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Kan vi os ret fornøje - ?
I en af Brorsons dejlige julesalmer, som vi synger af hjertens lyst
i julen, er det første par linjer næsten som en opfordring til rigtig at
slå sig løs, når julen skal fejres:
I denne søde juletid
tør man sig ret fornøje —

Men hvis vi læser de to første linjer i en anden julesalme, der
også står i Brorsons »Nogle Jule-Psalmer« fra 1732, får vi noget
helt andet at høre:

Bort, verdens jule-glæde,
af hvert et hus og sind —
Det er ikke let at forstå, at en og samme digter i et og samme hæf
te kan stille så fuldstændig forskellige salmelinjer op mod hinanden.
Har han først skrevet det ene, så fortrudt det og skrevet det andet?
Det er i alt fald tydeligt, at der er nogle udskejelser, som han gør
udfald imod, ikke mindst i disse linjer:

Hvor kunne nogen mene,
som har naturlig sans,
at vi vor Gud kan tjene
med syndig drik og dans?

Der må åbenbart have været noget på Brorsons tid, som han
ikke fandt helt i sin orden, og som han derfor ikke kunne lade være
med at fordømme på den for ham særegne vis, — indflettet i en julesalme :
Bort, syndens natteveje,
som man tilforne gik,
hver hjælpe at udfeje
den gamle juleskik
at danse og at stime
i verdens syndig’ id,
hvor kunne det sig rime
med Jesu fødsels tid?
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Ja, det stod virkelig slemt til, da Brorson skrev de linjer, hvis man
skal tro, hvad der fortælles om forholdene dengang. Der var noget,
der hed »julestuer«. Måske kender vi dem bedst fra Holbergs
»Julestuen«, men ellers kan vi få et ganske godt indtryk af dem
ved at se, hvad man kan læse i P. Poulsens bog »Salmebogen for
tæller«.
Julestuer var en fællesbetegnelse for alle de fester, der holdtes
skiftevis i hjemmene i de 14 juledage, hvor man »legede« fra mid
dag og lige til den lyse morgen, og det gik på alle måder lystigt til.
De holdtes i storstuerne, hvor julebordet stod dækket hele julen,
Julestuerne gav frie tøjler til alle, så man næsten kunne opføre sig,
som man ville. »Det er jo jul, ihvad vi gør,« hed det, og dagene
fyldtes med kortspil, drik og dans og deslige. 1 1726 klages der
endda over udplyndringer, drab og tyveri begået på åben gade af
julestuefolk. Jo, vi kan vist godt forstå, at Brorson kunne have
grund til at sige, at enhver burde hjælpe med at feje den gamle
juleskik ud »at danse og at stime i verdens syndig’ id.« Han ville
have en sådan »verdens juleglæde,« en sådan »syndig legestue«
udryddet, så der kunne blive plads til den ægte juleglæde:
Skal julefesten være
til Jesu lov og pris,
så lad ham få sin ære
på lovlig kristenvis.
Længere fremme i salmen formaner han til at fejre julen på rette
måde:
For alting vel betænke,
at Gud i evighed
sin søn har villet skænke
til os på jorden ned.
Gør vi det, fristes vi ikke til helt at give os hen i verdens juleleg.
Brorson fortsætter:

Hvo det vil trolig gøre
får næppe tid engang
om juleleg at høre
for idel bøn og sang.
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Han sætter plat til side
al verdens lyst og pragt
og kun om ham vil vide,
som blev i stalden lagt.

Og så slutter han sin lange formanende salme med de to vers,
som i vor salmebog er blevet en selvstændig julesalme:
Velan, vi os vil samle
i Jesu Christi navn,
de unge med de gamle
skal løbe ham i favn;
han er vor jule-gave,
vor glæde, lyst og liv,
i ham vi og vil have
vor jule-tidsfordriv.

O Jesu dig at finde
er vores fulde agt,
ak, giv os ret i sinde
at gå med samlet magt
din krybbe at beringe
med hjertens tak og tro
at salmerne kan klinge
i hvermands hus og bo!

Når Brorson så i den næste salme i samlingen fra 1732 taler om, at
man tør sig ret fornøje i den søde juletid, tænker han sikkert langt
snarere på glæde end på, hvad vi kalder fornøjelser. Og glæden er
så uendelig stor, at vor julelovsang skal få jorden til at ryste og hel
vede til at skælve. Vi kan næsten bogstavelig mærke den altover
vindende styrke, der ligger i julebudskabet, når lovsangen skildres
på denne måde:
Din lov skal høres, frelsermand,
så vidt og bredt i verdens land’,
at jorden den skal ryste...
vi sjunge om den søde fred,
at helvede skal skælve ved
vor julesang at høre.
Julestuernes tid er forbi. Julen er stadig en hjemmets fest, men
på en helt anden måde, med juletræ, julelys, julegaver, — og det er
godt nok alt sammen.
Men også i vor tid er vi stærkt på vej til at verdsliggøre julen og
misbruge den til et frådseri uden lige, måske ikke som i julestuerne,
men så med alt det stads, der samles i juleudstillingsvinduerne og
udsmykkes med julens symboler. Jeg kan ikke lade være med at
anføre et lille uddrag af en historie af Flemming Bergsøe, »Hjer
ternes fest«.
Julefeberen bryder ud allerede i november, og danskeren gribes

6

øjeblikkelig af den. I løbet af få dage er han blevet et offer for den.
Så stiger feberen. »Forretningerne gejler os op, hidser os som tam
burinen hidser sydens dansere. Lysene stråler fra hvert butiks
vindue. Varerne væltes frem bag glasset og stadses op med glimmer
og englehår. Bøger, chokolade, brokbind, slips, isenkram osv., alt
bliver fra nu af serveret som ideelle julegaver. Det myldrer i vin
duerne med gode gammeldags nissemænd og allerkæreste glamour
girls i pikante nissedragter, det stråler fra tusinder papiermachéjulelys. I damelingeri-butikkerne stikker murstykker af pap frem
mellem silketrusser og brystholdere; hos grønthandlere er der byg
get grotter af vat, med rødlys ud over kartoflerne; det svirrer for
vore øjne med juleklokker, stjerner, engle, funkisklunker og sygevatsboller på snor. Bibelhistorie, folkesagn og pornografifabler
løber i ét for de begejstrede vinduesdekoratører. Små snedækte
kæmpehøje, stalde med julekrybber og elverhøje på glødende pæle
optræder i én forvirring, og ud og ind mellem varer og pynt danser
Nordens nisser og Østens vismænd, Christel-piger og elverfolk hånd
i hånd.«
Skildringen er ikke overdrevet. Vi ved alle sammen, hvor galt det
er fat. Julen er ved at begynde allerede midt i november. Hektisk
travlhed, der kulminerer umiddelbart før jul, så mange er næsten
segnefærdige af træthed, når julen endelig kommer. Vi synes, det
burde være anderledes, og alligevel må vi holde med digteren Piet
Hein, der siger i et gruk om julen:
Julen er over os —
om os og i os!
Modstand er ørkesløs,
intet kan fri os.
Der er kun ét
som kan lindre en smule:
simpelthen selv
at begynde at jule.
Det er et vers, der kan tages både i spøg og i ramme alvor. I den
ne søde juletid, da skal man rigtig jule...
Jo, den side af sagen skal vi nok huske. Ingen undgår den. Og
ingen vil drømme om så meget som at forsøge på at forbyde den.
Men det ville da også være underligt, om nogen kunne undgå at
blive mindet om, hvorfor vi holder jul. Hvor flimrende billedet end
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er omkring al vor juletravlhecl, så dukker julebudskabet dog op,
lige så sikkert »som natten aldrig er så sort, den jo for solen svin
der«, for at bruge et par linjer fra Brorsons julesang også i den
forbindelse. Han er urokkeligt forvisset om, at det glædelige bud
skab kan nå ud til hvert eneste menneske, når bare det vil tage imod
det. Selv den, der sidder i sorg, kan få del i glæden, ja, endda »føle
bedst, hvad denne store frydefest for glæde har at bringe«.
Den, der føler sig tilstrækkelig fornøjet med svir i mad og drikke
eller med et læs af varer hentet hjem fra de farvestrålende julebu
tikker, har dog ladet sig snyde for det, der giver julen dens egent
lige indhold af glæde, — den glæde, som Brorson har givet os et så
enestående dejligt udtryk for i den salme, som vi glæder os over at
synge i julen, og som jeg her kun citerer det første vers af, idet vi
her fra Egå efterskole ønsker alle Egåbogens læsere en rig og vel
signet julefest med den rette glæde over julens frelserbudskab:
I denne søde juletid
tør man sig ret fornøje
og bruge al sin kunst og flid
Guds nåde at ophøje;
ved den, som er i krybben lagt,
vi vil af ganske sjælemagt
i ånden os forlyste.
Din lov skal høres, frelsermand,
så vidt og bredt i verdens land,
at jorden den skal ryste.
Tage Dybkjær.

Jeg er så glad hver julekveld
Jeg er så glad hver julekveld,
for da ble Jesus født;
da lyste stjernen som en sol,
og engler sang så søtt.

Da tenner moder alle lys,
så ingen krok er mørk;
hun sier stjernen lyste så
i hele verdens ørk.

Det lille barn i Betlehem,
han var en konge stor,
som kom fra himlens høye slott
ned til vår arme jord.

Hun sier at den lyser enn
og slokner aldri ut,
og hvis den skinner på min vei,
da kommer jeg til Gud.

Nå bor han høyt i himmerik,
han er Guds egen sønn,
men husker alltid på de små
og hører deres bønn.

Hun sier at de engler små,
de synger og i dag
om fred og fryd på jorderik
og om Guds velbehag.

Jeg er så glad hver julekveld,
da synger vi hans pris,
da åpner han for alle små
sitt søte paradis.

A gid jeg kunne synge så,
da ble visst Jesus glad;
jeg j° også ble Guds barn
engang i dåpens bad.

Jeg holder av vår julekveld
og av den Herre Krist,
og at han elsker meg igjen,
det vet jeg ganske visst

Norsk julesang. Af Marie Wexelsen.

När det lider mot jul
Det strålar en stjärna förunderligt blid,
i öster på himlen hon står.
Hon lyst över världenes oro och strid
i nära två tusende år.
När dagen blir mörk och när snön faller vit,
då skrider hon närmare, då kommer hon hit,
och då vet man, att snart är det jul.
Ty julen är härlig för stora och små,
är glädje och ljuvaste frid,
är klappar och julgran och ringdans också,
är lycka oändligen blid,
är ljus, allas ögon då stråla som bäst
och stjärnorna tindra som mest
och där ljuset är — där är det jul.

Svensk julesang. Af Jeanna Oterdahl.

Vers 2, linje 3: klappar = julegaver.

Sviende anklager
To norske skoleromaner
Det sker, man får en bog i hånden, som uden at være et stort litte
rært kunstværk fængsler een, fordi den er skrevet af et menneske
med et brændende sind, et menneske, som virkelig har noget på
hjerte.
Sådan er det gået mig to gange over for den norske forfatterinde
Aslaug Høydals første bøger, hvis handling her kort skal omtales
sammen med det budskab, de indeholder.
Aslaug Høydal er fra Langlim, en meget afsides bygd i Telemark,
har gået på statens kvindelige industriskole i Oslo og lærerskolen
ved Elverum. Hun har tillige gået på den norske lærerhøjskole og
et par gange deltaget i lærerkursus på Askov.
Hendes første roman, »Sevje«, vakte ved sin fremkomst stærk
diskussion, fordi den foregår på en uddannelsesskole for lærere og
trækker linjerne stærkt op mellem hyklerne og fuskerne, som kla
rer sig bedst, og den, der ikke vil gå på akkord med idealerne.
Selv om hun i bogen maler med udpræget hvide og sorte farver,
er der noget i skildringen af hovedpersonen, som giver forventnin
ger til hendes fremtidige forfatterskab.
Bodvar er fra et hjem på landet, hvor faderen har været på fol
kehøjskole, har oplevet noget dér, er blevet glad ved jorden og
hjemstavnen, og han vil have sønnen samme vej. Men Bodvar dra
ges mod bogen, vil hellere være maler eller digter.
Faderen sender ham på højskole i håb om, at han der skal få
lyst til arbejdet med jorden. Højskolen åbnede en ny verden for
Bodvar. Det var godt at leve, det havde det aldrig været før. Læ
rerne vidste noget om ham. De fyldte tomrummene i ham, spillede
på strenge, som aldrig havde været brugt før. Bodvar åbnede sig
som ødemarksplanten efter en regnbyge. Han sugede til sig. Hver
celle i ham var vendt mod livet, øjeblikket havde mening.
Lærer ville han være, fylde de unge med »sevje«, den livssaft,
som sprænger knopperne. Han begyndte at skrive en bog om for
året, livet, saften, der stiger i træerne, i alt levende. Bogen blev
aldrig færdig.
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Faderen forstår ham ikke, hans jernvilje vil have sønnen bøjet
mod jorden og arbejdet med den. Først da sønnen ved en ulykke i
skoven ødelægger en fod, så han må have kunstig fod og ikke kan
klare arbejdet med jorden, giver faderen sig og giver ham lov at
tage på lærerskolen.
En dag står så Bodvar med søgende øjne ved lærerskolens port.
Han møder med store forventninger. Snart sidder han under
talerstolen, ventende på lynet fra Sinai, men den hvidhårede rek
tor fremførte bare nogle ord, velmente, slidte, opvarmet mad. De
var sagt før.
Skolen begyndte. Lærerne havde altid hastværk, var ligesom altid
på spring bort fra noget. Bodvar mødte historielæreren en dag og
sagde: »I aftes fandt jeg noget mærkeligt i en historiebog.« Han
dirrede af iver. Læreren studsede, smilte ovenfra og gik videre.
Der var prøver på skolen af og til. Lærerne skulle give karak
terer og måtte have noget at rette sig efter. Der var elever, som snød
sig til at have bøger med i klassen at skrive af efter! de blev rost for
resultaterne.
Lærerne var strandet på een ø, eleverne på en anden. Bodvar ar
bejdede sig bort fra virkeligheden. Det vil sige, han læste historie,
bjerge af historiebøger. Der var kammerater, som rådede ham fra.
Læs pensum, til eksamen spørger de bare efter pensum, intet andet.
Bodvar undrede sig over klassen, han sad i. Unge mennesker,
som var trætte af livet. I timerne sad de med tomme øjne og gloede
på en sort tavle. Lærerne talte til dem som til en død masse. De var
efterhånden lig eleverne. Hvem kan få varme og liv i en tale, når
ingen hører på den? Der var slukket om dem og i dem. Eleverne
sagde aldrig noget, som kunne sætte liv i læreren. De bare var der...
De klappede, når læreren meldte om en fritime. Lærerne levede
i deres egen verden og vidste ikke, hvor eleverne drev hen.
Een gang fristedes Bodvar til at skrive af. Han skammede sig
dybt, da læreren roste hans stil. Han gjorde det aldrig mere, og
hans stile blev aldrig mere rost.
Eksamen kom. I historie vidste Bodvar langt mere end kamme
raterne, men han vidste for meget, fik et spørgsmål om noget, som
stod i pensum, men som han ikke havde nærværende. Alle troede,
han ville få fineste karakter. Det glippede, fordi han ikke havde
holdt sig til pensum. De ville have nogle få linjer, som han ikke
kunne. Alt det meget, han vidste, interesserede ikke.
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Bodvar, som havde været så flittig, som havde drømt så stort om
det at blive lærer, at hjælpe eleverne til at gro, fik kun en lille eks
amen.
Mange, der havde siddet det meste af tiden hos Kage-Lina og
drukket øl, klarede sig meget bedre, fordi heldet var med dem, og
fordi de holdt sig til lærebøgerne og ikke bekymrede sig for det, der
lå ud over pensum.
Bodvar blev lærer — et embede, ingen andre ville have, der var
uvenskab og trætte på alle kanter, forældrene var arvefjender. Han
gik til under forsøgene på at rette op, var ikke hårdhudet nok til
opgaven.
Et følsomt og oprigtigt menneskes undergang er vi vidne til i
denne bog. Den vakte som nævnt stor diskussion i Norge ved sin
fremkomst. Nogen kan have følt sig ramt. Der er peget på skavan
ker og fristelser i skolelivet og undervisningen. Det er fakta, der
regnes med. Ånd og hjerte er fremmedord, og rutinen er en styg
erhvervssygdom for pædagoger.
Der er nok et og andet i den norske roman, som har ærinde til
danske læsere og lærere. Der skal ikke generaliseres, men også her
er der steder, hvor man kun knæler for kundskaberne, og hjertet
fryser.
Hjertelivet er en realitet, selv om det for videnskaben er et ukendt
begreb. Den regner med forstanden, intellektet og bevidsthedslivet
og overser det videnskabeligt uhåndterlige hjerte.
Undervisning er ikke en videnskab, men en kunst, og enhver
kunstart må udøveren stå i et personligt forhold til.
Også Aslaug Høydals anden roman henter sit stof fra skolens
verden. Denne gang drejer det sig om den tvungne ungdomsskole,
og igen blev der stor diskussion i skolekredse, og der kom stærke an
meldelser i bladene — for og imod.
En af Norges kendteste skolemænd sagde til mig: Bogen er sand.
Det, der skildres, er måske ikke hændt altsammen på een skole,
men det er hændt indenfor den norske skole, og bogen er ikke lige
gyldig.
Den er et sviende anklageskrift, skrev anmelderen i Dagbladet.
I Norge som i Danmark udbygges skolevæsenet i disse år. Små
afsides skoler nedlægges. Store centralskoler bygges. Vi har fået fri
villigt 8. og 9. skoleår. I Norge kan kommunerne bestemme, om
disse to år skal være tvungne. Nogle har bestemt sig for, at alle skal

13

have ni års skolegang. Ingen skal være uden for de store pædago
giske fremskridt i tiden.
Romanen, »Dyr last«, begynder med, at de har fået en ny stor
skole i Kråkedalen midt i tætbebyggelsen. Børnene fra de afsides
skoler i udkanten af kommunen skal nu herind. Det er en af de
fremmeste skoler i landet, og den skal helt på toppen. Ude i de
små skoler bliver børnene suitefodret, de er tyve år bagefter derude.
I fjor kom børnene fra Raundal til Kråkedalen, tænk, de forstod
ikke engang at trække i snoren på toilettet.
I år er det skolen i Skarbugrend, der skal nedlægges. Der skal
være møde om det i skolestuen. Skolekommissionsformanden og le
deren af den nye fællesskole vil komme og gøre rede for den ny sko
les fordele.
Aftenen kommer. Sagen bliver lagt frem: »Børnene, det er frem
tiden... Jeg for min part må le, når jeg tænker på, hvad de bød os
som børn...
Men hvad byder vi ikke børnene i dag. - For det første bus eller
tog, som fører dem lige ind til skoleporten. De har bare at trippe
hen over en velpasset legeplads. Inde i de skinnende bygninger ven
ter lærere med strålende udstyr til flere hundrede tusinde kroner.
Der er skolepsykolog, som løser alle vanskeligheder. Speciallærere.
Med åbne arme står de færdige til at tage mod flokkene. Evne
prøver, testning, ny fremskridt til hver tid. På rette plads med
alle, afdelinger, som passer hver enkelt. Alt er gennemtænkt og lagt
til rette af videnskabsmænd...«
Sådan lægger lederen af den store moderne skole sagen frem:
Vejen opad er åbnet, døren på vid væg. Kråkedalen tager mod
deres børn, toget giver plads. Til efteråret går Skarbugrend ind
i en ny tid. Dette møde er bare for at sprede oplysning, fortælle om
alle fordelene.
Der er nogle af tilhørerne, som rømmer sig. Disse bønder har det
med at rømme sig i tide og utide.
»Læreren følger selvfølgelig med,« bliver det oplyst.
En mand rømmer sig og rejser sig.
Formanden gør opmærksom på, at forhandlingen først begyn
der senere.
Men den genstridige mand bliver stående: »Jeg vil bare sige, at
de ikke behøver at gøre sig umage. Her i Skarbugrend har vi både
skole og lærer.«
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»Skolen skal centraliseres til efteråret, så langt er det afgjort.«
Manden rømmer sig igen: »Det er vore egne børn, vi tager an
svaret selv«.
»Forældre har ikke vilkår for at tage ansvar. De har ikke . . .«
»Sig det lige så godt rent ud. De har ikke forstand nok. Men jeg
har klaret mig med forstanden fra Skarbugrend. Det samme tæn
ker jeg vore børn kommer til at gøre.«
Jamen, skolen svarer ikke til kravene i dag, her er jo ikke engang
toiletter. Nej, men de har træ parat, det kan stilles op.
Det er ikke nok. Specialrum til køkken, sløjd og kropsøvelser hø
rer også med. Bonden mener, de har hele jorden her omkring
til legemsøvelser.
Men om vinteren — i snefog?
Da har de skibakkerne lige overfor, og værksted til sløjd kan de
låne af mig og køkken af min kone.
De kloge inde fra centralskolen ryster på hovedet. Det er for galt.
Tænk at gå på ski i stedet for videnskabelige legemsøvelser — og så
med lærer uden specialuddannelse. Nej, her må fagfolk til, som
kan lære børnene at gå, stå, sidde og trække vejret ret.
Der er ingen vej udenom. Børnene må med toget 30 km til den
store skole i Kråkedalen.
Læreren og børnene har haft det godt med hinanden i den lille
skole i Skarbugrend — og med hjemmene. De har været et samfund,
hvor alle var lige.
Det ændres med den nye skole. Her er 8. og 9. klasse, teoretiske
og praktiske linjer. Børnene bliver prøvet og delt. Nogle går til bog
lige klasser, andre til praktiske - en af dem hedder inden længe
høvleklassen, og senere bliver det til idiotklassen. Det sætter skel.
Også børnene fra Skarbugrend, der havde været gode venner, bli
ver delt, og det varer ikke længe, før de ikke kan være i samme kupé
på hjemvejen fra skole. De boglige vil ikke være sammen med de
andre. Hjemmene forstår ikke deres børn. De er sendt af sted til den
fine skole pænt klædt og med mange formaninger om at hilse pænt
på lærerne. Men sådan noget gør man ikke der. De andre børn vil
håne dem, hvis de hilser høfligt på en lærer.
Læreren fra den lille skole er utilpas. Han må styrte fra klasse
til klasse. Der er elever, som tyranniserer både lærere og klasser.
Der er ingen orden, ingen disciplin. En har glemt sin skoletaske, en
anden skal have spidset blyanten, en tredje have blæk i sin fylde
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pen. Blækhuset væltes. Sådan kan de med vilje få en hel time til at
gå. De er uoplagte. De finder på alverdens ting.
Og forældrene kan mærke det på dem hjemme. De er ikke til at
have med at gøre mere. Finder på det utroligste. De tænker på at
tale med lærerne om det ved første forældremøde.
Men så holder lederen af centralskolen en tale, hvori han roser
børnene, man kan se, de har fået en god opdragelse, de opfører sig
pænt og viser interesse for skolearbejdet. Det er vågne elever, som
det er en glæde at arbejde med.
Forældrene bliver rørt over dette. Hvis børnene opfører sig fint
i skolen, må de vel kunne tåle lidt spektakel derhjemme. De får
ingenting sagt til lærerne.
Men skolelederens tale var bluf. Skolen skal være en mønster
skole. Derfor giver han også eleverne lidt bedre karakterer, end de
fortjener, og det opdager de hurtigt. Får de gode karakterer uden
at arbejde, hvorfor så gøre noget ved det. De driver den af.
Læreren fra Skarbugrend vil ikke være med til at give eleverne
højere karakterer, end de fortjener. Alle de andre lærere og lærer
inder møder med fine karakterer til børnene. De vil ikke være be
kendt, at de ikke formår at få eleverne til at bestille noget. Det gæl
der deres egen anseelse, og for lederen gælder det skolens anseelse.
Man ser bort fra den enkelte lærer.
Det går ikke i det lange løb. Huset bygget på sand skrider. Der
sker et tyveri i byen en nat. Det viser sig at være elever fra skolen.
Det sker een gang til. Igen de samme. Skolen kommer i søgelyset.
Korthuset falder sammen.
Jeg skal ikke referere hele romanen. Den er skrevet af et menne
ske, som er levende optaget af sit emne.
Hun er ikke imod udvidet undervisning, ikke imod 8. og 9. klas
serne, men hun er afgjort imod, at de er tvungne, så alle skal gå
der.
Det er de elever, som ikke ville komme, hvis tilslutning til disse
klasser var frivillig, men som nu skal komme, der ødelægger dis
ciplinen og tyranniserer både lærere og kammerater.
Hvad hjælper det med fine skoler og dyrt inventar, skolepsyko
log og speciallærere, hvis de ikke skoleegnede elever overtager
styringen i klasserne. Hvad bliver der ud af en undervisning, hvor
pædagogerne er så optaget af planlægning og indberetninger, at de
glemmer børnene.
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Aslaug Høydal bruger stærke farver, javel, men hun har noget
på hjerte. Hun har set nogle af farerne ved moderne skolesystemer.
Hvad hjælper den faglige dygtighed, hvis det går ud over folke
sundheden, den åndelige sundhed.
Arbejderbladet i Oslo skrev om bogen, at som personerne og for
holdene var skildret omkring den nye skole i Kråkedalen, var det
komplet umuligt at tro på nogen af dem. Men bag dette blad står
et parti, som er tilhænger af den tvungne ungdomsskole.
Er det et uartikuleret varselsråb, forfatterinden har udsendt, så
er der også nogen, som har hørt det.
Morgenbladet skrev, at bogen var en brandfakkel, som bør lyse
længe, til forargelse og til opvækkelse, og bladet Nidaros kaldte
bogen »et vækkerråb, som vi ikke har hørt mage til siden Kiellands
dage.«
»Er den vanskelig at tro på«, skrev Ingeborg Refling Hagen.
»Spørg de mange lærere med nervesammenbrud.«
Aslaug Høydals sidste bog er skrevet med en sådan brændende
nidkærhed, at vi tvinges til at tænke os om og til at kræve, at linje
delt ungdomsskole -fortsat må blive en frivillig sag i vort land; og
der må fortsat efter 7 års skolegang være frihed til at vælge mellem
8. og 9. klasserne og de frie ungdoms- og efterskoler og til at vælge
begge dele.
Der er nogle få, som absolut har bedst af at komme ud af skolen
i 14 års alderen eller før. De er ikke blot uimodtagelige for påvirk
ningen i skolen, de ødelægger for mange andre. Og det må vi kræ
ve, at de få ikke ødelægger undervisningen for de mange.
Aslaug Høydals bøger minder os om, at der er een ting, som let
glemmes i den moderne skole. Jeg har strejfet det før. I under
visningsvejledninger, også den blå betænkning, og i bøger om psy
kologi og menneskekundskab søger man forgæves ordet hjerte. Det
findes ikke. De moderne menneskeforskere kender det ikke. Det
findes ikke i deres ordbog. De går uden om det centrale. De analy
serer, dissekerer og registrerer, men det væsentlige — at fra hjertet
udgår livet — har de ikke fået fat i.
Aslaug Høydals bøger er en påmindelse om, at vi ikke må glem
me dette egentlige, om vi vil varetage folkets åndelige sundhed.

Jens Marinus Jensen

Radioforedrag 1965.

Får vi ni års undervisningspligt. . . hvad så?
De fleste af vore politiske partier har ni års undervisningspligt
blandt programpunkterne, og for nylig er der blevet sat fyr under
den kedel, der skal koge forslagene sammen til et lovforslag, der
skal fremsættes i folketinget, idet undervisningsministeren har ud
peget formanden for det udvalg, der skal udarbejde forslaget.
Som så ofte før er det tanken, at det skal være et embedsmands
udvalg, der skal udarbejde forslaget. Der er ikke plads til folk fra
det praktiske liv. Efterskolerne får derfor efter al sandsynlighed
ingen indflydelse på lovforslagets udforming, så vil vi gøre vore
synspunkter gældende, må vi søge at rejse en folkestemning, der kan
øve pres på de politikere, der til sin tid skal stemme om forslaget
i folketinget.
Der gives naturligvis forskellige grunde, når man fra forskellige
sider argumenterer for en udvidelse af undervisningspligten, men
der er især to ting, der bliver gentaget:
det tekniske samfund kræver det!
de andre lande har det!

Det er kun syv år siden, vi fik en ny skolelov, men alligevel er vi
sakket håbløst bagefter! Vi er blevet et U-land på undervisningens
område!
Det er naturligvis en skandale, hvis et så oplyst folk som det dan
ske er ved at synke ned i den mørke middelalder på det undervis
ningsmæssige område. Lad os derfor nøgternt betragte forholdene,
som de nu er. Lad os begynde med vore muligheder for undervis
ning af vore børn og unge efter de love, der er gældende i dag.
Et grundsyn i den danske skolelovgivning har altid været frihed.
Det grundsyn blev allerede nedfældet i skoleloven af 1814, idet
der i § 18 står:

»Forpligtelsen til at lade børn eller tyende søge almueskolerne
bortfalder for dem, som ved en student, seminaristisk oplært
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skolelærer eller på anden måde således drager omsorg for deres
børns eller tyendes undervisning, at amtsskoledirektionen,
efter indhentet oplysning fra sognekommissionen, finder skole
gang for disse ufornøden.«
Forældrenes ret til selv at bestemme over deres børns undervis
ning er således fra begyndelsen indført i vor skolelovgivning under
enevælden af mænd, der af tradition stod enevælden nær, men i
livssyn var påvirket af det frihedsrøre, der senere førte til juni
grundloven af 1849, hvor denne forældreret blev endelig stadfæs
tet.
Vor skolelovgivning taler derfor aldrig om skolepligt, men kun
om undervisningspligt, og denne undervisningspligt er praktisk ta
get uændret siden 1814.
Det kunne således se ud til, at det var på tide at få skabt ændrin
ger på det punkt. Ingen vil vel påstå, at der ikke stilles større krav
om undervisning i dag end for halvandet hundrede år siden.
Lad os med det samme slå fast, at det ikke er undervisningstiden
alene, der bestemmer undervisningens effektivitet. Nok skal der en
vis tid til at indlære et bestemt stof, men mange andre faktorer spil
ler ind: undervisningsmidler og — metoder, lærerens beherskelse
af sit stof, elevernes evner og arbejdslyst osv. Hvis alle disse fak
torer er positive, bliver effektiviteten størst. Er blot en af dem nega
tiv, falder effektivitetskurven.
De tre første faktorer: undervisningsmidlerne og — metoderne og
lærerens beherskelse af sit stof - gennem en læreruddannelse, der
stort set har fulgt med tiden — har gennemgået en rivende udvik
ling, og man må vist have lov til at sige, at når 1958-lovens bestem
melser bliver gennemført overalt, har vi en skolelovgivning, der på
disse områder tilgodeser alle rimelige ønsker, hvor myndighederne
ikke har for små sko på, når de skal anvise penge til skolevæsenet.
1958-loven giver mulighed for frivillige 8. og 9. klasser, hvis
forældrene ønsker det.
Skolerne er ikke alle steder udbygget til at tage 8. og 9. klasserne,
men alligevel fortsatte 87 % af eleverne i 1965 i skolen efter 7. sko
leår, enten i 1. real eller i 8. klasse.
Dertil kommer så, at en del af resten på et eller andet tidspunkt
benytter sig af et af de mange tilbud, de har for at modtage anden
frivillig undervisning: kommunale ungdoms- og aftenskoler, efter-
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skoler, højskoler, fagskoler og forskellige kursus, så mon ikke vi kan
regne med, at ca. 90 % modtager undervisning udover de syv plig
tige år?
Dertil kommer så, at mange unge senere får undervisning af
mere pligtig art på handelsskoler og tekniske skoler, foruden alle
de mange, der får en højere uddannelse.
Vi kan derfor fastslå, at nok har vi kun syv års undervisnings
pligt, men vort nuværende skolebillede er så rigt varieret og giver
så mange tilbud, at alle, der vil, kan få en undervisning udover de
syv år i børneskolen, og at der er rige muligheder for, at de unge og
deres forældre selv kan bestemme skoleformen efter evner, lyst og
interesser.
Det ser således ud til, at hvis vor undervisning er underudviklet,
så er det i hvert fald ikke, fordi der ikke er muligheder for undervis
ning. Da det endvidere er fastslået, at mindst 87 % af alle unge
over undervisningspligtig alder søger videre undervisning, kan man
vel også være bekendt at påstå, at de unge er interesseret i at bruge
vort undervisningsapparat. Men hvad så med de sidste 10-12 %?
Dem får vi naturligvis ikke til frivilligt at søge videre undervis
ning. Vi må gøre os klart, at der altid vil blive en spildprocent, når
undervisningen er frivillig, og at hovedparten af dette spild vil fin
des blandt de dårligst begavede, »dem, der trænger mest til under
visning.« Jeg tror ikke, at vi skal være så kede af, at vi ikke får
alle med. Vi gør i børneskolen meget for at gennemføre specialun
dervisning af alle, der af en eller anden grund ikke kan følge den
normale undervisning, og det er al ære værd. Den svage skal have
lige så store muligheder, som den stærke, også efter undervisnings
tidens ophør. Men vi får ikke noget godt ud af at tvinge dem til en
længere skolegang.
I de seneste år er der et ord, der er dukket op igen og igen: dis
ciplinkrise.
Når børn kommer i pubertetsalderen, begynder skolen at få sine
vanskeligheder med dem. De er ikke til at få til at gøre et ærligt
stykke skolearbejde, og dertil er de støjende og provokerende i deres
optræden, så de virker forstyrrende om ikke direkte nedbrydende
på undervisningen. Da skolen ikke har noget effektivt disciplinar
middel at bringe i anvendelse mod dem, kan de i værste fald ty
rannisere en klasse eller måske hele skolen. Endnu kan skolen mid
lertidigt bortvise dem, når de er over undervisningspligtig alder —
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ikke som straf, for de har intet højere ønske end at blive bortvist —
men, hvad skal man stille op med dem, når de er undervisnings
pligtige?
Her kan vi passende kaste et blik på forholdene i vore nabo
lande, hvor de har fået den velsignede udvidelse af undervisnings
pligten og derfor er langt foran os. Hvad mener f. eks. norske og
svenske lærere, som har fået den store ære at undervise en tvungen
8. eller 9. klasse?
Jeg må tilstå, at jeg ikke personlig kender noget til norske og
svenske skoleforhold, men dels har jeg læst og dels har jeg hørt,
hvad norske og svenske lærere fremsætter som deres erfaringer, og
alle disse udtalelser går i den retning, at forholdene er blevet me
get værre, siden de fik den forlængede undervisningspligt. Det tyder
jo ikke ligefrem på, at den forlængede undervisningspligt er en
ubetinget succes.
Det næste spørgsmål, vi må beskæftige os med, må så blive er
hvervslivets krav til de unges undervisning. Kan vort nuværende
undervisningssystem tilfredsstille erhvervenes ønsker, så de unge har
muligheder for beskæftigelse?
Det kan være vanskeligt at give et udtømmende svar på det
spørgsmål i øjeblikket, idet den herskende mangel på arbejdskraft
bevirker, at man skraber bunden, så alle kan i det mindste få ar
bejde.
Men der er visse ting, der tyder på, at. der inden for en række
fagområder vil blive stillet større krav om undervisning forud for
uddannelsen, end tilfældet er i øjeblikket. Jeg kan nævne handelsog kontoruddannelsen, der fra 1967 vil kræve enten 9. klasses stats
kontrolleret prøve som adgangsbetingelse eller en forlænget læretid
(en slags forskole) på et år, og sygeplejen, der vil kræve realeks
amen som adgangsbetingelse, når der igen bliver tilstrækkelig til
gang til faget.
Meningen med loven af 1958 var vel, at den skulle lette presset
på eksamensskolen ved at gøre realafdelingen til en forskole for den
højere uddannelse, den boglige, og afløse den eksamensfrie mellem
skole af de frivillige 8. og 9. klasser som en forberedelse til erhvervs
livet, og hvis man havde holdt fast ved det syn, havde meget været
vundet.
Men desværre fandt man på at hægte en eksamen på 9. klas
serne, den såkaldte frivillige statskontrollerede prøve efter 9. klasse.
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Bevares, prøven er frivillig! Ingen kan eller skal tvinges til at gå
op til den, men . . . hvad er frivilligheden værd, når det ikke er
selve undervisningen, men kun prøven, der giver adgang til visse
grene af erhvervslivet?
Det må lige bemærkes, at man ikke kan dumpe til prøven, og at
bestået prøve i alle tilfælde giver adgang til handelsskolen, uanset
om eleven har evner til at følge handelsskolens undervisning.
Vi står altså i den barokke situation, at erhvervslivet kan være
tvunget til at afvise kvikke og velbegavede unge og i stedet må lade
sig nøje med ringere arbejdskraft, der har sikret sig adgangstegn
i form af et eksamensbevis. Det vil i realiteten sige, at der ikke er
nogen frivillighed tilbage. Vil man have læreplads, må man ind
stille sig til prøven. Ellers er døren slået i.
Vi må altså gøre os det klart, at vil man have adgang til visse
erhvervsgrene, kræves der ni års undervisning, afsluttet med en
statskontrolleret prøve. Og vi må nok også indstille os på, at flere
og flere erhvervsgrene fremover vil stille krav om denne prøve som
betingelse for adgang til erhvervet. Kan vi så ikke lige så godt tage
skridtet fuldt ud og sige, at alle skal have ni års undervisning og
slutte med prøven?
Hvis man tror på, at tvungen undervisning giver de største re
sultater, og at det er en livsnødvendighed at afslutte skolegangen
med en eksamen, må svaret naturligvis blive: jo.
Når jeg vil advare mod denne form for skole, skyldes det flere
ting.
Vi har foreløbig nået så gode resultater ad frivillighedens vej, at
de taler for sig selv.
Vi har ganske vist en lille rest, som ikke får mere end syv års
undervisning, og den rest vil altid blive ved at være der, så længe
undervisningen er frivillig. Den rest må vi se bort fra. Der vil altid
være nogen, som ikke er egnede, om vi så tvinger dem til at gå
aldrig så mange år i skole. Vi kan lade dem få mulighed for en
frivillig undervisning lige så godt som alle andre, men vi gør dem
hverken bedre eller lykkeligere ved at tvinge dem.
Vi har et så rigt varieret undervisningsprogram, at alle kan få
den undervisning, der ønskes, og som der er behov for, og, hvad der
er det vigtigste efter min mening, enhver kan selv vælge sig sit un
dervisningsprogram. Hvordan vil man bevare valgfriheden med en
forlænget undervisningspligt? Undervisningsministeren fremhæver
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gang på gang, at vi skal bevare valgfriheden, at der skal være plads
til de forskellige skoleformer, men han siger aldrig, hvordan vi skal
bære os ad dermed. Det er vel ikke, fordi han ikke selv kan finde ud
af, hvordan det skal kunne lade sig gøre?
Jeg tror heller ikke, at vi får en mere effektiv undervisning, når
eleverne er tvunget til at gå i skole. I min tidligere omtale af under
visningens effektivitet omtalte jeg, at alle faktorer måtte være posi
tive for at opnå gode resultater. Men går eleverne til arbejdet af
tvang i stedet for af lyst, er der en meget betydelig faktor, der er
negativ: elevens indstilling til arbejdet. Man kan tvinge en hest til
vands, men man kan ikke tvinge den til at drikke, siger et gammelt
ord, som vi passende kan overføre til: Vi kan tvinge eleven i skole,
men vi kan ikke tvinge ham til at lære noget.
Da formålet med udvidet skolegang vel må forudsættes at være,
at eleverne skal lære noget mere, kan man ikke andet end nære al
vorlig ængstelse for, at resultatet ikke vil komme til at svare til an
strengelserne, at resultatet som helhed vil vise sig dårligere end
under den nuværende ordning. Derfor advarer jeg mod at forsøge
med tvang.
Tilbage står så erhvervslivets krav. Det er nok rigtigt, at erhver
vene gerne ser ni års skolegang indført. Tidligere var det alminde
ligt, at de unge kom i lære, når de var fjorten år, men i dag forlan
ges, at en lærling skal være seksten år, fordi han ellers er for umo
den. At erhvervene mener, denne ventetid bør anvendes til en for
længet skolegang, skyldes, at man finder, at eleverne møder med
for små kundskaber i dansk, regning og skrivning. Taler man med
en arbejdsgiver, er det altid de tre fag, han klager over. Sagt på en
anden måde: erhvervene kræver ikke en bestemt undervisningstid,
men et vist minimum af kundskaber af lærlingen. Hvordan han har
skaffet sig disse kundskaber, har mindre eller ingen interesse, men
9. klasses prøven giver i sin nuværende form ingen sikkerhed for,
at disse kundskaber er til stede. Hvad er den så værd?
Hele ulykken i vort nuværende skolesyn er, at vi stirrer os blinde
på eksamensbeviset. Det er det syn, vi må have ændret, i stedet for
vort skolesystem, for det er godt nok i sin nuværende form.
Vi må derfor begynde med at afskaffe alt, hvad der hedder eks
amen eller prøve som afslutning på et skoleforløb.
Så må vi naturligvis sætte noget andet i stedet, og jeg skal kort
prøve at skitsere, hvordan jeg mener, vi skal løse det problem.

23
Vi skal fortsætte vor nuværende syvårige grundskole som en
udelt skole, hvor undervisningen som det primære tager sigte på at
indøve sikkerheden i dansk, regning og skrivning, og med matema
tik og sprog som mere eller mindre valgfri fag i de tre sidste skoleår.
Dernæst kan eleven frit vælge. Han kan holde op for bestandig
eller for en kortere eller længere tid efter ønske, men han kan til
hver en tid begynde igen, og han kan også direkte fortsætte i real
afdelingen, i 8. klasse, i ungdoms- eller efterskolen, eller hvor han
nu har lyst og evner. Men der må være mulighed for at gå fra den
ene skoleform og til den anden. Den fjortenårige er som regel ikke
moden nok til at træffe sit endelige erhvervsvalg, men er til gengæld
som oftest skoletræt. Derfor må vi bort fra det stive system, der tvin
ger til et endeligt valg i den alder. Jeg kan nævne flere eksempler
på unge, der i fjortenårsalderen ikke havde højere ønske end at
forlade skolen, men allerede et år senere havde de fortrudt, at de
ikke var gået i realafdelingen, men da var det for sent at vælge om.
Jeg kan ikke se, at det ville være en ulykke hverken for skolen eller
eleven, om en sekstenårig f. eks. begyndte i 1. real og først kunne
tage realeksamen som nittenårig og evt. studentereksamen som enogtyveårig.
Det må da være en større ulykke at komme på den forkerte hylde
i tilværelsen og lide under det resten af livet.
Når den unge så skønnes moden til at begynde en erhvervsmæs
sig uddannelse, tænker jeg mig, uddannelsen skal begynde med en
slags forskole af nogle ugers varighed, altså noget i retning af de
grundkursus, visse håndværksfag allerede har. Så kan erhvervsli
vet selv fastsætte sine normer og krav og selv sikre sig, at lærlingen
opfylder kravet, inden uddannelsen påbegyndes. Dermed har vi
sikret os, at erhvervene ved, hvad de får, og at de unge selv kan
vælge vejen til målet uden at være bundet af en bestemt skoleform.
Dermed har vi aflivet den famøse statskontrollerede prøve, og
ingen vil savne den. De forskellige skoleformer kan arbejde frit,
kan indføre et større eller mindre antal valgfrie fag efter ønske og
behov og er fri for det pres, som en afsluttende prøve altid er.
For min skyld kan man gerne lade realeksamen gå samme vej og
lade den afløse af en prøvetid på gymnasiet og de andre skoler, der
nu optager elever på grundlag af realeksamen. En eksamen, der
lægger vægt på hukommelsesstof og arbejder efter lotterisystemet,
har ingen værdi i sig selv. Det er heldet mere end dygtigheden, der
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er det afgørende. Skal vi endelig have eksamen eller prøve på et
eller andet område, må formen være sådan, at det er elevens evne
til at anvende det lærte stof, der bliver afgørende for resultatet. Det
må f. eks. være vigtigere, at en elev kan slå op i en ordbog og finde
ud af, hvordan et bestemt ord skal staves, end at han pr. hukom
melse kan stave det.
Lad mig da konkludere dette indlæg i den aktuelle skoledebat
derhen:
Vi har et godt og rigt varieret undervisningssystem, spændende
fra børnehaveklasser til universiteterne.
Det kan tilgodese alle rimelige krav fra elever, forældre, erhverv
og myndigheder.
Vi trænger ikke til en udvidelse af undervisningspligten, men til
mere smidighed og bedre koordination i undervisningen af de
unge, så der kan blive muligheder for frit at bevæge sig mellem de
forskellige skoleformer.
Vi trænger frem for alt til at få vort syn på eksaminer og prøver
revideret.
Vi må aldrig låse os fast på et bestemt system og bilde os ind, at
det er det eneste anvendelige. Tiderne skifter, og kravene ændres.
Vi må sætte alt ind på at følge med udviklingen ved stadig at dyg
tiggøre os og ved selv at tage stilling til problemerne.
Derfor skal vi heller ikke overlade til politikerne og deres embedsmænd at forme vort skolevæsen. Skolen er folkets skole. Så må det
også være folket, der giver skolen form og indhold. Derfor må
hver enkelt nu sætte sig ind i problemerne og ud fra sine forudsæt
ninger sætte sit præg på debatten, inden ulykken — ni års undervis
ningspligt — er uafvendelig.
Sv. Jensen
Vi sender alle tidligere elever de bedste ønsker om en glædelig
jul og et godt nytår. Tak for hilsener og breve, der aldrig blev be
svaret.
Familien i »Læbo«.

Der er håb
Tidens unge skildres ofte som langhårede popvrag, og denne lille,
men iøjnefaldende gruppe er skyld i, at ungdommen som helhed er
kommet i miskredit, til trods for, at der er en hel del teenagers, der
viser deres kulturelle engagement ved at møde talstærkt op, hvor
gode ting tilbydes. For eksempel fortælles der, at mange besøger
bibliotekerne, ja, at udlånet kan notere, at de flittigste lånere er
teenagers. Set fra anden side er det rigtigt, at mange unge har
dårlige vaner. En fællesnordisk undersøgelse fra 1960 viste, at 11 %
af de unge mænd på 18 år aldrig havde smagt spiritus. Ved en
tilsvarende undersøgelse i fjor var tallet dalet til Va %. Fyrre %
af gæster på restauranterne var teenagers. Dette kan være årsag til,
at et stigende antal unge pådrager sig kønssygdomme og uønskede
graviditeter. Disse forhold er naturligvis vanskelige at bedømme,
fordi mange tilfælde forbliver bag hjemmets fire vægge. Men på
steder, hvor forholdene kan spores, f. eks. på mødrehjælpen, ser
man, at de søges af flere og flere helt unge, ca. halvdelen af de uøn
skede graviditeter falder på aldersgruppen under atten år.
Når de unge går til popkoncert, får man det umiddelbare ind
tryk, at de blot kommer for at smadre så meget inventar, at kvæste
så mange musikere og arrangører som muligt. Jeg har imidlertid en
fast tro på, at det gode er dominerende i de fleste mennesker, så der
må være en dybereliggende grund eller årsag.
Vore dages teenagers har så at sige ingen ydre problemer. De er
kun børn, man har givet rettigheder, men kun få pligter. De er
sygeligt optagne af sig selv. De er måske blevet ofre for lidt for hu
mane forældre. Men når de ikke kan gøre oprør mod forældrene,
må de gøre oprør mod noget andet. Der skal nemlig være oprør,
når man formes fra dreng til mand, fra pige til kvinde. Så finder
de unge på at danne sig teenagergrupper med langt hår og pigtråds
musik, deres egen moral. Disse grupper kan være en bekræftelse af
oprørstrangen. Grunden kan også være den kedsommelighed, der
hersker i de voksnes verden. Det kan også være en følge af nu-
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tidens utallige muligheder for underholdning og dermed passivitet,
så forbruges ikke den energi, som dagligt tilføres individet. Den
hober sig op og skaber indre konflikter, som, opsvulmet til store
følsomme sprængladninger, en dag absolut må udløses. Det gøres
bedst ved en stærk energiudfoldelse og lettest på destruktiv måde.
En simpel forklaring, men den er ikke desto mindre sand. Foræl
drene har svigtet, siger man så. Der må også være noget rigtigt i den
påstand. Er det da let at være forældre i vore dage, hvor udviklin
gen har sådan et tempo, at man må regne med, at forældrene for
børnene kommer til at virke endog særdeles »gamle«. Måske ikke,
men det har altid været en pligt for ophavet at opdrage deres af
kom. At det så er sværere i dag, må kun anspore forældrene yder
ligere.
Der findes så mange eviggyldige værdier i tilværelsen, at det ville
være en stor synd ikke at påvirke andre. Jeg vil for fuldstændighe
dens skyld nævne nogle af de værdier: Den rigtige musik, littera
turen, maleriet, naturen, for ikke at tale om begreberne næstekær
lighed og tolerance.
Børn er jo som modellérvoks, indtil de ved begyndelsen af puber
teten begynder til dels at få selvstændige tanker, og i den periode er
der store muligheder for at indgive dem interessen for mere varige
værdier. Hvorfor så lade smarte reklamemænd indenfor underhold
ningsbranchen kaste hid og did med dem? Hvorfor lade dem på
virke af det tilfældige, ydre liv, så længe de ikke er ældre. Pop og
langt hår og sære klædedragter løser jo ingen problemer. Disse ting
skaber snarere andre og alvorlige problemer. Vi ved jo godt, at
mange af disse popvrag om få år er gode borgere, der modtager
ugeløn og forsørger en familie. Faren ved de unges oprør i dag er,
at det bliver udløst i noget goldt, den tapper de unges modstands
kraft og svækker deres muligheder i stedet for at skærpe de unges
sanser for livsværdierne. Vi må huske på, at livet skal leves under
ansvar. Vi ældre må lære de unge at være kritiske i deres valg af
kammerater, af underholdning, af læsning og mange andre gode
ting. Er vi i stand til det, er der håb.
Arne Vestergård

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

Tolerance og menneskesyn
At hver synes bedst om sine egne, udtrykkes på forskellig måde i de
gamle ordsprog, og når de har levet som sandheder gennem århun
dreder, er det nok ikke ukendte forhold, der her er tale om.
Det er let nok at indrømme, at alle folk bør have samme rettig
heder og muligheder; men det er derimod svært, når det er så nær
ved, at man kan se de konsekvenser, det vil få på andre måder.
Somme tider kan man høre en udtalelse som denne: »Det er de
jo slet ikke vant til, så de behøver det ikke; vi er vant til det, vi kan
ikke undvære det«.
En sådan udtalelse gemmer kim til forskelsbehandling af men
nesker. Begreberne overmenneske og herrefolk kan blive frugter,
der kan udvikle sig deraf.
Det nazistiske Tyskland gjorde ideerne om herrefolk og overmen
nesker til sine. De prøvede at skille de efter nazisternes opfattelse
værdiløse mennesker fra de øvrige. De ville skille de uarbejdsdyg
tige, såkaldte uproduktive mennesker fra. Det kostede jo bare penge
at holde dem i live. Det blev de kronisk syge, de sindssyge og de al
derdomssvækkede, der kunne få den betegnelse, desuden var
der dem, der ikke kunne klare sig på grund af psykiske og fysiske
mangler,
o
,
Det viste sig, at der var mange, der efter den tankegang ikke
kunne blive regnet for værdifulde nok til at leve videre. Jøderne
blev uden undtagelse regnet for værdiløse mennesker.
Samfundsskadelige blev de regnet for, der havde en anden me
ning end det regerende parti. Hvis de vovede at komme offentlig
frem med deres meninger eller blev mistænkt for at modarbejde
regeringen, var de ikke sikre, og de havde valget mellem at flygte
ud af landet eller løbe risikoen for at blive sat i koncentrationslejr,
for fængslerne kunne ikke rumme dem alle.
Det nazisterne dengang prøvede på at gennemføre, viste, hvilket
vanvid det var at skille mennesker på den måde.
Tanken om at skille samfundsskadelige elementer fra de lovly
dige borgere kan komme frem i alle lande.
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Det firdobbelte mord på de københavnske politibetjente var årsag
til en del avisomtale af det problem, hvordan man skulle behandle
dem, der ikke vil indordne sig under de love, der må være i et
samfund, hvor borgerne skal føle sig trygge ved at være.
Straf af forskellig art kom frem i debatten ved den lejlighed, og
hvad der kom frem, røbede noget af det, der gemmer sig i dem, der
føler sig truede.
Til de samfundsskadelige egenskaber regnedes dog ikke uarbejds
dygtighed, race eller oppositionspolitik. Alligevel kan nordisk bru
ges som en kvalitetsbetegnelse, selv om det nok ikke er særlig vel
overvejet, da det ikke har noget at gøre med et menneskes værdi.
Vi kan altså godt have brug for at være på vagt over for de ten
denser, der er til at dømme folk udfra det, som de ikke selv har
mulighed for at have nogen indflydelse på.
Religion kan også fremkalde store skel i befolkningen. Efter den
anden verdenskrig tales der meget om tolerance og respekt for an
dre menneskers tro. Der er dem, der så har ytret tvivl om, at de,
der har en stærk tro, er i stand til at tolerere andres tro, for mange
religionskrige og forfølgelser har haft det formål at få andre om
vendt og frelst.
Det må dog være muligt at have det syn, at mennesker med an
den tro, andre meninger og anden væremåde også har ret til at
leve et menneskeværdigt liv.
Det, der kan gøres for, at alle kan få gode livsvilkår, bør gøres.
De forenede Nationer står som symbol for den tanke, og de fleste af
jordens lande har tilsluttet sig.
Vi lever i en stor og vigtig tid, hvor udviklingen går frem med
kæmpeskridt, og menneskene har mulighed for at bruge den tek
niske udvikling til gavn eller til ødelæggelse. Kun hvis den tanke,
at alle folkeslag har ret til at få del i livsgoderne, sejrer, vil der være
håb om, at det kan blive til gavn for alle.
Selv om mange fordomme er udryddet, er der stadig nok at tage
fat på og tage stilling til.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sendes de bedste
hilsener.
Ellen Larsen

Tanker før en sæson - om erhvervslære
»Erhvervslære« — under denne fagtitel har man i de senere år i
skolerne forsøgt at give en orientering om det arbejdsliv, som mø
der eleverne, når de forlader skolen, og få vil vel bestride, at denne
orientering synes såre nyttig, da skiftet fra skolens relativt beskyt
tede miljø til en hverdag på en arbejdsplads ofte for de unge føles
som en gennemgribende omvæltning, selv om vore dages unge —
bredt set — øjensynlig har et langt bedre indtryk af erhvervene, end
man havde tidligere.
Da jeg selv sad i sidste klasse - og det er slet ikke så mange år si
den, synes jeg — anede jeg absolut intet om livet på en arbejdsplads,
og jeg tror heller ikke, at ret mange af mine klassekammerater
gjorde det. Jeg tror, at kun ganske få af os egentlig havde gjort sig
klart, hvad de ønskede at uddanne sig til. For mit eget vedkom
mende ønskede jeg på et vist tidspunkt at blive journalist. Jeg fore
stillede mig, at en journalist sad i sin lejlighed med sin sportsvogn
holdende udenfor, og når han så hørte brandbilerne tude gennem
gaderne, sprang han op og jog bagefter.
I sandhedens interesse skal jeg røbe, at jeg også foretog mig no
get aktivt i sagen. En af mine forældres venner havde noget at gøre
med den lokale avis, og jeg vovede at lufte tanken for ham. Imid
lertid blev sagen ikke rigtig til noget. Man mente måske ikke, det
var det rigtige for mig, og der var jo også så længe, til jeg var fær
dig i skolen — over et halvt år.
Af og til gennem min opvækst havde de voksne antydet, at »han
nok skulle være bankmand«. Det var kun spredte bemærkninger
med års mellemrum; men alligevel blev de måske min foreløbige
erhvervsmæssige skæbne. En dag kom vores regnelærer ind i klas
sen og spurgte, om der var nogen, der kunne tænke sig at søge ind
i byens sparekasse. Der var en elevplads til første april. Uden at jeg
selv i dag kan fortælle hvorfor, røg min hånd i vejret, og samme
aften satte jeg mig til at brygge en ansøgning.
Ved et sammentræf af forskellige omstændigheder så jeg senere

30

atter dette dokument, hvori »undertegnede... ansøger om stillingen
som bankassistent fra første april«, hvilket sikkert må have vakt
jubel hos direktionen; men jeg fik dog stillingen — som sparekas
seelev naturligvis.
Når jeg nu i en årrække har befundet mig i den stik modsatte
situation: at orientere andre om erhvervslivet, hænder det, at jeg
ligesom må standse op og stirre frygtsomt på min opgave. Kan
man overhovedet give et forsvarligt billede af arbejdspladsen af i
dag - og især af i morgen?
Tidligere var samfundet langt mere i ro. En ung kunne nogen
lunde forvente et erhvervsbillede som i faderens og bedstefaderens
tid, og ofte var det tradition, at en søn førte faderens håndtering
videre.
Hvorledes da med arbejdet af i dag og i morgen? Hvordan
orientere om et mangehovedet uhyre, der skifter farve som kamæ
leonen? I sommer sendte TV en amerikansk reportage under titlen
»før maskinerne tager magten«, og heri udtalte flere fremtrædende
videnskabsmænd, at den tid efter deres mening ikke var fjern, da
store dele af befolkningerne måtte stå uden erhverv, fordi de ikke
var anvendelige i den avancerede teknik. Fremtidens skel ville ikke
være bestemt af rigdom — maskinerne ville producere nok til alle —
men af erhverv. Fra at have været betragtet som en uundgåelig
byrde ville erhvervsarbejde blive et privilegium forbeholdt de få.
Amerikanerne talte i udsendelsen i fuld alvor om »erhvervsløse«,
hvis eneste samfundsforpligtelse ville bestå i at bruge løs af maski
nernes overflodsproduktion, og også fra andre sider har røster
ladet sig høre. På det 21. nordiske skolemøde i Reykjavik i sommer
talte domprovst Jørgen Bøgh, Århus om »det legende menneske« det menneske, som har fundet sig selv i sin erhvervsmæssige ledig
gang og virkeliggjort sin egen personlighed gennem en fuldstæn
dig nyvurdering af tilværelsens værdimålere.
Måske vil denne tid komme — måske vil den være en realitet in
den årtusindskiftet — ingen kan vide det med sikkerhed; men nogle
tegn synes der at være. Inden for erhvervsgrupperne forandres bil
ledet med stedse stigende hastighed. Landbrugsejendommenes an
tal svinder kraftigt år for år, og fag, der for ikke så længe siden var
fuldt livskraftige, eksisterer i dag kun som svage skygger af sig
selv. I det hele taget er det, som om den traditionsrige faglige op
deling af erhvervene er i færd med at få alvorlige grundskud, og
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man venter, at tre ud af hver fem, der er unge i dag, vil have skif
tet erhverv mindst én gang inden for en overskuelig årrække.
Stillet over for disse perspektiver kan det vist ikke undre, at man
af og til må sunde sig en smule, inden man lægger sin plan for en
vinters erhvervslære. I dette fag må man ved siden af størst mulig
realisme også mobilisere en vis portion optimisme. Man må søge at
gøre de unge forståeligt, at der aldrig før har været tilbudt så va
rierende muligheder for erhvervsvalg som nu. Man må søge at
rette deres øjne mod arbejdsglæden som den drivende kraft i val
get, og så kan man kun håbe — hvis maskinalderens profetier skulle
forvandles til realiteter — at de da må have både viljen og evnen
ti! måske at blive »legende mennesker«.

Venlig hilsen
Hans Rasmussen

En lille nisse rejste ... og blev fanget af hurtigtegneren Hans Rasmussen.

Den moderne lyrik og folkesangen
Et gammelt ord siger: Sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig,
hvem du er.
Vi kan ændre lidt på det og alligevel få en sandhed ud af det:
Sig mig, hvad du synger, og jeg skal sige dig, hvem du er.
Hvad et menneske lever i og er optaget af, giver sig uvilkårligt
udtryk i de sange, det synger. En mands eller kvindes yndlings
sange siger noget om, hvad der bor i dem.
Det er imidlertid ikke blot det enkelte menneske, men også et
folk, en tid, en slægt, en bevægelse, der spejler sig i sine sange — i de
sange, der skabes, og de sange, der synges.
Sangene skifter. Nogle går af brug, nye kommer til. De fortæller
både om den, der skrev dem, og dem, der synger dem.
Marie Bregendahl fortæller i »Den gamle provst« om, hvordan
provsten på en tur ud langs en hedevej hører hyrdedrengene synge
»Løft dit hoved du raske gut« og »Når du vil på fjeldesti«. Både
ordene og tonerne er ny for ham. Han er vant til at høre de unge
synge kæresteviser, soldatersange og skillingsviser, som købes på
markeder. Her er kommet noget nyt, han ikke kender. Han gætter
på, at det er kommet til sognet med nogle unge gårdmandsdøtre,
som har været på højskole.
Det er rigtigt set af Marie Bregendahl, at der i 70’erne med høj
skolen kom et nyt sangprogram ud til landsognene. Bjørnson og
Hostrup og Ploug blev kendt blandt de unge. Ordene og tonerne
var ny og derfor tiltrækkende for ungdommen.
Sangprogrammet skifter med tiderne.
Tænker jeg 40 år tilbage og spørger, hvad de unge på landet da
sang, når de havde sammenkomster, hvor de selv fik lov at vælge
sangene, tror jeg, svaret bliver fortrinsvis hjemstavnssangene. Med
dem var en ny streng på den danske folkeharpe taget i brug. Jeppe
Aakjær var forsangeren, og Johan Skjoldborg, Thøger Larsen og
Johannes V. Jensen fulgte efter.
De skrev om en verden, de unge kendte. Aakjær skrev om natu
ren, livet og arbejdet på landet og lagde poesiens glans derover, og
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han og de andre tegnede et mere mangfoldigt og nuanceret Dan
marksbillede, end vi tidligere havde mødt i vor sangskat. Guldalder
tidens digtere nåede frem til, at der var bøgetræer ved Østersøen,
men nu kom heden og lyngen, åen og engen, den rislende bæk og
den lysende fjord med i billedet af landet.
Og så kom der samtidig en række af komponister, Carl Nielsen,
Oluf Ring, Thorvald Aagaard og flere, som skabte melodier, der
gjorde den nye digtning sangbar.
Jeg gentager, det var en verden, de unge kendte, som her duk
kede op i sangene, og det var ikke underligt, de tog dem til hjerte.
Disse sange havde deres rigdom, men også deres begrænsning.
Man ser det, blot jeg nævner nogle begyndelseslinier: Jeg er født
på Jyllands sletter, Jeg er havren, Jeg lægger mig i læet her, Jeg
lagde min gård, Jeg bærer med smil min byrde osv. Det er j<?g-sange. Det er den enkelte, der synger.
Det har sin værdi, at den enkelte synger. Der er en rigdom i det.
Men vi kan ikke altid nøjes med det.
Efter besættelsen i 1940 begyndte den såkaldte alsangsbevægelse.
Folk, som for manges vedkommende var ukendt med fællessang og
højskolesangbog, stillede sig op i byernes parker og sang af omdelte
hæfter og af hjertens trang.
Andre folk kunne smile ad denne reaktion, men den var muligvis
nødvendig. Folk måtte sunde sig på, hvem de var, og hvad de
ejede, før de kunne tage kampen op mod de fremmede.
Hvilke sange kom da i forgrunden? Ikke først og fremmest hjem
stavnssangene. Snarere Hostrups. F. eks.:

Vi fik ej under tidernes tryk . . .
Vi høre, hvor det kalder os frem,
vort gamle sjunkne fædrenehjem,
det tappert bød årtusinder trods,
men har nu hele sit håb sat til os.
Vi skal rense det for støv,
vogte tro, hvad som du’r,
vi skal slynge vårens løv
om dets vejrslagne mur, Danmark uden læ af bjerge,
vi vil dig styrke og værge.
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Sådanne ord var som skrevet til situationen.
Hostrups sange var w-sange. De var skrevet i årtierne efter 1864.
Da havde vort folk en stor fælles oplevelse: Tilbagetoget fra Danne
virke, nederlaget på Dybbøl og tabet af Sønderjylland. Ud af sor
gen fødtes arbejds- og offerviljen og slagordet: Hvad udad tabtes,
skal indad vindes. Ud af den oplevelse skabtes Hostrups sange.
Digteren og folket var fælles om oplevelsen.
Når Hostrups sange fik en renæssance sommeren 1940, skyldtes
det igen en fælles oplevelse, en sorg, et nederlag, som størstedelen
af folket var med i. Det var 9. aprils knugende oplevelser. Ud af
sorgen skabtes en vilje til sammenhold og indsats.
Der var igen baggrund for forståelse af Hostrups ord.
Sådan kan gamle sange blive nye, når situationen levende-gør
dem.
Det fortæller os, at vi skal være varsomme med at kaste gammelt
arvegods over bord. Den dag kan komme, da vi igen har brug for
det.
Men skal fællessangen leve, trænger den stadig til fornyelse. Skal
de unge få glæde af folkesangen som en ældre slægt, må den opleve
nye ord og toner skabt af mennesker i deres egen tid. Den vældige
udvikling og omkalfatring, vi er inde i, må før eller senere sætte sig
spor i digtningen.
Ja, det gør den også, men der skrives ikke mange digte, som eg
ner sig til folkesang og fællessang. Der kan være forskellige årsager
dertil.
Forstander Haugstrup Jensen har nævnt nogle af dem.
Traditionen blokerer fornyelsen.
Digternes »akademisering« er en anden hindring.
Der har fundet en versteknisk revolution sted. Det er ikke læn
ger skik at skrive i former, der egner sig for melodi og sang. Man
går over til frie vers og prosadigte.
Sproget skal fornyes og formerne være anderledes. Der eksperi
menteres med ord og bogstaver i de nyeste digtsamlinger. Den så
kaldte konkretlyrik er også kommet til Danmark. Den kræver, at
læseren skal være med i digtningen, skal arbejde videre med de
bogstaver, der står på siderne.
Når Vagn Sten i sine »Digte?« på en hel side lader trykke ordene
treret, treret, treret og trevrang, trevrang, trevrang godt et par
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hundrede gange, så kan man jo nok ironisere over det og sige, det
er spild af papir, eller at manden er idiot, men det kan jo også være
en skildring af livet for ældre mennensker i de ensomme lejligheder
midt i de store boligkarreer. Man husker Johannes V. Jensen, der
ville reformere verden. Han sagde: Den skal måske slet ikke refor
meres. Hold et spejl op for den. — Det gjorde Holberg på sin måde
- det gør undertiden moderne digtere på deres facon.
Der er nok noget om, hvad Haugstrup Jensen siger, at digterne
af i dag står isolerede. De tilhører ikke som de romantiske digtere
et harmonisk embedsmandsmiljø, de er ikke som hjemstavnsdig
terne udgået af bondesamfundet. De er enere. Eller de tilhører må
ske — eller mener at tilhøre — en intellektuel elite, der ikke har noget
forhold til de mere jævne folkeslag.
Endvidere er tiden en anden. Livsbilledet er ændret for den
unge slægt. Som Halfdan Rasmussen siger det:

Det store drama ved Hiroshima
blev vores klima . . .

Det tager sin tid, inden en ny tids digtere finder en form, som
kan forene dem med deres folk i en ny folkesang.
Den rent absurde versdigtning og den konkrete lyrik har ingen
muligheder for at komme i vore sangbøger.
Foreløbig får vi trøste os ved, at mange af vor tids lyrikere skri
ver ud af en stor alvor. De kan skrive positive digte, der kan bruges
til recitation, enkelte måske til solosang — uden at de egner sig til
fællessang eller til at blive optaget i højskolesangbogen.
Jeg tænker på Poul Sørensen, Erik Knudsen, Ole Wivel og
adskillige flere. Jeg tænker på Piet Hein:

Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning,
som lever, når du går i knæ,
en ting som skal vare
og være til lykke og læ.

Her siges dog noget til medmennesket. Her kaldes på en vilje og
en indsats, som Hostrups opsange gjorde det.
Vi lever i en tid, hvor den unge slægt synes at være mere optaget
af billedernes og tonernes verden end af ordets. Kan der hentes de
samme værdier der? spørger vi undertiden. At der er fine vær
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dier at hente der, er ingen tvivl om, men overflødiggøre ordets ver
den kan de ikke.
Ole Wivel har et fint digt om Ordet.
Det har også Tor Jonsson, en tidlig afdød norsk digter. Jeg gen
giver det sidste (i egen ubehjælpsom oversættelse):

Hvad hjælper det at synge
som elv i det øde?
Hvad hjælper det at ringe
med klokker for døde?
Hvad hjælper det at skabe
venlighed i verden,
når ordet må tabe
til sulten og sværdet —
slig undres og spørg vi
i modløse stunder.
Men huske det bør vi:
et ord er et under.

De glemmes de gæve
og alt det, de gjorde.
Men livet er evigt,
og evigt er ordet.
Vi er mange, som ønsker, at nogle af vore digtere vil prøve at
forny fællessangen. Det kræver forståelse af tiden, af menneskets
nuværende situation, det kræver medleven, solidaritet med med
mennesket og noget at tro på.
Halfdan Rasmussen har muligvis ret:
Vi venter. Vi må knæle
med tvivlen, før vi tror.
Først da får sangen mæle
i dybe sande ord.

En dag kommer den nye folkesang.
Indtil da må vi glæde os over den skat af sange og salmer, vi ejer.
Der er langt igen, før vi til fulde har tilegnet os, hvad vi har.
Nye oplevelser i vort personlige og folkelige liv kan stadig være
med at levendegøre ord og tanker i vore gamle sange og salmer.
Jens Marinus Jensen

Det ældste historiske minde fra Egå
Udviklingen i Egå sogn tager voldsom fart i disse år. Især i områ
det mellem hovedvejen og Egåen og havet. Jorden udstykkes til
byggegrunde, larmende gravemaskiner drager dybe furer i jor
den til de store kloakledninger, veje og gader og fortove anlægges,
og huse skyder i vejret og bliver beboet, næsten inden de er fær
dige til at flytte ind i, den nye skole fyldes med børn og er allerede
ved at være for stor. Hvad er det for resten for en ulyksalig trang,
vi har til at bygge skoler, der skal kunne tage henimod 1000 børn,
når al fornuft og erfaring siger, at det både for børn og lærere er
langt bedre med højst 300 børn?
Når jeg går ud i alt dette nye, tænker jeg undertiden på Egås
historie, og en dag fik jeg lyst til at læse igen, hvad jeg engang hav
de set om det vistnok ældste historiske minde fra Egå, runestenen,
som nu findes på Nationalmuseet i København. Jeg opdagede da,
at den sidste år havde en slags jubilæum, da der var gået 150 år,
siden den omtaltes første gang, og selv om det nu er lidt for sent,
tager jeg dog det som anledning til at gengive det meste af, hvad
dr. phil. Marius Kristensen skrev om Egå-stenen i efterskolens elev
skrift 1926.
Det var i 1814, at en mand var på rejse i Jylland for at indsamle
mærkelige oldsager til det museum, der i 1807 var oprettet i Kø
benhavn. Vedel Simonsen, som han hed, fik da kendskab til, at
der sad en runesten i et stengærde i Egå. Den var få år tidligere ud
gravet på Brobjerg »på venstre side af Egå bro«. Den bro, der her
tales om, er den, der findes for enden af den vej, Brovej, som nu
fører fra åen ved Nordre Strandvej op til Grenåvejen. Brobjerg
ligger til venstre for den, når man kommer fra Århussiden. Vedel
Simonsen udvirkede, at stenen blev flyttet til Århus, og tre år se
nere sendtes den videre til København og blev opstillet i Runde
tårn. Det øverste af stenen var borte, da man fandt den, men det
kom for dagen i 1839, da man opdagede det i det samme gærde,
hvor stenen havde siddet. Det blev straks sendt til København. Nu
er Egå-stenen fuldstændig, så indskriften kan tydes med sikkerhed.
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På den tegning, som gengives her, ses runerne tydeligt. De står
på den brede, flade side af stenen, der for øvrigt består af lyserød,
grovkornet granit. Man skal begynde nederst til venstre og læse
den yderste bue først, derefter den inderste bue og til sidst kilen
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i midten, hvor man fra neden og opad finder det sidste ord, som der
ikke var plads til i buerne. Ordene er skilt fra hinanden ved to prik
ker eller korte streger (:), men øverst i hver af buerne er anvendt
et andet skilletegn, et skråt kors (f). I den yderste bue er det dog
kun halvt synligt, tilsyneladende fordi stenen er beskadiget. Men
lige under det findes et opretstående kors (f). Det er blandt andet
korstegnet, der får os til at antage, at stenen må være fra den første
halvdel af det 11. århundrede, Knud den Stores tid, fordi vi finder
de samme tegn på andre runesten, som er enten lidt ældre eller lidt
yngre. Marius Kristensen hævder i Egåbogen 1926, at »ved siden
af den store Jelling-sten er Egå-stenen et af de ældste kristne min
desmærker her i landet«. I bogen »Træk af Egaa Sogns Historie
gennem Tiderne« har magister J. G. Villadsen dog en særlig for
klaring på det opretstående kors. Han mener, at det er føjet til på
stenen senere end den oprindelige indskrift. Man mente, at runerne
havde trolddomsmagt. Den ville man uskadeliggøre. »Utænkeligt
er det derfor ikke,« skriver J. G. Villadsen, »at en gejstlig senere
har sørget for, at der er hugget et lille kors i Egå-stenen, og såle
des dokumenteret, at den lyse Guds magt havde overtaget.« Men
i alle tilfælde er runestenen fra Egå altså blandt de værdifuldeste
og ældste minder fra tiden efter kristendommens indførelse i Dan
mark.
Hvis vi bruger th til at gengive det runetegn, der i udtale svarer
til den engelske th-lyd, og R for det tegn, der udtales med en lidt
i-agtig r-lyd, kan indskriften efter Marius Kristensens anvisning
gengives således med vor tids bogstaver:
1. bue: alfkil : uk : hns : suniR risthu : stin : thansi : ift:
2. bue: mana : sin : frinta : thans t was : lantirthi : kitils : this :
og ordet i kilen: nuruna:
På olddansk må det have lydt, omtrent således: Alfkell ok hans
syniR resthu sten thannsi æft Manna sinn frænda thanns was land(h) irthi Ketils thess norøna.
I vor tids sprog betyder det: Alvkild og hans sønner rejste denne
sten efter Manne sin frænde, han som var Keld den Norskes for
valter.
Om denne kortfattede, men betydningsfulde tekst fortæller Ma
rius Kristensen følgende:
»Alvkild er et navn, som også ellers findes nogle gange i old-
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dansk og oldsvensk, men ikke i oldnorsk (som derimod nok har
andre sammensætninger med Keld, som Thorkild). Manden, der
har rejst stenen, er altså sikkert dansk, og det samme gælder hans
frænde Manne, hvis navn er ret almindeligt i Danmark og Sverige,
men ukendt i Norge og på Island. Derimod siges det udtrykkeligt,
at godsejeren Ketil (Keld) er nordmand. Det. var i det 11. århun
drede ikke noget helt sjældent, at norske stormænd flyttede til Dan
mark; således var den norske jarl Håkon Ivarssøn en tid bosat i
Danmark som kong Sven Estridssøns landeværnsmand mod vikin
ger. Det er muligt, at denne Keld Nordmand har været med i
Knud den Stores hird og så er blevet godsejer i Danmark. Gifter
mål mellem danske og norske stormandsslægter kunne også give an
ledning til den slags flytninger. Det ser i alt fald ud til, at den
ellers ikke kendte norske Ketil har ejet gods ved Egå i Knud den
Stores tid, og at Manne har været lederen af hans landbrug. Dette
må nemlig være betydningen af ordet Landhirthi(R), »den som
forvalter landet, godsbestyrer«. — Selv har Ketil vel været krigs
mand og ikke givet sig af med landbruget . . . Egå-runestenen for
tæller os altså om, at der i den senere vikingetid har været en norsk
stormand, som har været godsejer på Århusegnen. Den fortæller
os endvidere, at stormændene har haft godsbestyrere, som har ta
get sig af deres landbrug. Formodentlig har »landhyrden« haft le
delsen af det gods, stormanden selv boede på, medens »bryden«
mere selvstændigt ledede driften på fjernere liggende gårde. Og en
delig er - som vi så - Egå-stenen et af de ældste vidner om kristendommen her i landet; vi ved jo også, at Århus var et af de første
steder, hvor en kirke blev bygget. Den må i det hele regnes for at
høre til de indholdsrigeste danske runestene.«
Der har været røster fremme om, at man burde forsøge at få
Egå-stenen tilbage til stedet, hvor den i sin tid blev rejst, eller måske
til en plads i nærheden. Jeg tror ikke, at det lader sig gøre, når den
nu engang har fået sin placering i det museum, der rummer lan
dets kostbareste historiske minder. Lad den blive dér, hvor den kan
ses blandt andre sjældne skatte fra fortiden. Men hvis det ikke er
for sent, burde man lade Egå-stenen blive husket i nogle af de man
ge nye kvarter- og vejnavne, som man får brug for i disse år. Så nær
det formodede sted »på venstre side af Egå-bro« som muligt, på
Brobjerg, hvor stenen blev udgravet, kunne man vel godt benytte
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et navn som f. eks. Runestensvænget og kalde nogle veje med nav
ne fra Egå-stenen og dens tid som f. eks. Alvkildsvej, Mannesvej,
Keld Norskesvej (eller Keld Nordmandsvej), Landhyrdevej, eller
Knud den Storesvej. På den måde kunne man gøre en nem ind
sats for at få bevaret kendskabet til det fornemste historiske fortids
minde i Egå.
Tage Dybkjær

Tanker ved læsning af gamle breve
I mit hjem har vi en hel del gamle breve, som er sendt til og af fa
miliemedlemmer i de sidste godt og vel 100 år. Mange kan måske
synes, at det ikke er noget at gemme på, kun en masse gammelt
gulnet papir, men for os er det nu mere end det. Vi betragter dem
som noget meget værdifuldt, som noget af det bedste vi ejer. Hvis
vi gik hen for at ville sælge dem, kunne vi sikkert ikke få mange
penge frem, men det er heller ikke pengemæssigt, de har deres
store værdi. Nej, det er, fordi de siger os noget. Ved at læse dem
får man indblik i og indtryk af, hvordan f. eks. mine bedsteforældre
tænkte og levede, da de var unge mennesker. Nu har jeg været så
lykkelig at kende et par af mine bedsteforældre gennem hele min
barndom og noget af min ungdom, men hele tiden har jeg, som
den yngre, kendt dem som ældre mennesker. Ved at læse disse bre
ve, som de engang skrev, da de var i min alder, kan jeg på en måde
lære dem at kende som mine jævnaldrende, og jeg kan lide at høre
dem fortælle om, hvad de føler og tænker. For dem er det f. eks. en
ganske naturlig ting at udtrykke deres taknemmelighed over hver
dag at vågne med et godt helbred, og de undslår sig heller aldrig
for at vise, at de forstår, at de i deres hjem har modtaget så stor
støtte og så megen kærlighed, at disse ting er dem til ballast i dag
ligdagen. Brevene viser, at brevskriveren har stor ærbødighed først
og fremmest for Gud, men altså også for forældrene, og som det
tredie for arbejdet.
Når man så sidder og læser, kan man ikke lade være med at lade
tankerne springe. Hvor er det dog dejligt at møde disse unge men
nesker, som levede deres ungdom for henved 60-70 år siden. De
forstod at glædes ved livet og de små ting. De havde grundfæstede
meninger, som de hele tiden kunne falde tilbage på. De var ikke
rodløse og forvirrede, som vi i vore dage nemt kan blive, hvis vi
ikke passer på at stemme imod, når udviklingen og impulserne
udefra hvirvler forbi.
Man kan heller ikke lade være med at tænke på, hvor trist det
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egentlig er, at vi i vore dage er så dårlige til at skrive breve. Det er
jo ikke noget, man gør ret ofte, for det er da så meget, meget nem
mere og hurtigere at telefonere, og så får man tillige svar på spørgs
målene med det samme, men om 60-70 år er der ingen, der ved,
hvad den samtale indeholdt. Den gode opfindelse, telefonen, har
altså dermed også en skyggeside — tænk på det, næste gang du vil
lade din familie eller dine venner høre nyt fra dig.
En glædelig jul med ønsket om alt godt i det nye år.
Edith Ingemann Jensen

Et skoleår er gået
En sag kan ses fra mange sider. Det kan et skoleår også. Når jeg nu skal
fortælle om året fra november til november, vil skildringen sikkert blive helt
anderledes, end hvis det var en af drengene fra vinterskolen 1964-65 eller
en af pigerne fra sommerskolen 1965, der skulle skrive om det. De ville
kunne fortælle om begivenheder og oplevelser, som måske har gjort særligt
indtryk på dem, uden at jeg har vidst af det. Jeg ved af egen erfaring, at
tilsyneladende ubetydelige ting, et ord eller en lille bemærkning, kan gøre
meget større indtryk, end man skulle tro. Eller en oplevelse, der ikke lige i
øjeblikket syntes at betyde noget, kan senere dukke op i mindet som noget,
man husker særlig godt. Jeg tror, at et skoleophold, selv om det kun varer
nogle få måneder, som går hurtigt, giver de fleste, som oplever det, en
mængde mindre og større indtryk, der kan fæstne sig i sindet og være med
til at danne et billede, der vil blive stående som noget ret afgørende og be
tydningsfuldt. Det skyldes ikke så meget os som den skoleform, vi arbej
der i. Det er ofte fremhævet - og med rette - at den har ganske særlige
muligheder for at hjælpe de unge til udvikling og modning, når de får lov
til at møde den på et lille stykke af vejen fra barndom til ungdom.
Som altid er min beretning om det sidst forløbne skoleår mest beregnet
på tidligere elever, både dem, der har levet med i det, og dem, der ved at
læse den får lejlighed til at mindes deres egen tid her. Men samtidig bliver
den naturligt en redegørelse for skolens liv og arbejde i endnu et år, det
fireogfyrretyvende af dens levetid.
Lige så sikkert som det er, at vi hver vinter og sommer begynder med et
åbningsmøde og slutter med et afslutningsmøde, lige så naturligt er det, at
meget andet må ligne hinanden fra det ene skoleår til det andet. Vi sover
og spiser til samme tider, og timerne formiddag, eftermiddag og aften ligger
ligesom før. Det er som lærredet, billedet skal males på, men billedet er nyt
for hvert år, selv om de bærer præg af at være blevet til på samme sted alle
sammen.
Det er ikke stedet her at fortælle om skolens vigtigste arbejde, den daglige
undervisning, og dens resultat. Det er en selvfølge, at vi udfører det så godt
og samvittighedsfuldt, som vi nogen sinde formår. Og når vore elever kom
mer af egen fri vilje, har vi lov til at forudsætte, at de hver især gør deres
bedste for at udnytte tiden bedst muligt. I langt de fleste tilfælde er der da
heller ikke noget særligt problem i den henseende. Men det er jo ikke den
eneste side af tilværelsen på en efterskole. Her kræves der også, ät man kan
finde sig i at leve sammen med andre og indordne sig under visse fælles
regler, selv om man møder med forskellige livsvaner, forskellig opdragelse og
vidt forskellig opfattelse af, hvor lidt eller hvor meget man bør kunne til
lade sig, uden at det gode forhold til ens medmennesker går i stykker. For
de fleste er der heldigvis heller ikke her noget problem. Men jeg har på for
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nemmeisen, at der er nogle, for hvem det tager lidt for lang tid at lære at
respektere de nødvendigste regler i samlivet med andre, og der er ganske en
kelte, der vist lige til det sidste føler det ubehageligt, at de ikke kan be
stemme fuldt så frit over deres tid og deres optræden, som de var vant til,
da de var deres egen herre. Desværre kan vi med nogenlunde sikkerhed
sige, at de nok også vil få lidt svært ved at finde sig godt tilpas senere hen i
livet.
Selv om vi fra uge til uge og fra måned til måned arbejder efter en be
stemt plan, betyder det ikke, at vi lukker af for verden uden om os. Der er
besøg af adskillige fremmede, der gerne vil vide noget om vort arbejde, el
ler som har noget interessant at fortælle os; der er møder, hvor vi samles
med elevers forældre, tidligere elever og andre, der på den måde viser deres
interesse for skolen og dens arbejde, og der er udflugter, som giver os lej
lighed til at komme ud i omegnen og til seværdigheder og virksomheder især
i Århus.
Lad mig først nævne en del besøg. Der har været lærerstuderende fra Marselisborg seminarium og fra Århus seminarium; en enkelt lærerstuderende,
Jens Jørgen Jensen fra Silkeborg, var her i tre uger som praktikant. En flok
»Marthapiger« fra Hjortshøj gæstede os en aften i november, og to unge pi
ger fra Vejle kommunale ungdomsskole tilbragte en uge af sommeren her
som en flidsbelønning fra deres skole. En højtstående skoleembedsmand fra
Philippinerne, Avelino Ferrer, var her et par dage i marts, og i sommer
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Juleleg

havde vi et kort besøg af fem fra Kenya. Nogle gæsteoptrædende er gamle
kendinge fra hold til hold og fra år til år: overbetjent Weiss, specialist i
færdselsundervisning, konsulent Tage Albertsen, sagkyndig i ungdommens
økonomiske spørgsmål, konsulent Arne Holst, velbevandret i forsikrings
spørgsmål, skoleinspektør Gunnar Nielsen, utrættelig talsmand for afholds
sagens betydning, redningsinspektør Christiansen fra Falck-Zonen, erfaren
livredder, der ved alt om frømandsudstyr, mund til mund-metoden og meget
mere, som kan komme til at betyde noget, når et menneske skal hjælpes i
en ulykkessituation. Tidligere vinterhold kender også kriminalassistent A. C.
Andersen fra Viby, der fortæller om rigspolitiets tekniske afdeling, og kri
minalassistent Haxell, Århus, der kan fortælle fremragende om de uforud
sete følger, der kan blive resultatet af unges ubetænksomme og letsindige
overtrædelse af loven i deres helt unge år. Kontorbestyrer Karsten Pedersen,
som selv leverer bevis for, at de handicappede ikke behøver at give op, talte
om de handicappedes særlige forhold. Som gæstelærer fra Foreningen Nor
den har vi haft lærer og forfatter Wilhelm Bodal, Nordfjord. Konsulent
Frithiof har talt om FAO, major Schultz-Nielsen om Gaza.
Dernæst lidt om møder på skolen. Det første åbent-hus møde kombinere
des med delingsførermøde i november. Jagtkonsulent Bjerg Thomsen, den
store naturelsker, viste film, som han selv har optaget. I december satte lu
ciadagen og juleforventningen sit præg på åbent-hus aftenen, i januar fælles
læste vi »Den Tredje« af Hostrup, i marts talte forstander Dybro fra Mal
ling landbrugsskole, og ved vintermødet i februar hørte vi dels overbetjent
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Forældrebesøg.

I Kongelunden skal brylluppet stå . . .
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Weiss, der havde været i politikorpset på Cypern, dels daværende forstander
for Uldum højskole, Jørgen Fabricius, som talte om, hvad »værdier« er og
kan være for noget. Ved festen om aftenen spillede nogle elever »Da tække
mandens flyttede«.
I maj måned holdt Aarhusegnens Ungdoms- og Foredragskreds sit sidste
møde. Det er en sammenslutning, der stiftedes i 1941 for at fremme samar
bejdet om møder på Århusegnen i besættelsestidens vanskelige år. Den fik
stor tilslutning i de første år, men da vi kom ind i normalere tider igen,
faldt flere og flere efterhånden fra, og nu er der ingen mulighed for at fort
sætte arbejdet. Det var i alt fald rart, at vi kunne afslutte med et godt møde,
hvor forstander Jens Marinus Jensen talte om aprildagene 1940 i Danmark
og Norge og pastor Siegumfeldt om Kaj Munk. Om aftenen underholdt for
standerparret Marie og Gunnar Kragelund fra Østhimmerlands ungdoms
skole os med forår i tale og sang. Det var samtidig sommerens første åbenthus aften. Den næste er efterhånden bleven en fast tradition, sankthansaften,
som vi fejrede på sædvanlig måde med leg ude og kaffebord og dans inde,
før vi samledes ude om bålet til sidst.
Der er en mærkelig forskel på første og anden halvdel af juli på skolen
her. Først har vi sommerens travleste tid med forældrebesøg og elevmøde,
og så har vi - sommerferie! Elevmødet fulgte den sædvanlige plan, men der

Fru Kvist i gymnastiksalen.
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Invasion over broen.

var alligevel noget nyt. Vi havde afskaffet pligten til at melde sig forud for
at kunne blive bespist, og vi havde indført det nye, at man kunne købe varme
pølser, sodavand, most m. m. ved et udsalg i skolekøkkenet. Det er vort ind
tryk, at det vakte stor tilfredshed. De unge sætter pris på, at det gøres så let
som muligt for dem at få brugt deres penge! Søndagen begyndte med det
fineste vejr. Det er mest festligt, når vi kan hejse flaget og gå til gudstjene
sten i sognekirken i solskin. Det var valgmenighedspræst Brandt, Odder, som
vi i år havde bedt om at hjælpe os både ved gudstjenesten og som foredrags
holder om eftermiddagen. Vi var nødt til at blive inde med gymnastikopvis
ningen. Det er noget, der sjældent sker ved elevmødet, men sommeren i år
var jo også noget for sig selv, rent vejrmæssigt set. Det var med nød og
næppe, vi kunne opføre friluftskuespillet »En søndag på Amager« ude om
aftenen, men det gik da trods kulde og fugtighed. Senere på aftenen strøm
mede regnen ned igen. Men endnu en gang fik vi lov til at konstatere, at et
elevmøde dog heldigvis kun delvis er afhængig af de ydre forhold. Vi min
des også dette elevmøde med glæde, ikke mindst det store fremmøde af ju
bilarer fra holdene omkring årene 1925, 1940 og 1955.
Efter ferien var der endnu et par måneder med åbent-hus aftener. Dem
brugte vi dels til at se en udmærket film, »Hosekræmmeren«, bygget over St.
St. Blichers fortælling, dels til at se farvelysbilleder fra Edith Ingemann
Jensens rejse til Skotland; samtidig benyttede Edith lejligheden til at vise os
interessante og morsomme billeder fra sommerskolens arbejde og udflugter.
Ja, små og store udflugter må jeg også have lidt med om. Om vinteren må
vi som oftest bruge rutebil. Naturligvis ikke ud til Hougaard Nielsens gart
neri, som for øvrigt i sommer var en dobbelt seværdighed, fordi der var
skønne blomster både ude og inde. Men til Vibyfabrikkerne og de steder, vi
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plejer at besøge i Århus, domkirken, Naturhistorisk Museum, Den gamle
By og rådhuset. Særlige udflugtsmål er om vinteren Spare- og Lånekas
sen i Århus og Århus Teater, hvor vi ser Jysk Skolescenes tre forestillinger.
Den bedste af dem var »Lille prinsesse Snefnug«, de to andre, »Ærkeengle
laver aldrig fiduser« og »Forlanger I mirakler?«, forekom mig lige uegnede
til skolesceneforestillinger.
Endnu kan danske efterskolepiger cykle. Det erfarede vi på tre cykelture
i sommer. Den første gik over Mindeparken til Jelshøj, Moesgård, Fiskerhu
set og hjem gennem Marselisborgskovene. Vi startede om formiddagen på
Kristi himmelfartsdag. Længere op ad dagen plejer der at være stærk færd
sel på vejene omkring Århus, og nydelsen ved sådan en tur er nu uden dis
kussion større, når der ikke er alt for mange mennesker, der fylder op på
veje og stier. Det vil vi måske alle sammen helst være ene om! Grundlovs
dagen faldt i år på pinselørdag, så da var det umuligt at få pigerne med på
tur. Frihedens dag måtte respekteres som fridag til at tage hjem til dem der
hjemme. Men til gengæld fik de så vor grundlovsudflugt på sankthansdag, så
de alligevel ikke blev snydt for turen til Rosenholm og Rodskov, hvor de
besøgte Ingeborg og Frede Bak. Det passede for øvrigt godt ind i vort mere
private familieliv, da vi samme dag havde vore stuer fyldt af gæster i an
ledning af, at Frede var bleven student, og jeg havde 40 års jubilæum som
student. Det var en sjælden anledning, som måtte fejres, syntes vi. Ellers
svigter jeg jo nødig på cykelturene. Det gjorde jeg da heller ikke, da som
merens største udflugt omsider skulle løbe af stabelen.
Molsturen! Den tur har jeg med garanti cyklet mere end 25 gange. Der-

På historisk grund.
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Og så til fods mod skansen.
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for troede jeg, at jeg havde oplevet alle de variationer, der var mulige, men
nej! Hør nu bare.
Da det skulle til at være alvor med at tage beslutningen om turen, gjorde
vejret knuder, så vi kom helt hen til 3. september, inden afgangssignalet
kunne gives. Udsigt til tørt, delvis skyfrit vejr. Ikke så dårligt. Værre, at der
også lovedes »vind til blæst«. Men når vi kører rundt om vigen, kan der da
ikke være modvind hele vejen, tænkte vi. Vi var også så snedige, at vi lagde
ruten lidt om af hensyn til blæsten. Fra Knebel runddysse trak vi op over
Agri og fik derfra rygvind mod Trehøje. For en gangs skyld havde vi cyk
lerne med op til højene, en vidunderlig tur ind gennem Molsbakkcrne med
lyng og gran på bakkeskråningerne og en smal vej med vandpytter, som pi
gerne tog med højt humør og lige så høje hvin. Og vind blev til blæst.
Det mærkede vi, da vi nåede toppen med Trehøje. Men nu havde vi hel
digvis ikke modvind mere. Vi hvilede ud i Fuglsølejren og startede så til
Ryes skanser og satte derfra kursen vestpå med strygende rygvind. Jeg be
mærkede, at solen ikke var så strålende, som den havde været. Under vort
stands i Strands, hvor Hagbarth Nielsens tog os ind i deres dejlige hjem og
beværtede os alle, forsvandt den sidste del af det lovede skyfrie vejr, så vi
begyndte også at tvivle på tørvejrets holdbarhed. Inden vi nåede Skødshoved,
styrtede regnen ned, og samtidig steg blæsten i styrke. Jeg indrømmer, at
jeg ikke var særlig glad ved situationen, da vi krøb sammen i læ ved et
lille hus ved havnen. Det kunne blive en slem sejltur. Nej, der blev slet in
gen sejltur. En lille pige kom med telefonbesked fra Mirabådens kaptajn.
Han var på vej ud fra Århus havn, men vendte om og gav os kort og godt den
besked, at han kom ikke. Det var efter hans mening for risikabelt at tage
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turen. O. K., tænkte jeg, det er helt i sin orden, at kaptajn Kruse hellere
lader os i stikken på landjorden end tager en unødvendig risiko. Vi løb over
i det nærliggende hotel, der oplevede en helt uventet invasion. Det lykkedes
at få et par rutebiler fra Rønde til at komme og hente os. Da de ankom,
havde vinden naturligvis lagt sig, og solen sendte sit smil ned fra den »del
vis skyfrie« himmel i en lille åbning mellem de sorte skyer. Hvilken enestå
ende oplevelse. Det er aldrig hændet mig før, at vi på Molsturen gik glip
af sejlturen over bugten. Man oplever immervæk noget nyt, ikke sandt?
Den sidste søndag i september foreslog jeg ved middagsbordet, at vi
skulle tage eftermiddagskaffen »på én stor bakke« og nyde den ude, fordi
det var så dejligt et vejr. Det varede lidt, inden det blev forstået, at jeg
ville give sommerens elever lov til at være de første, der nød godt af, at ef
terskolen køber bakken lige nord for gymnastiksalsbygningen, den såkaldte
Sønderhøj, hvorfra der er en fin udsigt, navnlig mod øst ud over Kaløvig og
Mols. Det er først og fremmest tanken at få plads til en ny håndbold
bane, så vi kan bruge den gamle til parkeringsplads. Men det er et længe
næret ønske, der omsider bliver opfyldt. Der opnås nu sammenhæng mellem
skolekomplekset og køkkenhaven, og vi behøver ikke at frygte for at blive
helt »indeklemt«, hvis udstykningen i egnen når helt ind på livet af sko
len. På luftfotografiet over skolen kan enhver se, at det drejer sig om en
meget værdifuld udvidelse af efterskolens jordtilliggende. Nu skal vi i be
styrelsen til at spekulere over, hvordan vi kan gøre den udvidede ramme
om skolen så køn og så praktisk som muligt.
Skulle der engang ad åre blive brug for én lærerbolig til eller måske for

Flittige hænder.
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en anden nybygning, vil der også være plads til det nu. Men lige i øjeblikket
kan skolens økonomi vist ikke bære mere end jordkøbet og de store udgif
ter, som vi har haft med store forbedringer i spisestuen og ikke mindre ovre
på gymnastiksalsbygningen, hvor alle værelserne er blevet moderniserede og
belysningen fornyet og udvidet både på værelserne, i salen og på scenen.
Samtidig regner vi med, at værelserne på gymnastiksalsbygningen kun skal
være 4 mands værelser, dels fordi vi ikke kan vente så store hold i fremti
den som i det sidste tiår, dels fordi det både er hyggeligere og lettere med
højst fire på hvert værelse. Det betyder, at vi må regne skolen for at kunne
tage ca. 75 elever.
Hvordan er så chancen for at få fuld belægning i den nærmeste fremtid?
Det vil jeg ikke indlade mig på at svare på. Situationen er ret uklar for ef
terskolerne lige for tiden. Man har talt om en krise for dem, men der har
været en del overdrivelse i den tale. Jeg kan ikke lade være med at gengive
en statistik, som er udsendt fra undervisningsministeriet. Den giver oplysning
om antallet af elevpladser og belægning i månederne maj 1964 og november
1964. Den viser, at sommerskolen, bortset fra ungdomskostskolerne, er dår
ligt besøgt, og at efterskolerne har haft bedst belægning i november 1964:
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Skolernes art:

Folkehøj
skoler ............
Landbrugs
skoler ............
Husholdnings
skoler ............
Efter
skoler ............
Ungdomskost
skoler ............

Skolernes elevpladser
ved rimelig fuld
belægning
maj
nov.

Belægning i maj

elev
tal

i pct. af
kapacitet

Belægning i november
elev
tal

i pct. af
kapacitet

5767

5767

2865

50 %

5396

94 %

2701

2701

1245

46 %

2234

83 %

1707

1745

1167

68 %

1638

94 %

5845

5845

2924

50 %

5633

96 %

174

174

152

87 %

129

74 %

Også hos os er det sommerskolen, der giver anledning til overvejelser.
Endnu synes vi dog ikke, at det er tvingende nødvendigt for os at lave om
på vore kursustider. Vor nuværende undervisningsminister går som bekendt
med ønsker og planer, der også kan få betydning for efterskolerne. Det var
nok en fordel, om vi kunne vente med eventuelle ændringer her, til situa
tionen var lidt mere afklaret.
Et skoleår er gået. Vi siger tak til alle, som med deres arbejde eller fær
den på skolen har været til støtte for den, hvad enten det har været lidt
eller meget.
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
Hvordan føles det at være 10 års jubilar?
Skal jeg dømme efter de breve, jeg har fået fra jer, er det lige
ved at være alle tiders store overraskelse for jer, at I er blevet 10
år ældre i den tid, der er gået, siden I var her. Men kendsgernin
gerne taler, og de er ikke til at komme uden om. Ganske vist er det
endnu ikke fulde 10 år, siden I var elever her, for pigernes vedkom
mende er det først til sommer, men alligevel bliver I nu omtalt som
jubilarer i årets Egåbog. Jeg har en dejlig stor dynge hilsener lig
gende foran mig nu og skal til at uddrage det væsentligste nyt om
hver enkelt, som jeg har hørt fra. For enkeltes vedkommende kan
jeg ikke gøre det længere, simpelthen fordi de har været så såre be
skedne at give mig meget sparsomme, alt for sparsomme, oplysnin
ger. For andres vedkommende må jeg desværre af pladshensyn
indskrænke mig, skønt jeg meget gerne ville have aftrykt noget mere
fra deres brev. Men jeg eller rettere vi takker hjerteligt for ethvert
brev, vi har fået, både de længste og de korteste. Uanset deres
længde og indhold har hvert eneste et glædet os. De var os en be
kræftelse på, at de måneder, vi tilbragte sammen her i et skolear
bejde, ikke er glemt af jer, og at I gerne vil vide lidt om hinandens
oplevelser siden da. Ganske kort kan jeg da fortælle følgende:
Jørgen Aaes, Hasselager. Kom i lære som grovsmed, var som soldat artil
lerimekaniker, derefter til Lindø-værftet, studerer nu på Århus Tekni
kum og har et år tilbage af studietiden til maskiningeniør.
Hans Kirketerp (Andersen), Hadsten, nu: Søndergade 9, Hinnerup. Udlært
som frisør 1960, kom til Kjellerup som svend, gift 1961, købte 1963 fri
sørforretning i Hinnerup, har en lille pige på 3 år.
Knud Nordvig Andersen, Brundby Samsø, nu: Kirkebakken 3, Beder. Efter
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at have været ved landbrug og i militærtjeneste kom han til postvæsenet
i Århus og jernbanepostkontoret i København, men nu er han offsettryk
ker, litograf i Holme. Gift og bosat i Beder.
Vagn Kjeld Andersen, Mårslet, nu: Nattergalevej 35, Århus V. I tømrerlære,
efter svendeprøve tog han bygningskonstruktøreksamen, nu arkitekt, gift
med sygeplejerske Ellen-Margrethe Andersen.
Bent Lind Christensen, Hovedvejen 70, Hasselager. I lære som isenkræm
mer, et år på Århus Købmandsskole, nu kalkulator.
Verner Christensen, Nimtofte, nu: Vesterhede, Hejnsvig. Har været på
Slangerup Landbrugsskole, blev gift 1962 samtidig med, at de købte ejen
dom; de har en pige på knap 2 år.
Henning Dalstrup, Mårslet, nu: Ahornvej 11, Neder Vindinge, Vordingborg.
Er åbenbart gået militærvejen: 1962-63 i Gaza, 1964-65 på Cypern, nu
premierløjtnant ved Falsterske Fodregiment i Vordingborg. Gift i sommer
med Elis Clausen, Langebæk, de er lige flyttet ind i et moderne hus med
glas fra gulv til loft.
Poul Jørgen Brødsgaard Diederich, Hasselager, nu Rolighedsvej 59, Risskov.
Først ved landbruget hjemme, samtidig på kursus i Århus, realeksamen
1959. Næsten tre år i militæret, til sidst som løjtnant i Fredericia og 196162 som delingsfører ved DANOR BTN XI i Gaza. På Rønde studenter
kursus 1962-64, samtidig rådighedspligt som løjtnant, fra aug. 1964 som
premierløjtnant. Studerer nu til læge, er gift med Ellen Margrethe Braae
fra Mellerup, der studerer dansk og tysk ved Århus universitet.
Lars Ditlev, Ajstrup, nu: Kirkeby, Hoptrup. Ved landbruget først, derefter
militæret, så Ask højskole som forberedelse til seminarium, nu elev i IV
klasse på Fladerslev Statsseminarium, hvorfra han bliver færdig 1966.
Leif Elkjær, Enslev, nu: Kølkær ved Herning. Er tømrersvend, arbejder i
Hammerum, gift med Lise Grunnet, har en lille dreng.
Per Frandsen, Osager, Lejre. Har været på Gerlev idrætshøjskole og Gråsten
landbrugsskole. Har købt ejendom ved siden af forældrenes og driver
stort set begge ejendomme sammen. Er gift med en sønderjyde, har en
søn og en datter.
Jørn Meier Gleesborg, Hasselager, nu: Ormslev mk. Først ved landbrug, så
i elektrikerlære, svendeprøve på Hadsten håndværkerskole, søgte ind til
A. P. Møller efter militærtjenesten for at komme lidt rundt i verden, rejste
med en Mærskbåd kloden rundt flere gange; blandt de største indtryk næv
ner han fattigdommen i Alexandria og Bombay, hvor folk lever deres liv
på gaderne, også når de sover om natten, japanernes venlighed og hjælp
somhed, indianere sejlende på Orinocofloden i Venezuela i kanoer med
påhængsmotor (!), Panamakanalens ubeskrivelige skønhed. Den ind
holdsrige beskrivelse af de mange oplevelser slutter Jørn med at fortælle,
at det bedste ved det hele var at komme hjem og træffe den pige, som
han nu er forlovet med. De har købt en ejendom og regner med at blive
gift i år.
Erik Christian Gyldenløv, Lading, nu: Egå mk., Hjortshøj. Ved landbruget
ude og hjemme. Et brækket ben sommeren 1960 gav anledning til at søge
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ind til postvæsenet, og 1961 begyndte han som »trappeartist« i Århus,
men kom fra sommeren 1961 ud til en nyoprettet rute i Skæring-Kystparken som landpostbud. Er gift og har en lille søn.
Herluf Øster Hansen, Brundby Samsø. Har været på Grundtvigs højskole,
Frederiksborg, Askov højskole og Ladelund landbrugsskole. Erhvervede
sidste år en ejendom på 30 tdr. land, som drives kvægløst. Har foruden
landbruget også udlejning til sommergæster.
Henning Holm, True, Brabrand. Først ved landbruget, senere i lære som
skorstensfejer, arbejder nu som skorstensfejersvend i Brabrand, Åbyhøj
og Hasle.
Erling Bredgaard Jensen, Hadbjerg, Hadsten. Kom i lære som maskinarbej
der, militærtjeneste ved flyvevåbnet, søgte så ind til rederiet J. Lauritzen
og kom med et polarekspeditionsskib via England og Suez til Tasmanien,
sejlede fra Australien til Sydpolarområdet til den australske base Wilkes
(sydlig polarcirkel) med proviant og udskiftningshold, tilbage via Mel
bourne og Liverpool til Frederikshavn, hvor skibet skulle i dok. Nu ar
bejder Erling i sin læreplads.
Kristian Magnus Jensen, Søften, nu: Nørregade 4, Hinnerup. Har været på
Nordsjællands landbrugsskole og er stadig ved landbruget, for tiden som
traktorfører på en gård, der har maskinstation og entreprenørforretning.
Svend Jørgensen, Ormslev. Har været på Vallekilde højskole, hvor han fik
delingsføreruddannelse. Er ved landbruget, men befinder sig for tiden et
for mig ubekendt sted på jordomrejse som leder af et gymnastikhold fra
Flensted-Jensen.
Henning Kragh, Hadbjerg, nu: Udbyover, Havndal. Ved landbruget, har
egen gård på 27 tdr. land, købt 1961. Blev gift 1964.
Jens Erik Hansen Kruse, Ålsrode, nu: Folkjærgård, Mørke. Efter militærtje
nesten tog han et ophold på Vejlby landbrugsskole, købte så en ejendom
ved Grenå og var samtidig svinekontrolassistent. Gift og har en søn og
en datter. Overtog august 1965 en gård ved Mørke.
Frede Madsen, 0. Alling, nu: Ceresvej 18, Uhrhøj, Vejle. Efter at have
erhvervet svendebrev som mekaniker fik han plads som maskinarbejder på
Ålborg Værft A/S, senere til Vejle, hvor han nu arbejder på Mercedes
værkstedet. Blev gift for to år siden og har en lille pige.
Leif Mathiasen, Faurskov, nu: Skovvej 2 B, Hadsten. Uddannet som elektri
ker, gift og bosat i Hadsten.
Jørgen Munk, Kattrup, nu: Brørup, Hylke. Har været på Bygholm land
brugsskole i 9 måneder. Blev gift 1963, tog plads som svinefodermester
på et stort avlscenter på Als, købte en mindre gård i Brørup, og for at
få startet godt tog han arbejde ved en murer, så han betegner sig som
»gårdejer og murerarbejdsmand«.
Frode Bundgård Nielsen, Ryttergården, Grundfør. Udlært som elektriker i
Hadsten med svendestykke på Den jydske Håndværkerskole. Arbejder for
tiden i Vejlby-Risskov.
Jens Gert Nielsen, Støvring, nu: »Birkegård«, Løvel, Viborg. Efter forskel
lige pladser ved landbruget, bl. a. i Sønderjylland ved siden af Rødding
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højskole og i nærheden af Skibelund efterskole og Kongeådalens ungdoms
skole, tog han på Gråsten landbrugsskole. Købte i august i år en gård på
33 tdr. land med gode bygninger og prima besætning, og hvis nogen af jer
vil købe juletræer, kan I bare melde jer, siger han, for han har 4-5000
at sælge til jul. Blev gift med en sønderjysk pige i efteråret.
Knud Nielsen, Østerby, nu: Kærgårdsvej 9, Solbjerg, Århus C. Først ved
landbruget, også på landbrugsskole i Malling og derefter svinekontrolassistent i 1 år, men nu er han chauffør. Gift september 1964 med Lisbeth
Poulsen (elev her 1958). De har lige fået en datter.
Knud Lundgård Nielsen, Mørning, for tiden: Hemstok Østergård, Skander
borg. Ved landbruget, i de sidste fire år ligesom nu som fodermester.
Kurt Jørn Rask Nielsen, Trige, nu: Søbyvej 52, Hvidovre. Først ved land
bruget, soldat ved livgarden, hvor han var sammen med Ib Tornbjerg, vin
teren 1960-61 på Hadsten højskole, igen kort tid ved landbruget, men fra
1962 til København som nattevægter, nu ansat som aspirant ved Køben
havns Telefon A/S. Blev gift 1964.
Hans Erik Palmelund, Egebjerg, nu: Vesterbak, Spjald. Vinteren 1959-60
en dejlig vinter på Rødding højskole, sommeren 1962 forsøgsmedhjælper
på Statens Redskabsprøver, vinteren 1962-63 på Bygholm landbrugs
skole. Blev gift 1964, købte samme år sine svigerforældres gård i Spjald.
Erik Larsen Pedersen, Bellelund, nu: Bjerrevej 62, Horsens. Først nogle år
ved landbruget, har nu arbejde på en maskinfabrik.
Verner Pedersen, Lyngby, nu: Engdalen 12, Grenå, er havnet i møbelbran
chen og arbejder for tiden i en møbelforretning.
Bøje Poulsen, Mårslet, nu: Byleddet 12, Brabrand. Kom efter skoleopholdet i
lære som smed. Blev gift 1963 og har en lille dreng.
Preben Winther Rasmussen, Grundfør, nu: Østergade 15, Odder. Er montør
på et elværk, gift 1962, har to børn.
Villy Greve Rasmussen, Astrup, Ryomgård. Var ved landbrug før soldater
tiden, blev derefter medhjælper ved en vognmand, er nu lagermedhjæl
per hos Brødrene Jakobsen, Skødstrup, hvor han kører med en gaffeltruck
på chokoladelageret. Har været der i fem år. Er forlovet med en tidligere
Egåelev (hvem?).
Hans Chr. Røddik, Farre, Sporup. Før soldatertiden var han ved landbrug
herhjemme, efter den rejste han til Canada og arbejdede derovre i fire år
ved alt muligt, kom hjem og forpagtede en gård for tre år. Var på Vejlby
landbrugsskole vinteren 1964-65.
Thorkel Steffensen, Viby, nu: Næsby, Grenå. Først ved landbrug, efter sol
datertiden tog han uddannelse som maskinarbejder, men beholdt lysten til
landbrug, så han og hans kone købte en lille gård, som de passer ved si
den af hans arbejde som maskinarbejder.
Henry Ib Svenningsen, Vrinners. Adressen er altså uforandret. Er beskæfti
get som snedkersvend.
Knud Ole Sørensen, Egens strand, Rønde. Har været medhjælper ved land
brug og ved Hanemosegård plejehjem på Lolland. Blev gift 1961 og flyt
tede hjem til Egens, arbejder nu om sommeren med et hold fra Randers
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amts vejvæsen og om vinteren ved Nappedam anløbsplads. Har en dreng
og en pige.
Lisbeth (Andersen) Hansen, Framlev Østergård, Harlev J. Var på Viborg
gymnastikhøjskole 1960, gift 1961 med Jørn Hansen, har overtaget Lis
beths fødehjem efter hendes fars død. Har stadig gymnastik som hobby,
var med til gymnastrada i Wien i sommer. Hun håber at se mange til
elevmødet, især dem fra nr. 12.
Rita Elgård (Andersen) Boesen, Søby, nu: Solglimt, Balle. Har haft plad
ser i huset og forsøgt sig som smørrebrødsjomfru. Tog plads i Sverige i
PÅ år. Gift 1964 med Hans Erik Boesen. Sejlede et halvt år som ca
feteriadame på Grenå-Hundested færgen »Kattegat«; sjovt at se så mange
forskellige mennesker og at opleve et fantastisk godt kammeratskab på
skibet. Har en lille pige og er nu »hjemmeløbende husmor«.
Ena (Bjerregaard) Sørensen, Tendrup Mølle, nu: Rosenvang 27, Hornslet.
Tog efter at have været i huset et par år sekretærkursus på Olympia sko
len i Århus og fik lidt senere ansættelse i et engros firma i Århus. Gift
1961 med en arkitekt, bor i et hus, som de selv har bygget i deres fritid.
Har en dreng på 2 år.
Inger Randløv Boes, Hem, nu: Barsmark skole, Løjt Kirkeby. Har været på
Ollerup gymnastikhøjskole, derefter på Th. Langs seminarium i Silkeborg
og er nu lærerinde.
Eva Christensen, Sandvig, Mern. Var på Kerteminde husflidshøjskole
1959-61 og har derefter haft plads som beskæftigelsesterapeut, først på
Nakkebølle sanatorium, derefter og endnu på Set. Hans hospital.
Lis (Dalsgård) Mathiasen, Fausing, nu: Vilhelm Thomsens plads 6, Randers.
Plads i huset og bl. a. i patientkøkkenet på Randers sygehus. Gift 1960
og har to piger. Hendes mand er bud på Svaneapoteket og vicevært i Ve
sterport i Randers.
Lillian (Eriksen) Christophersen, Harlev, nu: Royal Danisk Embassy, Teheheran, Iran. Har taget handelsmedhjælpereksamen, været på Rødding høj
skole og Vinding husholdningsskole. 2 år som sekretær på Ladelund land
brugs- og mejeriskole, hvor hun traf sin mand. Han er for tiden projekt
leder for en dansk demonstrationsgård i Iran. De har en lille pige.
Karen (Frandsen) Broch-Mikkelsen, Gedved, nu: Belle, Daugård. Et år på
handelsskole, 5 måneder på Ollerup gymnastikhøjskole, 5 år på Gedved
seminarium. Nu lærerinde ved Daugård kommuneskole ved Vejle. Er
gift med en landmand.
Tove Hansen, Enggården, Hjortshøj. 1959 på Vallekilde højskole, 1960 øko
nomaelev på Århus amtssygehus i 3 år, så på økonomaskolen i Køben
havn og nu igen i Århus. For tiden dog i Israel på arbejde i en kibbutz.
Hanne (Hornbek) Horsager, Helgenæs, nu: Ryvej 1 b, Hasle, Århus V. Kom
1958 i lære som barneplejerske, men ændrede beslutning og blev økono
maelev på Århus amtssygehus, hvor hun for øvrigt kom til at arbejde
sammen med Tove Hansen. Blev gift, da hun var færdig med sin uddan
nelse.
Ruth Elgaard (Høj) Madsen, Erslev, nu: Trustrup, Ølst, Randers. Er hus
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mor på en gård på godt 50 tdr. land, som i øvrigt er hendes mands,
Karl Madsens fødehjem. De har en lille pige på 3 år og er ene om arbej
det så der må være nok at gøre, men alligevel er I velkomne til at kigge
ind, skriver Ruth. De bor kun 800 m fra hovedvej 10.
Agnes (Jakobsen) Hansen, Farre, nu: Nyborgvej 10, 1, Silkeborg. I lære i
Holmstol brugsforening hos en tidligere egåelev, har i de sidste fire år
været ekspeditrice i en købmandsforretning i Silkeborg. Gift 1962 med en
smedelærling, der blev udlært 1963, og de bor i en lejlighed oven over
Agnes’ arbejdsplads.
Elin (Jakobsen) Haahr, Fløjstrup, nu: Elmevej 1, Skanderborg. Et par år
med husligt arbejde, derefter på Testrup sygeplejehøjskole, uddannet som
sygeplejerske i Randers, sommeren 1963 på Askov højskole. Blev gift i
april i år med Carsten Haahr (elev her 1951-52), der er værkfører på et
automobilværksted. De bor i Skanderborg, hvor Elin har arbejde ved syge
huset.
Else Margrethe (Jensen) Andersen, Lime, nu: Kristrupvej 81, Randers. Har
været på Bornehus husholdningsskole 1959-60 og er nu gift og bosat i
Randers.
Inge (Jensen) Nielsen, Farre, nu: Læsagergård, Stevnstrup. Var på forsik
ringskontor i Arhus i 4 år. Derefter på Århus Husmoderskole, blev i 1963
gift med en landmand, de har en gård på 200 tdr. land 10 km fra Ran
ders. Har en lille pige.
Inger (Jensen) Lanng, Mørke, nu: Vorning, Hammershøj. Forskellige plad
ser i huset, bl. a. i Norge. Tog delingsføreruddannelse på Grundtvigs høj
skole, Frederiksborg, 1959, gift 1959 med Niels Lanng, de har en gård i
Vorning. Har en dreng og en pige.
Jenny Hornbek (Jensen) Olesen, Karlby, nu: Øster Hurup. Blev gift 1959
og har en dreng. De har bygget nyt hus i sommer.
Aase Johanne (Justesen) Jørgensen, Elev, nu: Elstedvej 56, Lystrup. Er gift
og bor i det nye byområde ved Lystrup.
Karen Margrethe (Kalstrup) Jørgensen, Mejlby, nu: Bjerregrav Holm, Bjerregrav. Var elev på Vallekilde højskole 1960. Gift 1963 med landmand
Boye Jørgensen. De har en gård på 30 tdr. land på Randersegnen.
Karen Marie Kejser, Gravlev, nu: Heibergsvej 58, Åbyhøj. Er kassererske i en
selvbetjeningsforretning en gros.
Tove (Knudsen) Havmøller Jensen, Sottrup, nu: Åboulevarden 60, 1, Århus
C. Kom i lære på kommunekontoret i Østbirk, var der i 4 år og blev
da gift og flyttede til Århus. Har en lille pige, da hun skriver brevet,
og forventelig endnu et barn, når dette læses.
Jonna (Kristensen) Rasmussen, Haldum, nu: Blegindvej 9, Flørning. Er gift
og har to drenge. Fra et mejeriudsalg i Amaliegade i Århus, hvor de ikke
befandt sig godt, er de flyttet til Hørning. Fler har de købt en mælke
tur og er glade for forandringen.
Anne Marie (Løvschall) Strårup, Haslundkær, nu: Falkevej 37, Randers. Har
gået på handelsskole i Randers og er for tiden beskæftiget som kontorassi
stent.
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Rigmor (Nielsen) Bek-Pedersen, Riis, nu: Horndrup, Skanderborg. Først
plads på forskellige gårde, bl. a. oppe i Gudbrandsdalen i Norge. Så på
Testrup sygeplejehøjskole, uddannelse til sygeplejerske i Århus, et
halvt års ophold på Askov højskole, gift med en dyrlæge 1964 og boede i
København, mens han var soldat, og Rigmor arbejdede på Rigshospita
lets skadestue og i De gamles By. Nu i vinter tager de begge to på Askov
højskole, som de er bleven begejstret for, og til sommer regner de så
med, at der bliver en assistentstilling hos en dyrlæge, helst i Jylland.
Doris Pedersen, Hørret, nu: Neder Randlev, Randlev st. Blev gift 1959,
var derefter først i Kgs. Lyngby, men et par år efter købte de et gartneri
i Randlev. Har en søn på 4 år.
Else Marie (Pedersen) Byskov, Lundby, nu: Vejlby, Allingåbro. Var på År
husegnens husholdningsskole 1959-60, blev gift 1961 med Finn Byskov
fra Rygård strand. De har et lille landbrug og har desuden lejet et stykke
jord på 15 tdr. land til de 15, som de selv har. Har to børn, en pige
og en dreng..
Eva (Pedersen) Hansen, Seldrup, nu Over Fløjstrup, Beder. Har været på
Sorø husholdningsskole, blev gift 1959 og har en dreng og en pige.
Lis (Pedersen) Bech Nielsen, Mørup, nu: Vester Smidstrup, Gadbjerg. Blev i
1961 gift med en gårdejer i Vester Smidstrup, ikke så langt fra hendes
hjem. Deres landbrug er godt mekaniseret, så de kan klare arbejdet uden
fremmed hjælp, og det betyder jo meget, skriver Lis. De har en dreng på
2 år.
Lise (Pedersen) Sørensen, Sandvig, Mern. Havde først plads i huset og i
blomsterforretning, blev gift 1961 og har to børn. De har overtaget Li
ses hjemsted, som hun hjælper med at passe, medens hendes mand går på
arbejde, så hun er ikke arbejdsløs, siger Lise.
Grethe Bøtker (Petersen) Nielsen, Voerladegård, nu: Næsset 6, Skander
borg. Har været i huset, i bagerforretning og hos syerske. Blev gift 1961
og har tre små piger. Hendes mand er forretningsbestyrer, og de har byg
get hus ved Skanderborg sidste sommer.
Oda (Petersen) Jensen, Astrup, nu: Niels Juelsvej 15, Grenå. Læreplads i
en brugsforening, flyttede til Grenå efter giftermål og har der været i isenkramforretning, men holder op med det nu for at passe sine to piger.
Ellen Nørgaard (Poulsen) Jepsen, Lisbjerg, nu: Korsholm, Hinnerup. Både
til Vejle husholdningsskole og Sønderborg idrætshøjskole fulgtes Ellen
og Ruth ad. Ellen blev gift 1963, og hun og hendes mand kørte da ud i
campingvogn til Svejts, Italien og Frankrig, hvor de tog arbejde på et
nellikegartneri ikke langt fra Middelhavet. Arbejdede også en kort tid i
Belgien og Holland. Har nu startet eget gartneri og lever af »brændende
kærlighed«, skriver Ellen. De har en lille dreng.
Ruth Nørgaard (Poulsen) Pedersen, Lisbjerg, nu: Vester Straustrup, Idum,
Holstebro. Har været på Vejle husholdningsskole og Sønderborg idrætshøj
skole. Gift 1960 med en landmand, hvis fødegård de overtog; der er også
blomsterløgavl, så der er nok at bestille. Ruth har som hobby at lede
gymnastik, hver vinter to hold i sognet. Har to små piger.
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Ruth Kaae Rasmussen, Hørslev, nu: Rosenvænget 3, Aulum. Først pladser i
huset i 2Vs år, begyndte så uddannelse til lærerinde, der sluttedes 1964,
fik ansættelse ved en centralskole i Vestjylland med husgerning som ho
vedfag.
Birte (Rich) Strebøl, Hoven, nu: Hornelund, Horne, Varde. Efter at have
haft forskellige pladser blev Birte gift i 1959. Siden har de købt gård. Har
en pige og en dreng. Hun har truffet Karen Hoffmann, om hvem hun for
tæller, at hun er gift og bor i Israel, men hun har lige været hjemme og
fået en lille dreng.
Kirsten (Sørensen) Madsen, Kasted, nu: Mågevej 30, Frydendal, Ålborg.
Har bl. a. arbejdet en del som hospitalsmedhjælper. Er gift med en syge
husportør og har en dreng på 5 år, og antagelig et barn til, når dette læ
ses. De bor i eget hus i Ålborg.

Disse var, hvad vi har modtaget af hilsener. Tænk, hvilken vældig
sum af oplevelser der berøres i dem, enten der fortælles kort og godt
om arbejdet i et ungt, arbejdsfyldt hjem eller om oplevelser ude
i den store verden. Hvis I kunne samles alle sammen igen og gav
jer tid til at fortælle for hinanden, ville der være meget at lytte til!
Det kan I ikke, men jeg håber, at I vil gøre, hvad I kan, for at mø
des her ved elevmødet i sommer.
Tak for alle brevene.

Tage Dybkfær

Især til jer fra vinteren 1954-55
Kære Egå-kammerater!
Da jeg sidste år befandt mig på Thulebasen og derfor ikke nåede at få mit
bidrag til årsskriftet frem, håber jeg i år at kunne bringe en hilsen til mine
kammerater fra vinteren 1954-55.
Efter mit skoleophold var det min mening at blive landmand, hvilket jeg
stadig er. Foruden at have været hjemme har jeg haft to pladser. Vinteren
1958-59 tog jeg et. sprogkursus på Kalø Landboskole.
For at udbygge mine kundskaber i engelsk rejste jeg til England, hvor jeg
arbejdede på en farm seks måneder. Det var interessant at komme ud for at
se, hvordan andre mennesker lever.
Vinteren 1960-61 var jeg på Vejlby landbrugsskole.
Sommeren 1963 rejste jeg til Thule på Grønland, hvor jeg skulle arbejde
for et amerikansk firma R. C. A. Dette firma driver et stort radaranlæg. An
lægget består af fire store radarskærme, plus en mindre, bevægelig radar
skærm. Til oplysning kan fortælles, at hver skærm er lige så stor som en
fodboldbane rejst på højkant. Radaranlæggets opgave består i at give en for
varslingstid på 15 minutter i tilfælde af fjendtlige raketter mod den vestlige
halvkugle.
Mit arbejde de første 3 måneder bestod i at gøre rent på værelser, der
efter kunne jeg »lægge støvekluden« og blev chauffør. Vi skulle bringe ame
rikanske teknikere og soldater fra basen op til radarskærmene, som lå 20
km fra basen.
Naturen var meget barsk; der fandtes blandt andet ikke et træ, dog var
der om sommeren nogle få blomster.
Om sommeren var der lyst hele døgnet rundt, hvorimod der var mørkt
døgnet rundt om vinteren. Det var en ting, man skulle vænne sig til.
Temperaturen om vinteren kunne være lav, foråret 1964 var den nede på
minus 44 gr. celcius. Vi fik udleveret specielt vintertøj til de kolde måne
der. Ligeledes havde vi om vinteren de arktiske snestorme, hvor det var
forbudt at færdes udendørs. Vindhastigheden kunne nå op på 150 km i
timen. Jo, det er sandeligt koldt at være eskimo.
Der findes på Thulebasen ca. 6000 mennesker, mest soldater.
Der var gode fritidsmuligheder, såsom biograf, bibliotek, gymnastiksal,
hobbyværksted, bowlingbane og cafeteria.
Det var også interessant at lære amerikanerne nærmere at kende.
Jeg var på Thule knap to år og er nu hjemme, så hvis der er nogle af
jer, der har lyst at kigge ind, er I velkomne.
Hermed vil jeg ønske jer en glædelig jul samt et godt nytår.

Tage Simonsen,
Havhusene, Løgten.

To Norges-rejser
1965
Norgesrejsen for tidligere Egå-elever gik i sommeren 1965 til Tele
mark og sluttede med et ophold i Oslo.
Uden at referere i enkeltheder skal jeg nævne et par ting fra rej
sen. Det er den attende, jeg har planlagt og ledet for Egå-elever, og
ligesom i de nærmest foregående år boede de unge på ungdoms
herberg. I de første år boede vi på hoteller og pensionater, men
efterhånden som priserne steg, gik vi over til ungdomsherbergerne
for at holde turen i en overkommelig pris. Ingen har klaget over
herbergerne, selv om kosten kunne virke lidt ensformig, når man
på tre forskellige herberger fik labskovs tre dage på rad. Den stør
ste vanskelighed var ikke det at skulle have lagener med hjemme
fra, men at gå ind og sove kl. elleve i den lyse nordiske nat.
En af de første dage på denne tur standsede vi ved en afsides
ubeboet gård et stykke fra Skafså. Det var billedhuggerinden Anna
Grimdalens barndomshjem. Her findes et stort atelier, som rum
mer en hel del af hendes arbejder. De unge måtte vente, mens jeg
gik en lang tur gennem skovene for at finde frem til en gård, hvor
de havde nøgle til kunstsamlingen. Det havde regnet, og der var
en herlig luft i den stille skov — helt fri for knallert-støj og benzin-os.
Så stod vi da endelig mellem alle kunstværkerne, og hvor var
der mange skønne ting. Der var buster af »far min« og »mor
min«, der var »den lille pige med svovlstikkerne« og udkast til eller
kopier af større arbejder. Vi havde i Seljord set Anna Grimdalens
mindesmærke for præsten og salmedigteren Landstad — til hest i
sognebud. Vi så senere i Oslo hendes bidrag til udsmykningen af
rådhuset. Hun skabte der fontænen på solpladsen med alle de
mange dyrefigurer. Oven over den har man oppe på muren frisen
med »tømmerfløterne«, og højt oppe på muren findes Oslos grund
lægger Harald Hardråde til hest.
Da vi stod i kunsttemplet på Grimdalen, havde jeg den glæde,
at enkelte af de unge havde svært ved at løsrive sig fra de skønne
skulpturer.
I kredsen af de små, grå huse, der udgjorde Anna Grimdalens
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Tømmerfløterne.

hjem, er der et stabbur fra omkring år 1600, smukt prydet med
gammelt træskærerarbejde. Norsk Folkemuseum ville i sin tid gerne
have købt det, men til trods for, at Anna Grimdalens far var en
fattig slider, kunne han ikke få sig til at sælge det. Nu bliver det
forhåbentlig stående, for det var her, datteren som lille pige havde
sit første møde med kunstens verden. Hun var ikke gammel, før
hun begyndte at tegne og male og skære i træ.
Som ung kom hun til Oslo som tjenestepige, gik på tegneskole
om aftenen og senere på Akademiet. Langsomt arbejde hun sig
frem og blev en af Norges fineste kunstnere.
Det gør godt at se, at der også fra små hjem på landet kan
komme mennesker, der giver deres bidrag til kunst og kultur og
bliver regnet blandt landets ypperste. Og det gør stærkere indtryk
at se hendes værksted og samlinger herude, hvor hun voksede op,
end om det havde været udstillet i hovedstaden.
Om aftenen havde vi lejlighed til et par timers dans på »Hotel
Dalen«.
Næste dag Rjukan, tur i tovbane et godt stykke til vejrs og nogle
fortsatte til fods op til sneen. Om aftenen dans på asfalten. Jeg
havde håbet, at det som for nogle år siden var norsk folkedans, der
blev budt på, men nej — amerikaniseringen havde også nået Rju
kan denne sankthansaften. Det var langhårede folk i orkestret, og
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musikken var derefter. Mine rejsefæller var nok taknemlige for det,
men jeg havde hellere set, at de havde oplevet noget mere typisk
norsk. Jeg fik dem alle ind på børnebilletter, og en af dem bemær
kede noget om, at jeg hellere måtte komme med til Hornslet og
hjælpe dem at få trykket priserne der, når der var bal.
Dagen efter Kongsberg, på Sølvværksmuseet og inde i gruberne,
og om aftenen spørgsmålet: »Hvor skal vi så danse i aften?« Jeg
fandt ud af, at der var en mulighed, men til 10 kr. pro persona.
Så gik de alligevel tur i stedet for.
I Oslo så vi Gustav Vigelands arbejder i Frognerparken og Edv.
Munch-museet, endvidere Vikingeskibene på Bygdø, »Fram« og
»Kontiki«, og vi nåede at se indenfor på rådhuset, altsammen ting,
der kunne kræve mere tid og fordybelse, end vi var i stand til at ofre
på dem.
Et af de bedste øjeblikke på turen var, da vi havde fået plads på
»Stratos«, en restaurant i 12. etage, og så en stab af damer parat
til at varte os op til aftensmaden. Det var noget andet end at stå
i kø på et ungdomsherberg. Og der var rigelig og god mad, sådan

Hallingdal folkehøjskole.
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som man trænger til det efter en rundtur i Norge med mange ind
tryk.

1966
Næste sommers tur er planlagt til den 19.-26. juni. Denne gang
går vi uden om ungdomsherbergerne og tager ind på Norges nyeste
folkehøjskole, hvor der er opredte senge til alle, så lagener skal ikke
medbringes.
Det er Hallingdal folkehøjskole, der ligger oppe på fjeldsiden
over byen Gol, 200 km fra Oslo i nordvestlig retning. Den er kun
få år gammel. Her er gode pladsforhold, og her holder vi til alle
dagene i Norge. Hver dag bliver der udflugter om eftermiddagen,
en enkelt dag heldagstur over Hemsedals- og Filefjeldene til Tyin
i Jotunheimen og tilbage gennem Valdres. Vi kommer flere gange
op i ca. 1000 meters højde, og een eftermiddag bliver der lejlighed
til derfra at komme endnu højere til fods. Om formiddagen vil vi
af skolens medarbejdere få orientering om norske forhold, ligesom
der bliver underholdning af forskellig art om aftenen.
Højskolen har svømmehal, og der bliver anledning til at benytte
den, men de, der ønsker det, må tage badedragt og badehætte med.
Vore fællesudflugter i bus går til Hallingdals folkemuseum, til
stavkirken i Torpo og til Storefjeld. Der bliver god lejlighed til fod
ture i smågrupper, men ingen må gå til fjelds alene.
Endelig plan og pris vil være klar omkring nytår. Da vi denne
gang besøger en højskole med gode pladsforhold, er der måske
også elever af ældre årgange, som kan ønske at komme med. De skal
være velkommen til det.
Plan kan efter nytår fås ved henvendelse til undertegnede.
Aarhus G, Langenæs alle 34
Jens Marinus Jensen

En venlig julehilsen sendes med Egåbogen til alle mine tilhørere
fra de år, jeg er kommet på Egå.
Jens Marinus Jensen

Ny bog afJens Marinus Jensen
I tilknytning til foranstående vil jeg gerne - uden opfordring - gøre
Egåbogens læsere opmærksom på Jens Marinus Jensens nyeste bog
»Mellem fjeld og fjord«. Han har tilegnet sine rejsefæller den også Egå-elever. Den er en frugt af hans mange rejser i Norge. Den
skildrer landet, dets folke- og kulturliv. Den rummer kapitler om
besøg i norske bondehjem, om digtere og kunstnere, om den norske
folkehøjskole og meget mere. Enhver, der kender Jens Marinus
Jensens sjældne fortælleevne, vil vide, at vi hermed har fået endnu
en værdifuld bog fra den flittige forfatter, der kender Norge ud og
ind som få.
Bogen kan bestilles direkte hos Jens Marinus Jensen — eller gen
nem efterskolen — men naturligvis kan den også købes i en bog
handel.
Tage Dybkjær

Jens Marinus Jensen i kære norske omgivelser.

Forskelligt
Vintermøde afholdes søndag den 13. februar. Til eftermiddagsmødet 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 9. og søndag den 10. juli for alle tidligere elever.
De, der ønsker at overnatte, må selv medbringe soveposer eller tæpper.
Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i det lokale annonceblad »Landbobla
det«. Interesserede, der ikke har lejlighed til at se dette, bedes søge oplys
ning hos kammerater eller ved opringning til skolen.
Vallekildemøde holdes som regel omkring 1. oktober. I 1966 bliver det
antagelig søndag den 2. oktober. Vi averterer om mødet i »Landbobladet«
én eller to fredage forud for mødet, men i øvrigt kan man hen i september
få oplysninger ved henvendelse til skolen.
Egånåle af sølv kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis betalingen
indsendes forud til girokonto nr. 39268, Egå efterskole, Hjortshøj. Pris:
4,00 kr. plus porto 50 øre.
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, Århus C.
Forstander Tage Dybkjær, Egå efterskole, Hjortshøj.
Fru Esther Kvist, Trige skole, Århus C.
Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus C.
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.

Elevforeningens bestyrelse
Gårdejer Frede Bak (1936—37), Rodskov, Løgten.
Smedemester Knud Grosen (1956-57), Egå, Hjortshøj (formand).
Husassistent Aase Sondergaard Olesen (1961), Mundelstrup.
Fru Inger Olsen (1950), Skæring, Hjortshøj.
Bestyrer Anders Kjeldsen Rasmussen (1934-35), Egå, Hjortshøj.
Fru Kirsten Brandstrup Sørensen (1944), Åstrup, Skødstrup.
Landmand Bent Holme Villadsen (1958-59, Elev, Lystrup.
For elevholdet 1964-65: John Rohde Madsen, p. t. Holmevej 252, Højbjerg.
For elevholdet 1965: Lisbet Bøjen Jensen, Mejlby, Hjortshøj.
Elevforeningens kasserer og sekretær: Gårdejer Jes Thomsen (1921-22),
Bynksminde, Hjortshøj. Elevforeningens gironummer: 35297.

Elevforeningens regnskab 1964-65
Indtægt:
Kassebeholdning 11. juli 1964 ...............................
Billetsalg ved elevmødet .............................................................
1305 medlemmer .........................................................................
Bidrag fra jubilarer .....................................................................
Solgt egånåle .................................................................................
Billetsalg ved vinterfesten ..........................................................
Indvundne renter .........................................................................

3097,47
1750,00
7588,00
85,50
529,00
508,00
82,45

kr.
-

Balance . . 13640,42 kr.

Udgift:
Elevmødet .....................................................................................
Frimærker, porto, tryksager .....................................................
Trykning af Egåbogen .................................................................
Vinterfesten ...................................................................................

1672,01
2352,20
5528,05
420,50

I alt . .
Kassebeholdning 11. juli 1965 .................................................

9972,76 kr.
3667,66 -

kr.
-

Balance . . 13640,42 kr.
Bynksminde, den 11. juli 1965.

Jes Thomsen.
Regnskabet er gennemset, og det er i orden.
Den 11. juli 1965.
A. Vestergård.

Ellen Larsen.

Egåfondets regnskab 1964-65
Indtægt:
Kassebeholdning 11. juli 1964 .....................................................
Indvundne renter .........................................................................

2082,14 kr.
146,00 -

Balance . .

2228,14 kr.

Udgift:
Kassebeholdning 11. juli 1965 .....................................................

2228,14 kr.

Balance . .

2228,14 kr.

Formue II. juli 1965:
Landbosparekassen ....................................................................... 2185,14 kr.
Obligation + kupon.....................................................................
1040,00 Kontant ............................................................................................... 3,00 -

I alt . .
Bynksminde, den 11. juli 1965.

Jes Thomsen.
Regnskabet gennemset - alt er fundet i orden.

Den 11. juli 1965.
A. Vestergård.

Ellen Larsen.

3228,14 kr.

Elevfortegnelse
Vinteren 1964-65

Bent Vestergaard Andersen, Søby, Hornslet.
Erik Andersen, Vidkærsminde, Feldballe.
Hans Jørgen Andersen, Montanagade 12, Århus C.
Kurt Munk Andersen, Arnegårdsvej 33, Åbyhøj.
Mogens Rubech Andersen, Karlby, Hornslet.
Marcus Berthelsen, Sukkertoppen, Grønland.
Sven Bille, Høbjerg, Grenå.
Sigurd Boelsmand, Rimsø, Voldby Djursl.
Carl Ove Bredkjær, Randlev, Neder Randlev.
Carsten Christensen, Nørregade 10, Jebjerg.
Jens Carl Årup Christensen, Ny Wiffersholm, Hadsund.
Preben Johs. Christensen, Balle, Odder.
Karl Emil Christiansen, Hagemannsgade 3, Odder.
Kurt Christiansen, Nørregade 38, Århus C.
Erik Sandberg Eriksen, Vestergade 7, Ryomgård.
Gert Friis, Højtoftevej 9 b, Risskov.
Børge Poul Hansen, Grundfør mk., Hinnerup.
John Elmstrøm Hansen, Oddervej 180, Skade, Højbjerg.
Svend Erik Hansson, Pindstrup.
Ulf Hastrup, Klostermarken 34, Ålborg.
Søren Hillestrøm, Ulrikkenborgallé 6, Lyngby.
Søren Hjortborg, Stautrup, Viby J.
Svend Holm, Ingerslev, Hasselager.
Jan Hornbech-Madsen, Bendzvej 3, København F.
Henrik Houmøller, Hadsundvej 86, Ålborg.
Peter Bruun Hytting, Balle.
Peter Christian Høgsberg, Sandby, Hinnerup.
Jens Otto Jacobsen, Søskoven, Sorø.
John Jacobsen, Svalevej 13, Århus V.
Martin Friis Jacobsen, Vestermark, Hedensted.
Peter Christian Jacobsen, Trige, Århus C.
Carsten Bech Jensen, Rosenholm, Hornslet.
Egon Bech Jensen, Rosenholm, Hornslet.
Carsten Lykkegaard Jensen, Ormslev.
Knud Helge Jensen, Englund, Mårup, Kolind.
Jens Oluf Jensen, Dejret, Knebel.
Jens Peter Møller Jensen, Voldby, Hammel.
Jens Roland Jensen, Ravnholt, Grenå.
Karsten Engman Jensen, Norring, Hinnerup.
Keld Harry Jensen, Spørring, Århus C.
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Søren Erik Nielsen.

Per Nygaard Jensen, Thorsager.
Poul Ivan Østergaard Jensen, Hårup Østergård, Hjortshøj.
Leif Ranegaard Jochumsen, Astrup, Århus C.
Henning Lauge Johannesen, Hårup, Hjortshøj.
Hans Søren Johnsen, Spørring, Århus G.
Preben Johnsen, Nørregade 24, Hinnerup.
Poul Erik Jungbloot, Almind, Viborg.
Svend Jessen Klinge, Eg, Knebel.
Jens Kristensen, Kalø, Pindstrup.
Vagn Kristoffersen, Vitved, Skanderborg.
Allan Alfred Larsen, Ordrup, Fårevejle.
Ole Bjørn Larsen, Tersløsevej 29 st. tv., Brønshøj.
Niels Peter Lindblad Larsen, Ryomgård.
Aage Larsen, Tudvad, Vejle.
Egon Laursen, Drammelstrup, Odder.
John Liljenberg, Lombardigade 1, 3, København S.
Christian Løcke, Helgenæs, Knebel.
Ole Mikkelsen, Thorup, Knebel.
Søren Bonde Mikkelsen, Hevring skole, Ørsted.
Bjarne Porsborg Mortensen, Stenbergholt, Auning.
Ejvind Mygind, Balle.
Frede Buhl Møller, Purhus kro, Fårup.
Morthen Møller, Napassaq, Grønland.
Torben Maarslet, Gravlev, Hyllested.
Henning Nielsen, Østerby, Tranbjerg J.
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John Nielsen, Grundfør, Hinnerup.
Niels Jørn Nielsen, Fuglslev, Hyllested.
Svend Arne Nielsen, Vejlby, Grenå.
Peter Just Pedersen, Stenagervej 6, Vejlby, Risskov.
Rasmus Koch Pedersen, Asferg, Spentrup.
Torben Pedersen, Lystrup mk., Vivild.
Preben Philipsen, Liflandsgade 7, 2., København S.
Erik Quist, Karlby, Flornslet.
Ole Lykke Rasmussen, Dejret, Knebel.
Per Møgeltoft Rasmussen, Termestrup, Mørke.
Niels Viggo Skriver Rasmussen, Grundfør, Hinnerup.
John Rohde-Madsen, Ved Volden 9, 1., København K.
Palle Skøtt, Grundfør, Hinnerup.
Svend Erik Stær, Essig, Rønde.
Aksel Sønnichsen, Spørring, Århus C.
Flemming Steen Sørensen, Spottrup strand, FIou.
Frank Sørensen, Hammelev, Grenå.
Knud Vilstrup Sørensen, Vitved, Skanderborg.
Kurt Elkjær Sørensen, Skovby Østj.
Martin Lundskov Sørensen, Korupskov, Ryomgård.
Henning Thorup, Vestervig, Mørke.
Jens Jørgen Vestergaard, Østervold, Skovby Østj.
Iver Villadsen, Norring, Hinnerup.
Mogens Østergaard, Haldum, Flinnerup.

Knud Schøler som beundret instruktør.
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Sommeren 1965

Anne Andersen, Trangsmosegård, Hyllested.
Jytte Andersen, Otto Benzonsvej 33. Århus V.
Karen Andersen, Storegade 49, Assentoft.
Kirsten Andersen, Spørring, Århus C.
Kirsten Slott Andersen, Bryggervej 7, Svinninge.
Alis Andersson, Tåstrup mk., Harlev J.
Elsebeth Christensen, Rygårde, Vivild.
Kirsten Leth Christiansen, Nordvestpassagen 28, Århus N.
Hanne Ehrenreich, Mårup Møllegård, Kolind.
GerSur Gunnarsdottir, Pingholsbraut 65, Kopavogi, Island.
Bente Hansen, Vallensbæk, Glostrup.
Connie Hansen, Thorsager, Rønde.
Ilse Hansen, Ringsø, Pindstrup.
Kirsten Hansen, Ebdrup, Kolind.
Grethe Elemberg, Enghavevej 16, Grenå.
Birgit Jensen, Georgsminde, Nimtofte.
Jonna Jensen, Hårup Østergård, Hjortshøj.
Jytte Jensen, Egåbro, Risskov.
Lisbet Bøjen Jensen, Mejlby, Hjortshøj.
Rosemarie Swankier Jensen, Grundfør, Hinnerup.
Inge-Birte Johansen, Ringsø, Pindstrup.
Åse Johansen, Gjesing, Auning.
Erna Johnsen, Ålsø, Grenå.
Marianne Kroer, Ramten.
Else Ladefoged, Hadbjerg, Hadsten.
Olga Marie Loft, Hørret, Mårslet.
Birgit Lundsgaard, Søtoftevej 8, Ringe.
Lili Madsen, Tirstrup Østj.
Rita Madsen, Ødum, Århus C.
Tove Madsen, Ødum, Århus C.
Lena Skou Mathiesen, Trige, Århus C.
Alice Nielsen, Nygade 10, Herning.
Anette Nielsen, Fasanvej 25, Grenå.
Anne Kirstine Nielsen, Strands, Knebel.
Connie Nielsen, Vinkelstræde 11, Randers.
Janni Nielsen, Kirkedammen 39, st. th., Århus C.
Jette Nielsen, Tirstrup Østj.
Grethe Steen Olesen, Vejlby, Grenå.
Hanne Olsen, Absalonsgade 22, 1., Århus C.
Bente Søgaard Pedersen, Flollerup, Langå.
Ingelise Pedersen, Bragesvej 14, Åbyhøj.
Sonja Pedersen, Linå, Silkeborg.
Karin Sølvsten Rasmussen, N. Juelsgade 15, Århus N.
Ulla Simonsen, Kolind.
Jytte Steen, Tiist, Mundelstrup.

79

Dirigent Vagn Pedersen holder pause.

Sonja Stisen, Klintrup, Sporup.
Birgit Sørensen, Højbygård, Ormslev.
Grethe Sørensen, Ebberup Fyn.
Jette Sørensen, Søndergade 4, Ebeltoft.
Lilian Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Lisbeth Skov Sørensen, Søften prgd., Hinnerup.
Ninna Klessner Sørensen, Georgsminde, Nimtofte.
Tove Sørensen, Hytten, Tranehuse.
Anna Marie Wittrup Thomsen, Raunstrupgård, Hjallerup.
Karen Margrethe Thorvaldsen, Sleth, Tranbjerg J.
Inger Tulstrup, Hinnedrup, Malling.
Tdunn Valgardsdottir, Skolagerdi 21, Kopavogur, Island.
De 145 elever fordelte sig således efter amter: 68 Randers, 47 Århus, 7
København, 5 Skanderborg, 3 Viborg, 3 Ålborg, 2 Holbæk, 1 Assens, 1 Hjør
ring, 1 Ringkøbing, 1 Sorø, 1 Svendborg, 1 Vejle; 2 var fra Grønland og
2 fra Island. - Ved kursusets begyndelse var 38 fyldt 14 år, 68 fyldt 15 år,
31 fyldt 16 år, 7 fyldt 17 år, 1 fyldt 18 år (grønlænder). - 66 var i 8. skoleårs
alder, 58 i 9. skoleårs alder (af disse 124 modtog 55 pligtbetaling fra deres
hjemstedskommune, altså ca. 44 pct.; sidste år modtog ca. 50 pct. af 8. og
9. skoleårs elever pligtbetaling), 18 var i 10. skoleårs alder, 3 var ældre.

