu: Laurids Skausgade 71, 
København N. På Fladsten husholdningsskole 1958, har været gift i tre 
år og har en lille pige.

Jonna (Lindskov) Borgmann, Sabro, nu: Mariendalsvej 11, Brabrand. Gift 
1960 med en maskinassistent fra Stevns. Har taget sygemedhjælpereksa- 
men på Århus kommunehospital.

Grethe Fruelund (Madsen) Schou, Værum, nu: Mygind, Randers. Har været 
på Ollerup gymnastikhøjskole. Gift 1962 med en købmand, som nu har 
forretning i Mygind.

Maren Lisbeth (Mikkelsen) Christensen, Rude, nu: Kysingø, Odder. Har 
haft arbejde tre år på et bogtrykkeri. Blev gift 1962 med en landmand 
og har en lille pige. Er husmoder på en dejlig gård.

Ruth Mortensen, Yderup, Mundelstrup. Var på Ryslinge højskole 1958-59, 
derefter et år i Norge, er nu servitrice hos Salling i Århus, men regner 
med, at det snart holder op, idet hun skal giftes med Jens Jørgen Si
monsen (elev her 1957-58, bror til Margit) og blive landmandskone.

Hanne Muld Johansen, Vejle, nu: Kamdalen 29, Herlev. Uddannet på apo
tek i Vejle til defektrice, plads på apotek i København til 1963, blev 
da gift med en tømrermester. De har en lille dreng.

Ellen (Moller) Jorgensen, Drammelstrup, nu: Øster Alling, Auning. Flår væ
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ret på Ollerup gymnastikhøjskole. Gift 1963 med en chauffør. De har 
cn lille dreng.

Else Rose (Nielsen) Johnsen, Fannerup, nu: Tingparken 162, tv., Grind
sted. Gift med en møbelekspedient, er selv fabriksarbejderske, har en lille 
pige.

Inge (Nielsen) Sørensen, Lime, nu: Nr. Kongerslev, Kongerslev. Har bl. a. 
været blandt vore hjælpere her, var på Ry husholdningsskole 1958. Blev 
gift 1961 og bor på en gård, har to små piger.

Ragnhild Korsgaard Nielsen, Skjoldelevgård, Lading, for tiden dog i Es
bjerg, hvor hun er lærerstuderende på Esbjerg seminarium. Har i øv
rigt været på Ollerup gymnastikhøjskole og med Flensted-Jensens gymna
stikhold i USA 1961-62. Var i 1963 lærerinde på Brejninggård efter
skole og tog derefter på Ask højskole for at forberede sig til optagelsen 
på seminariet.

Inger Margrethe (Nørgaard) Laursen, Rosmus, nu: Lerholmsvej 6 A, Balle
rup. Har været på Kalø landboskoles sproghold, uddannet som autorise
ret barneplejerske, gift 1962 med akademiingeniør Per Lindegaard 
Laursen, har en lille dreng.

Ulla Margrethe (Olesen) Mulbjerg, Lønstrup, nu: GI. Kongevej 132, 
København F. Er på Hindholm højskole og Socialpædagogisk Semina
rium i Århus uddannet til børnehavelærerinde. Fik senere stilling i Kø
benhavn, men har nu hjem og en dreng på 1 år at passe.

Birgit (Kaae Pedersen) Rohde, Herskind, nu: Hadsundvej 126, Ålborg. 
Endnu en af dem, der har været os til god hjælp her. Har også haft 
plads i Norge. Er gift med en værkfører og har en pige og en dreng.

Inger-Lise (Rasmussen) Andreasen, Borridsø, nu: Brøndbyallé 1 B, Brønd
by Strand. På Hindholm højskole 1958, arbejdede derefter på børnehjem, 
nu gift med en tømrer, har en lille dreng.

Margit (Simonsen) Sørensen, Søften, nu Haxholm, Bøstrup. Var igen i Egå 
vinteren 1956-57 for at være os til hjælp. I sommeren 1959 på Grundt
vigs højskole, Frederiksborg. Blev gift 1960 med en landmand, der for 
et år siden har købt ejendom. Har to drenge, hvoraf den yngste kun var 
nogle dage gammel, da Margit skrev hilsenen til os.

Doris Sørensen, »Søgårdsparken«, Skæring, Hjortshøj. Har været på Rys
linge højskole og er uddannet som børnehavelærerinde. Arbejder for tiden 
på Psykiatrisk børnehospital. Gift med radiotekniker Søren Bech Søren
sen og har en datter.

Eva Sørensen, Skjoldelev, Lading. På Skals håndarbejdsskole 1960, nu eks
peditrice i et dekorationsfirma, sjovt og afvekslende, fordi man altid er 
et par sæsoner foran alle andre, skriver Eva. Sine ferier bruger hun til 
at rejse ud og se nye forhold.

Marie Skræp (Sørensen) Jakobsen, Høver, nu: Brylle mk., Knarreborg 
Fyn. Var på Rødding højskole 1959-60, gift med en landmand, der har 
købt ejendom på Fyn.

Karen Toft, Stjær, Harlev J. Har været på Ry højskole og er uddannet 
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barneplejerske. Arbejder for tiden på medicinsk børneafdeling på central
sygehuset i Svendborg.

Ellen Kirstine (Ulrich.) Salling, Nødager, nu: Vesterbro 8, Trustrup. Var 
til 1959 ansat på forskellige telefoncentraler, derefter på Flyvestation 
Tirstrup ved telefonomstilling og fjernskriver. Blev gift i september i år 
og flyttede da til et nyt hus i Trustrup.

Grethe (Ulrich) Dybdahl, Nødager, nu: Krarup, Kolind. Gift 1958 med en 
lærer, der nu er viceinspektør ved Kolind centralskole, men de bor stadig 
i Krarup.

Selv om jeg ikke har kunnet finde alle 10 års jubilarer, og heller 
ikke alle har reageret på min henvendelse til dem, er det jo en 
kolossal masse nyt, der pludselig strømmer ind til mig og os andre. 
Jeg er meget glad for, at I på denne måde delagtiggør os i jeres 
oplevelser. Det er en broget verden, der træder mig i møde gen
nem jeres breve, — med mørke sider og lyse sider, men heldigvis 
mest lyse sider, som det hører sig til i ungdomstiden. Også derfor 
er det opmuntrende at høre lidt fra jer.

Jeg takker hver enkelt af jer og håber, at så mange af jer som 
muligt og af de øvrige 10 års jubilarer må samles med os ved elev
mødet den 11. juli. På gensyn.

Tage Dybkjær.



Kære Egå-venner

I år er det ti år siden, jeg var elev på Egå Efterskole, og hvad jeg siden 
har oplevet, vil jeg fortælle lidt om.

Da jeg var på skolen, ville jeg være landmand, og det vil jeg stadig, 
for jeg synes, det er et herligt erhverv. Man bor lige ved arbejdspladsen 
og kommer ud i naturen. Når man så som landmand skal til noget knap 
så spændende arbejde, klager man sig bare lidt, så går det meget lettere.

Vinteren 57-58 var jeg på gymnastikhøjskole og derefter soldat. I 60-61 
var jeg ni måneder på landbrugsskole. Vinteren 62-63 kombinerede jeg 
mit arbejde med min hobby, idet jeg var både bestyrer på Skanderup 
Ungdomsskoles landbrug og gymnastiklærer for skolens 84 elever.

Herefter vil jeg gå over til mine oplevelser som gymnast. Efter mit op
hold på Ollerup Gymnastikhøjskole kom jeg på skolens elitehold, hvor jeg 
siden har været. Dette hold har hvert år en tur til udlandet som regel på 
en 14 dage ad gangen. Af lande, turen er gået til, kan nævnes England, 
Belgien, Frankrig, Sverige, Tyskland (3 gange). I foråret 63 var vi tre 
uger i Tyrkiet og Grækenland. På denne tur havde vi et pigehold med. 
Tolv søde piger, udtaget af vinterholdet. Og så endelig den store drømme
tur, tre måneder til Amerika. Mandag den 23. sept. 1963 startede vi fra 
Kastrup i en stor DC-8 passager-jetfly. Vi var 13 piger, 14 drenge, 2 
ledere og 1 pianist.

I de tre måneder lavede vi 60 opvisninger på skoler, colleges og 
universiteter. De steder, vi lavede opvisning, havde vi som regel også in
struktion, dvs. en gruppe på 3 piger og 3 drenge blev sendt hen på en 
skole, hvor de gav eleverne rigtig dansk gymnastik. Antallet ved sådan en 
instruktion var meget forskellig lige fra en klasse på en snes op til 
5-600. Man tog så en 10-20 elever ud, og resten så på. Den dag, vi 
nåede mest, var i udkanten af Chicago, hvor 19 skoler blev gæstet, og 
ca. 5000 børn var aktivt med i gymnastikken. Amerikanerne kender ikke 
meget til gymnastik. Kun ganske få steder dyrkes lidt redskabsgymnastik. 
Foruden gymnastikken havde vi også folkedans med i vort program, og 
det gjorde lykke både hos publikum og hos os.

Den første dag, vi var i staterne, så vi selve præsident Kennedy til 
et landbrugsmøde. At vi så inden hjemrejsen skulle nedlægge krans på 
denne mands grav, vidste vi jo ikke den dag.

Hele turen foregik m. bus, i alt 17.000 km. Vi kom i 25 stater og 
havde masser af oplevelser hver eneste dag. Skulle jeg lige tage én frem, 
bliver det den dag i Canada ved det store Niagara fall. Om aftenen så 
vi det i projektørlys i alle farver. Denne aften glemmer vi aldrig.
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Til hele turen betalte hver 2500 kr., men dem har vi fået igen efter 
hjemkomsten.

Den 22. december landede vi i Kastrup, meget trætte, men glade over 
igen at være hjemme i lille Danmark. Det blev en dejlig jul, men kort, for 
2. juledag skulle vi lave opvisning i Holstebro, som for resten blev sendt 
i TV.

Fra februar 64 har jeg været ansat ved Forsøgslaboratoriet i Køben
havn, for hvilket jeg har rejst rundt til landets 28 afkomsprøvestationer 
og foretaget en malkeundersøgelse, så min titel er ikke mindre end ko- 
pattetrykkesugemalkbarhedsundersøgelsesassistent.

Hermed venlig hilsen med ønsket om en god jul og et godt nytår.
Aage Christensen,

Skibby.



Forskelligt

Vintermøde afholdes søndag den 21. februar. Til eftermiddagsmødet kl. 
15, hvor højskoleforstander J. Fabricius, Uldum, holder foredrag, er der 
adgang for alle. Om aftenen har vi underholdning og dans for nuværende 
og tidligere elever. Vi serverer gratis te til medbragt aftensmad.

Elevmøde lørdag den 10. og søndag den 11. juli for alle tidligere elever. 
De, der ønsker at overnatte, må medbringe soveposer eller tæpper, og del
tagelse i måltiderne om søndagen skal anmeldes forud.

Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i det lokale annonceblad »Landbobla
det«. Interesserede, der ikke har lejlighed til at se dette, bedes søge op
lysning hos kammerater eller ved opringning til skolen.

Vallekildemøde holdes som regel en søndag omkring 1. oktober. I 1965 
bliver det antagelig den 3. 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 den 1. august 1965. 
Det ses gerne, at man tager forældre, søskende, ægtefælle, kæreste eller an
dre interesserede med.

Tydeligt herfra, at Egå ligger ved Århusbugten.
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Egånåle af sølv kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis betalingen 
indsendes forud. Prisen har været uændret så længe, at elevforeningen nu 
har underskud på salget. Derfor må nålen nu, når omsætningsafgiften med
regnes, koste 4 kr., evt. plus porto 35 øre, hvis den ønskes tilsendt. Benyt 
i så fald 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).
Viceskoledirektør Peter Dethlefsen, Rosenvangsallé 73, Arhus 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 (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 1963-64: Hans Peter Grunø, Grenåvej 43, Århus N.
For elevholdet 1964: Marianne Duusgård, Risvang, Hjortshøj.
Elevforeningens kasserer og sekretær: gårdejer Jes Thomsen (1921-22), 

Bynksminde, Hjortshøj. Elevforeningens gironummer: 35297.



Elevforeningens regnskab 1963-64
Indtægt: 

Kassebeholdning 13. juli 1963 ..................................................... 3227,49 kr.
Billetsalg ved elevmødet ............................................................. 1924,00 -
1287 medlemmer ......................................................................... 7534,50 -
Gaver fra jubilarer ....................................................................... 118,50 -
Solgt egånåle................................................................................. 459,00 -
Billetsalg vinterfesten ................................................................... 597,00 -
Indvundne renter ......................................................................... 74,46 -

Balance . . 13934,95 kr.

U dgift: 
Udgifter ved elevmødet............................................................... 1652,43 kr.
Frimærker, porto, tryksager......................................................... 2782,60 -
Egåbogen trykt ............................................................................. 4970,05 -
Købt egånåle ................................................................................. 645,90 -
Vinterfesten ................................................................................... 408,50 -
Blomster og gave........................................................................... 378,00 -

I alt . . 10837,48 kr.
Kassebeholdning 11. juli 1964 ................................................... 3097,47 -

Balance . . 13934,95 kr.

Bynksminde, den 11. juli 1964.

Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret og gennemset, intet er at bemærke - alt i orden.

Egå, den 12. juli 1964.

Arne Vestergård. Ellen Larsen.



Egåfondets regnskab 1963-64
Indtægt: 

Kassebeholdning 13. juli 1963 ................................................... 1952,14 kr.
Indvundne renter ......................................................................... 130,00 -

Balance . . 2082,14 kr.

Udgift: 
Kassebeholdning 11. juli 1964 ..................................................... 2082,14 kr.

Balance . . 2082,14 kr.

Formue 12. juli 1964: 
Landbosparekassen ....................................................................... 1949,15 kr.
Obligation + kupon................................................................... 1040,00 -
Kontant ......................................................................................... 93,00 -

I alt .. 3082,14 kr.

Bynksminde, den 11. juli 1964.

Jes Thomsen.

Regnskabet er i orden. Det er revideret den 12. juli 1964.

A. Vestergård. Ellen Larsen.



Elevfortegnelse
Vinteren 1963-64

Flemming Andersen, J. P. Jacobsensvej 46 a, Åbyhøj.
Helge Andersen, Hjelmager, Løgten.
Steen Ammitsbøl Andersen, Frydensbjerg, Hyllested.
Tonny Andersen, Otto Benzonsvej 33, Århus V.
Peter Andreasen, Kongsgård, Balle.
Anders Bager, Højvang, Nimtofte.
Karsten Balle, Lisbjerg, Århus C.
Jørn Birkegård, Jeksen, Stilling.
Hans Borggren, Rold, Odder.
Erik Bærentzen, Herskindhede, Skovby Østj.
Orla Carlsen, Hasselager.
Anders-Peter Christensen, Grundfør, Hinnerup.
Jørn Christensen, Grundfør, Hinnerup.
Per Christoffersen, Klosterskovgård, Hadsten.
Tage Conradsen, Nymarken, Mårslet.
Niels Degn, Tunø.
Poul Ditlevsen, Rosmus, Balle.
Jens Eriksen, Blegind, Hørning.
Rasmus Eriksen, Hevring, Ørsted.
Niels Bjarne Fisker, Rude, Odder.
Ejvind Garn, Kathrinebjergvej 120 b, Århus N.
Hans Peter Grunø, Grenåvej 43, Århus N.
Kurt Hedegård Hansen, Sabro Korsvej, Mundelstrup.
Hans Peter Henriksen, Solbjerg, Århus C.
Sven Holm, Støvring, Randers.
Bjarne Iversen, Koed, Kolind.
Erik Lundholm Jensen, EBM, Hornslet.
Erik Strandby Jensen, Begtrup, Knebel.
Flemming Jensen, Harlev J.
Gunnar Jensen, Skottrupgård, Vorning, Hammershøj.
Jens Hoick Jensen, Kalø-Vig, Rønde.
Tage Juel Jensen, Søbjerggård, Nr. Broby.
Aage Haarup Jensen, Bæksvad, V. Alling, Auning.
Tom Johansson, Sjællandsgade 139, Århus C.
Steen Jørgensen, Høgild, Herning.
Uffe Kjeldsen, Sjelle, Skovby Østj.
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Karsten Knudsen, Termestrup, Mørke.
Poul Tofte Knudsen, Egens, Rønde.
Erik Larsen, Fredensgade 16, Randers.
Gorm Larsen, Egebæksvej 15, Højbjerg.
Troels Larsen, Farre, Sporup.
Jens Laursen, Eg, Knebel.
Kaj-Erik Laursen, Vestergade 21, Hadsten.
Niels Jørn Laursen, Ring, Auning.
Niels Skou Mathiesen, Trige, Århus C.
Carsten Mikkelsen, Strands, Knebel.
Holger Mikkelsen, Stautrup, Viby J.
Samuel Muthui, P. C. E. A. Tumutumu, Kenya.
Erling Kaldahl Møller, Testrup, Mårslet.
Flans Jessen Møller, Haldum Vestergård, Hinnerup.
Niels Martin Møller, Tobæk Møllegård, Hadsten.
Ejlif Mørch, Flasselager.
Thyge Mårslet, Gravlev, Hyllested.
Christian Nielsen, Selling, Hadsten.
Jens Ivan Nielsen, Lyngvejen, Hylke.
Jørgen Bech Nielsen, Grundfør, Hinnerup.
Kåre Nielsen, Lynæs, Hundested.
Rasmus Damsgaard Nielsen, Vorring, Hammershøj.
Per Keiser Olsen, Margrethesminde, Hadsten.
Bent Pedersen, H. Andersvej 3, Slagelse.
Flemming Pedersen, Dråby, Ebeltoft.
Jørgen Pedersen, Rørby, Kalundborg.
Leif Pedersen, Skåde børnehjem, Fløj bjerg.
Ole Pind Pedersen, Ødum, Århus C.
Jens Erik Petersen, Egholm, Odder.
John Phillip, Skåde børnehjem, Højbjerg.
Ejler Rønde Rasmussen, Sdr. Kastrup, Pindstrup.
Jørgen Rasmussen, Jordbrovej 4, Århus N.
Keld Hjortshøj Rasmussen, Peterslund, Skødstrup.
Kurt Rasmussen, Jegstrup, Hasselager.
Leif Skovgaard Rasmussen, Strands, Knebel.
Peter Rasmussen, Rugård, Ry.
Thorkild Rasmussen, Grundfør, Hinnerup.
Francis Ratjen, Egelundsvej 8, Risskov.
Erik Ravn, Nøreng, Durup.
Jens-Erik Reffsøe, Vilstergade 41, Århus C.
Børge Schmidt, Besser, Tranebjerg Samsø.
Peter Schmidt, Ravnholt, Grenå.
Vagn Schmidt, Tved, Knebel.
Svend-Erik Stabel, Mårup, Nordby Samsø.
Bent Arne Steen, Mørke.
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Verner Dahlgaard Steffensen, Kradbjerg, Løgten.
Anders Sørensen, Blåhøj.
Ejner Sørensen, Selling, Hadsten.
Gert Dalsgård Sørensen, Nymarken, Mårslet.
Ingolf Sørensen, Herambsgade 5, Århus N.
Knud Erik Sørensen, Selling, Hadsten.
Lars Peter Sørensen, Linda, Flornslet.
Poul Kviesgaard Thomsen, Ormslev.
Søren Theis Thomsen, Tåsingegade 364, København 0.
Jørgen Wulff, Vistoft, Knebel.

Sommeren 1964

Anna Andersen, Balle, Odder.
Eva Andersen, Absalonsgade 20, Århus C.
Grethe Harder Andersen, Rostved, Rønde.
Inge Vejbæk Andersen, Farre mk., Sporup.
Kirsten Eland Andersen, Ny Munkegade 734, Århus C.
Anne Marie Brandt, Edslev, Høming.
Jette Brock-Jensen, Pal. Miillersvej 43, Århus V.
Karen Christensen, Flornslet.
Lis Juul Christiansen, Auning.
Margit Ambjørn Christiansen, Finnsvej 38, Frederikshavn.
Lena Degn, Bramstrup, Randers.
Marianne Duusgaard, Risvang, Hjortshøj.
Hjørdis Eliasdottir, Bodaslod 17, Vestmannaeyar, Island.
Anna Fast, Strands, Knebel.
Mørna Frederichsen, Stenvad, Mørke.
Hanne Friis, Tulstrup, Malling.
Tove Gertsen, Fuglsøvej 10, Risskov.
Sigrun Gudmundsdottir, Solheimar 239 D, Reykjavik, Island.
Marianne Hadberg, Thorsø.
Vita Brokær Flansen, Tåstrup, Feldballe.
Karen Bechmann Jacobsen, Voldby Djurs.
Bendte Jakobsen, Lisbjerg, Århus C.
Edel Amstrup Jensen, Bramstrup, Randers.
Eva Jensen, Tebstrup mk., Skanderborg.
Lillian Jensen, Korsagervej 8, Åbyhøj.
Kirsten Jepsen, Ryvej 17, Skanderborg.
Annette Kamp, Gustav Holmsvej 3, Ålborg.
Else Marie Kjær, Åbo Enggård, Ormslev.
Magrethe Kristensen, Thorup, Solbjerg Mors.
Anne Margrethe Kristoffersen, Gjellerupvej 4, Åbyhøj.
Kirsten Lauritsen, Trige, Århus C.
Ruth Laursen, Strands, Knebel.
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Anni Lavtsen, Lille Elstedvej, Lystrup.
Hanne Matthiesen, Vestergade, Skanderborg.
Hanne Mogensen, Vorregårds Allé 97, Arhus N.
Lene Møller, Hyllested.
Inge Nielsen, Tirstrup.
Ingrid Nielsen, Slettehage, Knebel.
Jytte Nielsen, Halling, Hou.
Birgit Nørgård, Ugelbølle, Mørke.
Britta Petersen, Abildgård, Rårup.
Anne-Lise Poulsen, Vitved, Skanderborg.
Grethe Kousgaard Poulsen, Vogterhus 2, Skanderborg.
Anny Rasmussen, Skovly, Nødager, Kolind.
Else Marie Rasmussen, Lille Blombjerg, Følle, Rønde.
Jytte Rasmussen, Svejstrup, Skanderborg.
Kirsten Rasmussen, Alken, Skanderborg.
Laila Overgård Rasmussen, Feldballe.
Ulla Rye, Abildskov, Nr. Broby.
Jette Schneider, Veggerslev, Voldby Djurs.
Rita Schougaard, Lindå, Løgten.
Tove Schougaard, Lindå, Løgten.
Inge-Lise Serritzlev, Oehlenschlägersgade 602, København V.
Mona Høgh Skov, Louisevej 461, Brabrand.
Grethe Svendsen, Regenburgsgade 7, Århus C.
Inge Kirstine Søndergaard, Skallerup, Solbjerg Mors.
Anna Margrethe Løgstrup Sørensen, Skolebanken, Elsted, Lystrup.
Hanne Ulsted Sørensen, Knagstrup, Hornslet.
Inge Marie Sørensen, Ebberup.
Kirsten Haurum Sørensen, Lindå, Hornslet.
Lillian Sørensen, Markedsgade 16, Grenå.
Margit Sørensen, Veggerslev, Voldby Djurs.
Dina Thomsen, Feldballe.
Dorthe Thomsen, Ingerslev, Hasselager.
Anne-Marie Vestergård, Vorup, Randers.
Gudrun Ostergaard, Kirkevej 23, Hadsten.

De 157 elever fordelte sig således efter amter: 63 Randers, 57 Århus, 
13 Skanderborg, 6 Viborg, 3 Holbæk, 2 København, 2 Svendborg, 2 Thi
sted, 1 Assens, 1 Frederiksborg, 1 Hjørring, 1 Ribe, 1 Sorø, 1 Vejle, 2 
fra Island, 1 fra Kenya. — Ved kursusets begyndelse var 24 fyldt 14 år, 
83 fyldt 15 år, 44 var fyldt 16 år, og 6 var fyldt 17 år. - 63 var i 8. 
skoleårs alder, 74 var i 9. skoleårs alder (af disse 137 modtog 69 pligt
betaling fra deres hjemstedskommune, altså næsten nøjagtig 50 pct.), 19 
var i 10. skoleårs alder, og kun 1 var ældre.


