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Julestjernen og tråden ovenfra

Stjerner, stjerner over jorden, 
hele himlen stjernefyldt, 
ingen måne, guldforgyldt, 
men kun sølvstøv, støv af stjerner.

Støv af stjerner, støv af kloder, 
strøet og tabt i himmelrummet, 
ingen lyd, alt liv forstummet, 
kun de høje stjerner glimter.

Glimter svagt og fjernt og ene . . .
Ak, hvor er her vidt og øde 
og en stilhed som blandt døde 
og en evig, iskold vinter.

Det er indledningen til Johannes Jørgensens digt »Julestjernen«. 
Når han tænker på den uendelige stjernehimmel, fyldes han af 
angst og føler kulde og ensomhed. »Jeg må grue, jeg må svimle 
over dette dyb af himle.«

Da finder han trøst i julestjernen. Det var ved midnat,

Men i denne nat er dagen fød . . .
Snart skal vismand, hyrde, konge hylde 
lyset, der brød frem af mørkets skød.
Thi i denne nat er tidens fylde.

Og så følger det afsnit af digtet, som vi kender fra Højskole
sangbogen :

Imellem nattens stjerner 
der står en stjerne klar, 
som aldrig før en stjerne 
på jordens himmel var.
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Og går du ud at finde, 
hvorover stjernen står, 
måske du først må vandre 
i mange, lange år.

Måske du først må træde 
så mangt et mødigt fjed, 
før du kan finde stedet, 
hvor stjernen stråler ned.

Og venner må du slippe — 
de går en anden vej — 
og miste navn og ære . . . 
Hold ud, og opgiv ej!

Hold ud, du stjernepilgrim 
på vej til Betlehem, 
du er på vej til lykken, 
du er på vejen hjem!

Enhver, der kender Johannes Jørgensens livshistorie, kan her 
fornemme den kamp og de afsavn, han måtte igennem, inden han 
nåede frem til sin endelige livsanskuelse og gik over til katolicis
men. Men netop fordi han gennemlevede den kamp, har hans 
digtning bud til hver den, der søger efter et fast holdepunkt i til
værelsen. Der er vel næppe nogen, der kortere og klarere på po
etisk måde har givet udtryk for tro og tvivl:

At tro er at løfte sit blik 
til de evige stjerner, 
og håbe mod tvivl og vide mod visdom, 
at skjult i de svimlende dybder 
våger der en, som vogter og værner.

At tro er at føle en afgrund 
under sit liv og sit virke, 
en afgrund af mørke, en afgrund af lys, 
et dyb af jubel, et dyb af gys - 
og vandre i hverdagens gader 
som i en højtidelig kirke.
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Ham, der skjult for os vogter og værner os mennesker, ham kan 
vi ikke undvære. Det fortæller Johannes Jørgensen os på mange 
forskellige måder, men vist ingen steder så letfatteligt og skønt 
som i den lille lignelse »Tråden ovenfra«. Den kan man ikke læse 
for tit. I hundredåret for digterens fødsel tager jeg den frem endnu 
en gang:

Det var en skøn septembermorgen. Alle enge glimtede af dug, 
og gennem luften sejlede den flyvende sommers silkeskinnende 
tråde. Langt, fra kom de, langt hen drev de.

En af disse tråde strandede i toppen af et træ, og luftskipperen, 
en lille gul- og sortbroget edderkop, forlod sit lette fartøj og be
trådte løvets fastere grund.

Men stedet behagede den ikke rigtig, og med en rask beslutning 
spandt den sig en ny tråd og firede sig lige ned i en stor tjørne
hæk.

Her var der nok af strittende skud og kviste, hvorimellem et net 
kunne udspindes. Og edderkoppen gav sig til arbejdet, idet den 
lod tråden ovenfra, ad hvilken den var kommet ned, bære nettets 
øverste hjørne.

Det blev et stort, smukt væv. Og der kom noget særligt over 
det, derved at det ligesom stod ret op i den tomme luft, uden at 
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man kunne se, hvad der bar dets øverste rand. Thi der skal gode 
øjne til for at opdage sådan en lille, fin edderkoppetråd.

Dage kom, dage gik. Det begyndte at blive småt med fluefang
sten, og edderkoppen måtte spinde sit net større, så det kunne 
favne videre, fange mere. Og takket være tråden ovenfra lykkedes 
denne udvidelse over al forventning. Edderkoppen byggede sit væv 
højere og højere op i luften og mere og mere ud til siderne. Nettet 
spændte over hele hækkens bredde, og når det i de våde oktober
morgener hang fuldt af funklende dråber, var det at se som et perle
stukket slør.

Edderkoppen var stolt af sit værk. Den var ikke længere den lille 
tingest, der var kommet sejlende på et spind gennem luften uden 
en skilling i lommen — så at sige — og uden anden formue end sine 
spindekirtler. Den var nu en stor, svær, velstående edderkop, der 
havde det største net langs hele hækken.

En morgen vågnede den i usædvanlig dårligt humør. Den havde 
frosset lidt om natten, og nu var der ikke et solglimt at øjne, og 
ikke en flue summede gennem luften. Sulten og ledig sad edder
koppen hele den lange, grå efterårsdag.

For at slå tiden ihjel begyndte den en rundgang i sit net for 
at se, om det ikke trængte til at bødes her eller der. Den rykkede 
i alle trådene for at mærke, om de var godt fæstede. Men skønt 
den ingen fejl fandt, vedblev den dog at være utålelig gnaven.

I vævets yderste udkant kom den så til en tråd, som den lige 
med ét syntes, den ikke kendte. Alle de andre gik enten derhen 
eller didhen — edderkoppen vidste hver kvist, de var gjort fast ved. 
Men denne ganske ubegribelige tråd gik ingen steder hen — det 
vil sige, den løb lige ret op i luften.

Edderkoppen rejste sig på bagbenene og kiggede opad med alle 
sine mange øjne. Men den kunne ikke se, hvor tråden gik hen. Det 
så ud, som den førte lige op i skyerne.

Edderkoppen blev mere og mere ærgerlig, jo længere den sad 
og stirrede til ingen nytte. Den huskede slet ikke mere, at den selv 
engang på en klar septemberdag var kommet ned ad denne tråd. 
Den huskede heller ikke, hvor stor nytte netop denne tråd havde 
ydet, da vævet skulle bygges og udvides.

Edderkoppen havde glemt det alt sammen - den så blot, at her 
var der en dum, unyttig tråd, som ingen rimelige steder gik hen, 
men bare op i den tomme luft.. .
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»Væk med dig,« sagde edderkoppen, og i et eneste bid knæk
kede den tråden midt over.

I det samme gav vævet efter — hele det kunstfærdige netværk 
styrtede sammen - og da edderkoppen kom til sig selv, lå den mel
lem tjørnebladene med nettet som en lille, våd klud over hovedet. 
I et eneste øjeblik havde den tilintetgjort hele sin herlighed - fordi 
den ikke forstod nytten af tråden ovenfra.

Når julen kommer, tænker vi på stjernen, der stod over krybben 
i Betlehem, på lyset, der brød frem af mørkets skød, på den for
bindelse ovenfra, uden hvilken vi mennesker intet formår.

Jeg har taget vor store digter Johannes Jørgensens digte og lig
nelser ned fra boghylden i anledning af hundredåret for hans fød
sel, men også for med disse små uddrag af hans digtekunst at sende 
alle Egåbogens læsere de bedste hilsener her fra Egå efterskole med 
ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Tage Dybkfær



Højskoleforstander 
dr. Jens Nørregaard, Testrup

Af de mænd, som begyndte folkehøjskoler i årene efter 1864, Lud
vig Schrøder, Ernst Trier, Jens Nørregaard og Frede Bojsen m. fh, 
var Jens Nørregaard den festligste at se og høre. Han var velklædt, 
altid i jaket, en aristokrat og grand seigneur, der havde let ved at 
fængsle en stor tilhørerflok ved sin enestående veltalenhed.

»Så stor en taler som Jens Nørregaard bliver jeg aldrig,« skal 
Bjørnson have sagt ved et møde i Aarhus.

Det var i sommeren 1866, Nørregaard byggede Testrup Folke
højskole, som han ledede i 42 år med sin ungdomsven Christoffer 
Bågø som jævnbyrdig medlærer.

De var begge teologer, begge københavnere, Nørregaard søn af 
en embedsmand, Bågø af en apoteker.

De hørte til en kreds af studenter, som i »Lille Theologicum« 
mødtes til opbyggelig skriftlæsning og samtale. Een vinter var to 
norske teologer med, de grundlagde siden Norges første folkehøj
skole. Bjørnson sagde om den gruppe af unge, at der var udgået 
meget lys over Norden fra den.

Nørregaard og Bågø blev seminarielærere i København, da de 
havde taget deres embedseksamen.

Så kom 1864. Nørregaard var et par år før blevet forlovet med 
en sydsjællandsk adelsdame, Anna Fabritius Tengnagel fra Peters- 
gaard. Ikke mindst under hendes indflydelse meldte han sig som 
officersaspirant. Han fik at vide, at han skulle til Dybbøl den 18. 
marts, og de blev derfor gift den 15. Det var hende, der ville det 
sådan. Blev han såret, kunne hun bedre få lov at pleje ham, og 
skulle han falde, ville hun bære hans navn.

Ildprøven i Dybbøl skanser gav Jens Nørregaards sind et præg, 
som aldrig udslettedes.

Efter krigen ønskede en kreds af mennesker en folkehøjskole op
rettet som modvægt mod Lars Bjørnbaks rationalistiske »Viby hø
jere Landboskole«. Jens Nørregaard hørte om sagen, følte det som 
et personligt kald, og resultatet blev Testrup højskole.
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Elevtallet voksede hurtigt. Det første tiår stod i fremgangens 
tegn. Man nåede snart op over 100 elever hvert halvår. Dertil bi
drog, at der blev givet en solid undervisning. Det stod fra begyn
delsen fast for Nørregaard og Bågø, at »vel er kundskaber ikke det 
samme som oplysning, men uden bestemte kundskaber kan oplys
ning ikke meddeles og ikke fastholdes,« og disse kundskaber fås 
ikke uden selvarbejde. Derfor blev der krævet noget af eleverne.

Men mens Bjørnbak underviste i »tækkelige manerer« og ville 
have eleverne væk fra deres bondesprog, forstod Testrup-mændene 
værdien af, at eleverne bevarede deres dialekt og ikke blev frem
mede for deres naturlige miljø.

At skolens navn hurtigt blev slået fast i den offentlige bevidsthed 
skyldtes tillige Nørregaards stærke aktivitet udadtil.

Professor Vilhelm Andersen har engang skrevet, at lignede Val
lekilde et kloster, så var Testrup som en lejr i et fjendtligt land. 
Ved store møder i Aarhus og Randers, Horsens og Skanderborg 
tog Jens Nørregaard livtag med Bjørnbakkerne, og det gik ikke 
stille af. Efter Bjørnbaks mening var Testrup en »Bragesludrings- 
anstalt«, mens Nørregaards folk så på Bjørnbak som selve Ud- 
gårdsloke. Det var som kampen mellem aser og jætter. Bjørnbak 
talte om kundskabens magt, det grundtvigianske fantasteri og for
svarsgalskaben, mens Nørregaard talte for Nordens enhed, Dan
marks forsvar og sagnenes og myternes værdi i folkeoplysningens 
tjeneste.

Nørregaard sagde engang, at han ikke søgte striden for stridens 
skyld, men han mente, at »både i det folkelige og i det kristelige 
måtte vi være rede til at gøre regnskab for det håb, der er i os, 
og forsvare, hvad der er os kært«.

Han kunne sige med ungdomsvennen Bjørnson:

Jeg kæmper helt foruden had, 
det, som jeg elsker, gør mig glad, 
skønt varm og vred tillige.

Hjemme på skolen herskede forstander Nørregaard med myn
dighed. Der var orden og præcision, og ordensreglerne blev præ
senteret den første aften efter elevernes ankomst: ingen unødig 
snak med pigerne, kortspil og restaurationsbesøg forbudt, ikke fordi 
Nørregaard havde noget imod, at eleverne fik et glas øl eller vin, 
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men han kunne ikke have, at de sad på Tingskov kro, og at der 
blev talt om det på egnen. Tobaksrygning kun tilladt i et bestemt 
lokale til bestemt tid, derefter vinduerne op og røgen ud. Træ
skoene på deres bestemte plads, de lange piber ligeså. I seng kl. 11. 
Derfra var der dog undtagelser, hvis nogen arbejdede med stil 
eller andre alvorlige opgaver, måtte de blive længere i skolestuen, 
blot sidste mand slukkede lyset.

Når det kunne gå med de stramme ordensregler, skyldtes det 
sikkert Nørregaards humør. Havde han under en inspektion på 
værelserne opdaget, at en seng ikke var ordentligt redt, kunne han 
efter middagsmaden nævne ejermandens navn og sige: »Når De 
nu har fået ild på havaneseren, så gå op og se lidt til sengen.«

Testrup blev under Nørregaards ledelse en landsskole. Eleverne 
kom fra alle egne af landet, flest fra de nærmeste og mest højskole- 
søgende amter. Ikke så få sønderjyder, og enkelte fra Færøerne, 
Norge, Sverige og Finland.

Man kunne formode, at aristokraten Nørregaard fik særlig 
mange elever fra større og mere velstående hjem. Jeg tror ikke, det 
var tilfældet. I de tyve år, jeg har gjort det op for, 1876-96, var 
der ca. 2100 fra gårdmandshjem og ca. 750 fra husmands- og 
arbejderhjem. Jeg tror snarere, at der var lidt flere af de sidste 
på Testrup end på flere andre højskoler. Dertil bidrog, at Nørre
gaard ikke var karrig med at give halv eller hel fri undervisning. 
I løbet af et tiår understøttede han personlig 244 elever. - Jeg er 
derimod tilbøjelig til at tro, at Testrup havde flere elever fra by
erne og fra lærer-, præste- og embedsmandshjem end højskolerne 
i almindelighed. Digtere som Carl Ploug og Henrik Hertz sendte 
deres døtre til Testrup, og redaktør Hans Jensen, Sorø Amtstidende, 
indmeldte sin datter i et brev, hvor han skrev: »Gud give held til, 
at De kan få hende »gjort i stand«, som Kold sagde.«

Det beroede nok for en del på Nørregaards stærkt udadvendte 
virksomhed. Han var i mange år de store møders store taler, en 
mand, der havde let ved at finde ord for sine tanker, og aldrig 
var bange for at sætte vunden popularitet på spil. Han var folke
højskolens betydeligste kraft, når det gjaldt et ordskifte med folk 
fra andre lejre.

Han forlængede sin højskoles aktionsradius ved i Aarhus og Kø
benhavn at holde foredragsrækker over fem aftener, hvor han 
kunne samle fra 500 til 800 tilhørere hver aften.
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I en årrække holdt han i august fjorten dages lærermøder med 
100—150 deltagere. Han og Bågø trak hovedlæsset ved disse mø
der, men fik undertiden hjælp af Trier og Schrøder og Nørre- 
gaards gode præsteven, den lærde Otto Møller i Gylling, m. fl.

For det åndelige liv på egnen betød det noget, at der gennem 
de 42 år blev holdt offentlige møder på skolen en gang ugentlig 
om vinteren og hveranden uge om sommeren. Nørregaard og Bågø 
talte, skiftede mellem folkelige og kristelige emner. Der var tilhø
rere, som gennem 20-30 år ikke forsømte en aften.

Hovedemnet for Nørregaards foredrag på skolen, der holdtes 
hver dag fra 11 til 12,30 var verdenshistorien fortalt som menne
skeslægtens levnedsløb. En gammel elev fra Testrup, som endnu 
bor i Aarhus, førte hver aften ind i en protokol, hvad han kunne 
huske af det daglige foredrag.

Det fremgår af disse referater, at Nørregaard samtidig med, at 
han fortalte verdenshistorie, talte om det enkelte menneskes liv. 
Historien var for ham ikke alene en kilde til oplysning om folke
slagene, men også den bedste vejleder angående den enkeltes liv, 
og i Nørregaards timer kastedes der lys over de væsentlige ting i 
livet for enhver: Forholdet til Gud, til hjemmet, hustruen, bør
nene, arbejdet — og lys over det, der prægede de forskellige alders
trin, barndom, ungdom, manddom. Ofte talte han indirekte gen
nem sin historiefortælling, men det hændte også, han talte direkte: 
Vær tro i det arbejde, du får, da vil det bringe dig glæde! Eller 
han kunne tale om de unges følelsesliv og sige: Vogt jer, I unge, 
for fantasiforelskelsen, den uægte kærlighed. Vent, vent, til den 
ægte kærlighed møder jer! Eleverne blev ikke ladt i tvivl om den 
anskuelse af livet, der bar Nørregaards foredrag - eller det sigte, 
han havde med dem. Han talte ud fra den opfattelse, at historien, 
menneskeslægtens erfaringssum, er den bedste folkeoplyser, det 
bedste middel, når det enkelte menneske skal opbygges og dannes.

Nørregaard kunne fortælle, så historiens tildragelser og skikkel
ser kom til at stå for eleverne som mejslede i marmor. Oscar Geis
mar siger, at Nørregaard ikke alene var med i begivenhederne, 
han var begivenhederne. Når Henrik den Fjerde oppe på katedret 
bankede tre slag på Canossas borgport, elektricerede lyden, for de 
tre slag var stoffets knæfald for ånden . . .

Flere aftener om ugen læste Nørregaard op for eleverne af vort 
lands og Norges klassiske litteratur ikke mindst den dramatiske.
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En elev fra 1880-erne, forstander Rasmus Nielsen, Særslev, skrev 
50 år efter, at eleverne daglig glædede sig til disse oplæsningstimer. 
Nørregaard havde fra sin ungdoms mange besøg i Det kgl. Te
ater stor kærlighed til sproget: »Vinterstorme jog hen over egnen. 
Det hvinede og fløjtede og tudede gennem dørsprækker og nøgle
huller, det susede ude i de bladløse træer. Sne og hagl piskede på 
ruderne, der ofte klirrede under de stærke vindstød. Vi ænsede 
det ikke. Gennem Nørregaards oplæsning sprang portene op ind 
til poesiens eventyr-land.«

På mange måder var Jens Nørregaard virksom udadtil. Han 
indbød til det første nordiske højskolemøde på Testrup i 1883, og 
tre år senere tog han doktorgraden ved Københavns universitet for 
at få ret til at holde forelæsninger for studenterne. Han prædikede 
efterhånden i over 100 af landets kirker. Han var i nogle år kap
tajn af forstærkningen og medlem af tretten bestyrelser. Det siger 
noget om arbejdsevne og arbejdsvilje.

Da han i 1908 tog afsked med Testrup, standsede han ved spørgs
målet, om arbejdet gennem de mange år havde båret frugt. Han 
troede, at det havde været med til at fremhjælpe mange gode 
hjem, og at der var sat tanker i gang til gavn for folkelivet. Så stil
færdigt karakteriserede han de 42 års arbejde. Skolen havde da 
været besøgt af godt 7800 elever.

Indenfor folkehøjskolen glædede man sig over hans lyse, frej
dige skikkelse, hans skønhedssans og kundskabsfylde, hans varme 
begejstring og hans tændende veltalenhed.

Hans elever takkede ham, fordi han magtede at vise dem menin
gen med livet, vise dem »menneskeåndens adel, dets evighedshåb.«

Jens Marinus Jensen



Ud i verden

Den svenske forfatterinde Elisabeth Beskow har skrevet en lille 
historie om en ung pige, der forlader sit hjem for at drage ud i 
verden. Pigen har længtes bort i lang tid, hun kan ikke som sine 
søskende falde til ro hjemme og være tilfreds med at finde sin frem
tid i den landsby, hvor hendes familie bor. Hun vil ind til den store 
by, der har lokket så mange til sig.

Forældrene er ikke glade for at lade hende rejse, kun hendes 
fader, der har været rejst bort i sin ungdom, forstår, hvad der 
rører sig i hende.

Det bliver ordnet, så hun får lov; men hendes fader vil selv 
sørge for, at hun kommer til stationen, der ligger temmelig langt 
borte. Selv om der findes en vej, og de har mulighed for at komme 
ad den, vil faderen tage hende med ned ad elven i en båd. Mode
ren forstår ikke, hvorfor han vil det, for det er farligt at bruge el
ven; men sagen er, at faderen aldrig har glemt sin første tur ned 
ad elven med sin fader, og han vil give sin datter den samme op
levelse. Sejlturen kan give hende noget at tænke på, fordi den kan 
lignes med livet, dér kan være lige så omskifteligt som en elvs løb.

Ved afskeden med moder og søskende synes hun, at det alligevel 
er svært at rejse; men hun skynder sig at komme af sted, for at 
hun ikke skal give efter for sine følelser.

Båden er bygget til at kunne klare sejladsen, den er let, lille og 
spids i begge ender. Den kan flyde over lavt vand og mellem sten. 
Årerne kan visse steder bruges som styrepind, når båden drives 
frem ad strømmen, der kan være så stærk, at båden får større fart 
end en galoperende hest.

Pigen kommer først til at sidde med ansigtet i sejlretningen, 
mens hendes fader sætter sig over for hende, så han må vende sig, 
hvis han skal se fremad. Hun kan se alle forhindringer; men han 
når hver gang at vende sig og afværge de farer, der truer dem 
forude.

Han har sejlet turen mange gange og kender derfor elvløbet 
så godt, at han ved i forvejen, hvor besværlighederne er.
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Han bemærker, da hans raske bevægelser har gjort, at de har 
undgået at ramme en stor sten, at det gælder om at have et vagt
somt øje og en sikker hånd. Hun spørger ham, hvad der kunne 
være sket, og han svarer, at stenen vil knuse dem, før de knuser 
den, og hun forstår, at det er livet om at gøre.

Mens båden glider ned ad elven, skifter landskabet, ligesom 
selve elvens løb forandrer sig, mens den løber mod havet.

Et sted deler den sig i to arme, der omslutter en smilende ø med 
enge og sandstrand. Et andet, sted, hvor en ø deler elven, er det 
en stejl klippeø, der står midt i elven. 1 det løb, hvor strømmen 
driver båden gennem, er der flere store sten, som faderen må bruge 
alle sine kræfter for at undgå sammenstød med. Pigen er glad over, 
at han sidder ved årerne. Hun føler, at han kan og vil beskytte 
hende, når hun selv er svag og hjælpeløs.

Elven breder sig derefter ud i et roligt løb, hvor der er udsigt 
til fjerne højder. Senere kommer de til steder, hvor skovene bre
der sig langs elven; men de åbner sig af og til for små landsbyer 
med agre, huse og gårde.

Efter to timers fart ned ad elven styrer de mod land ved et 
sted, hvor elven glider roligt af sted, så det er let at lande. Her 
holder de spisepause og nyder deres måltid sammen. De tænker 
begge på, at det vil vare lang tid, inden de igen kan sidde sam
men på den måde.

Hvilepausen er valgt af hensyn til det stykke af deres tur, der 
ligger foran dem. På det stykke af elven bliver strømmen vildere 
og vildere i et strømleje, der er fyldt med sten. Det bliver nødven
digt at ro mod strømmen, for at farten ikke skal blive alt for svim
lende og ustyrlig.

Faderen har vendt båden, så hun må vende sig, hvis hun skal 
se i den retning, båden bliver drevet frem i. Elvens vand hvirvler 
og koger mellem stenene, og der er så megen støj, at det er umu
ligt at overdøve elvens brølen. Hun har mest lyst til at se på sin 
fader, fordi hans ro og vagtsomme blik fornemmer hun som en 
garanti for et lykkeligt udfald af denne del af den afvekslende tur. 
Nu er de begge så optaget af øjeblikkets spænding, at de hverken 
tænker på sorg eller glæde, liv eller død.

Efter det vanskeligste stykke af turen kommer de ind i en bugt 
med grønne bredder, der er en stor modsætning til det, de lige er 
kommet igennem.
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Faderen spørger nu sin datter, om hun har været bange, og hun 
svarer, at hun ikke er bange, når blot hun ser ham, fordi hun tror, 
at han kan klare alle de vanskeligheder, de vil komme ud for. Hun 
er tryg, når hun er sammen med ham.

Inden de kom til stationen, løber elven gennem en sø, der kræ
ver strengt arbejde ved årerne, da strømmen ikke er så stærk, at 
den kan drive båden frem. Nu er der ingen fare mere; men der 
kræves flid og udholdenhed, for at de kan nå deres mål. Den 
uforglemmelige tur vil blive et minde for livet.

Faderen tager på den måde afsked med sin datter ved at vise, at 
det er godt at have nogen at stole på i det liv, der ligger foran hen
de. Han siger til afsked, at hun altid skal være velkommen i sit 
hjem, hvordan det så ellers går hende. Hun drager derfor ud i ver
den med mindet om en fader, der har vist, at han kan og vil være 
hendes beskytter, om hun skal få brug for det. Det bliver for hende 
som et billede på Gud, der overvåger menneskenes færden.

Det kan også være et billede på, at de unge kan have brug for 
den erfaring, som andre har høstet, og det er jo forældrene, der 
er de nærmeste til at hjælpe og råde deres børn, for selv om tiderne 
forandres, vil livets grundproblemer alligevel være de samme.

Hermed sendes de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt 
nytår.

Ellen Larsen



Et åbenhjertigt interview

Forstander Dybkjær, det er vel rigtigt, at De har passeret et rundt 
år?

— Tjah, i og for sig er årene i sig selv runde. Vi synger jo, at 
de »rulle og skiftes om på jord«, og det er vel kun det runde, 
der kan rulle? Men det er da rigtigt., at nogle år kan siges at være 
mere runde end andre. F. eks. er 50 et pænt rundt tal.

Og nu har De snart stået længe som leder af Egå efterskole?
— Ja, det kan vist godt siges at være længe. Hvis det forundes 

mig at blive på den post i fire år til, så har jeg til den tid tilbragt 
nøjagtig halvdelen af mit liv her på stedet!

Der er sket en hel del i de år?
- Unægtelig. Mere end man kan fatte, næsten. Jeg tænker ikke 

på forandringer og udvidelser på skolen, men på den forvandling, 
der har fundet sted på snart sagt alle områder - i arbejde, i fritids
anvendelse, i livsformer, i levevilkår, i adfærd, ja, det er ikke uden 
grund, man taler om »en verden i forvandling«. Og forvandlingen 
har fundet sted i det små som i det store, mellem de få mennesker, 
der lever sammen i et hjem, som mellem de store stater, der skal 
forsøge at leve i forståelse med hinanden på vor jordklode.

Kan De mærke på de unge, at tiden har forandret sig?
— Ja, det er da klart. Hvor skulle man ellers mærke det, om ikke 

på de unge?
Hvordan er ungdommen i dag?
- Det er et umuligt spørgsmål, som jeg ikke forstår, at nogen 

tør indlade sig på at svare på. Tænk, om jeg spurgte Dem: hvor
dan er aviserne i dag? Eller vore ugeblade i dag? Hvad ville De 
så svare.

Jeg forstår, hvor De vil hen. Der er så store forskelle, at man 
ikke kan udtale sig om dem alle på én gang. Men har De noget 
imod at nævne et eller andet, som i alt fald er karakteristisk for 
nogle af de unge, De har mødt her i de senere år?
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- Næh, det kan jeg såmænd godt. Skal vi tage både det nega
tive og det positive?

Ja tak.
— Så først det negative. Jeg ved ikke, om det er de gode tider, 

der har ført det med sig, eller om det er en ændret opdragelse, 
men det forekommer mig, at der er flere og flere unge, der har 
et alt for stort dagligt pengeforbrug til u-fornødenheder, om jeg 
så må sige, altså småslik, læskedrik, tyggegummi og måske tobak. 
Jeg har været udsat for det spørgsmål, om 30 kr. i ugen var nok 
som lommepenge til drengen, der skulle være her. Jeg syntes, det 
var rigeligt, men tror De ikke, det er let for en dreng eller pige at 
bruge gennemsnitligt godt 4 kr. om dagen? De kan tro, jeg 
somme tider har det svært, når far og mor beder mig passe på, at 
Peter eller Lise, eller hvad de nu hedder, ikke bruger for mange 
lommepenge, for hvad der er »mange« for far og mor, det er »ikke 
mange« for Peter og Lise. Hvordan skal jeg så gøre begge parter 
tilfreds? Typisk nok er det for resten ofte dem, der bruger færrest 
penge, der er mest rolige og tilfredse med tilværelsen.

Er der så ikke også forskel på, hvad forældrene og deres børn 
ønsker på andre områder?

— Jo, i høj grad. Det er ikke sjældent, at vi mærker, at en far 
eller en mor, ikke mindst en enlig, udearbejdende mor, regner 
med, at hendes dreng eller pige her på skolen kommer under et 
så skarpt opsyn, at der ikke kan ske noget kedeligt med dem. »De 
vil nok passe godt på hende, for hun er jo så ung endnu,« kan en 
bekymret og kærlig mor godt skrive til mig ved indmeldelsen af 
hendes datter. Men hvad så, hvis det er en pige, der glæder sig til 
at komme på efterskole mest af den grund, at så kan hun rigtig 
føle sig fri? Også her må vi prøve at finde den gyldne middelvej.

Synes De, at moralen er slappere blandt de unge i dag end tid
ligere?

— Nu må vi igen passe på ikke at generalisere. Men spørgsmålet 
giver mig anledning til at pege på endnu et besværligt forhold, 
som man føler på en kostskole, men ikke i en kommuneskole for 
de samme aldersklasser. Vi skal tage stilling til, hvad vi kan tillade 
vore elever uden for undervisningstiden. Må f. eks. en dreng selv 
bestemme, hvornår han vil være hjemme lørdag aften? Den enes 
far vil måske sige ja, den andens absolut nej. Eller kan vi lade en af 
pigerne tage med en ung kavaler i hans bil til bal på en af omeg- 
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nens kroer og bagefter med ham hjem for at sove i hans hjem? 
Jeg er helt overbevist om, at vore elevers mødre vil se meget for
skelligt også på sådan en sag. Den ene vil sige: det er helt i orden, 
for sådan plejer hun at få lov at gøre, for jeg har tillid til hende, 
men en anden vil gå ud fra som givet, at ingen på den skole, som 
hun sender sin datter til, får lov til at give andre unge piger et så 
slet eksempel! Og De kan vel nok forstå, at derfor er vi nødt til at 
sætte en snævrere grænse, end de mest frihedstørstende sjæle sy
nes om!

Er det et tænkt eksempel eller et virkeligt?
— Lad nu være med at spørge på den måde. For så tør jeg jo 

ikke fortsætte. Men nu stiller jeg Dem et spørgsmål. Synes De, at 
en skole, der har boende elever, kan finde sig i, at et par piger om 
aftenen, når de er kommet i deres nattøj, går ud bag skolen for 
at træffe nogle unge mænd fra byen?

Har de virkelig gjort det?
— Jeg siger igen: spørg mig ikke. Men svar mig på mit spørgs

mål.
Det er ikke så let. I og for sig er det vel ikke værre, end at de 

færdes sammen på stranden i badedragt. Men alligevel, — nej, 
man må vist sige, at naturligvis må skolen hævde en vis moral, 
så dens elever ikke gør noget, som virker anstødeligt på andre.

— Tak, så er vi enige.
Jeg så i en avis, at en ungdomsskoleforstander, det var vist på 

Gudenådalens ungdomsskole, beklagede sig over de unges sprog. 
Har De, forstander Dybkjær, noget at sige om det?

- Ikke andet, end at vi også har erfaret, at en del drenge og 
efterhånden mærkeligt nok også en del piger har lagt sig for vane 
at »pynte« deres sprog med grimme ord — som regel uden at ane, 
hvad der er grundbetydningen af de ord, de bruger. Jeg kan jo des
værre ikke altid vide, hvor de har lært at bande, men som regel 
er det vel af kammerater, og ikke i hjemmet, og ofte bander de 
unge bare for at søge at hævde sig på en voksen måde. Men i 
alle tilfælde føler vi det som en pligt for os at prøve at hjælpe dem 
af med uvanen, hvis de har den. Det kan jo aldrig blive til gavn 
for dem at føre et dårligt sprog. De bør efter min mening i det 
mindste kunne lære at lade være med at bande på steder, hvor 
man ikke bryder sig om at høre deres mindre pæne udtryk.

Nu har vi vist hørt nok om de negative sider. Har De noget 
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positivt at sige om unge i dag sammenlignet med tidligere tiders?
— Ja da! Det er mit indtryk, at de fleste i dag ved meget mere. 

De er meget tidligere udviklede, har mange flere erfaringer, er 
derfor også meget mere interesserede i snart sagt alverdens spørgs
mål. På enkelte punkter er nogle af dem endda særdeles sagkyn
dige.

Det er vel ikke pop-musik, De tænker på. Jeg har hørt rygter 
om, at De er ivrig læser af Top-Pop, Beat + Hit, Vi Unge og den 
slags.

- Nåh, det er nu lidt meget sagt, men jeg kan lide at se dem en 
gang imellem. Det er så sjovt at se, hvad man kan finde på at ser
vere for de unge. Tænk, at man hele tiden kan hitte rede på, hvem 
der i øjeblikket er på toppen! Rent bortset fra de modbydelige 
reklamefremstød, man udsætter de unge for, synes jeg, at det er 
helt utroligt, hvor de unge i dag har muligheder for at komme til 
at dyrke en eller anden fritidsinteresse, og det er da kun godt. 
Bedre at have en interesse for noget i en lettere genre end slet 
ikke at have nogen.

Mere af det positive?
— Det kommer. Jeg synes også, at det er glædeligt, at mange 

unge gerne vil låne gode bøger, og at en del af dem har interesse 
for klassisk musik, som de jo også har meget mere mulighed for 
at høre og glæde sig over nu om dage med radioen, grammofonen 
og fjernsynet, end man tidligere havde. I al almindelighed er de 
unge vist også fra deres skole vænnet mere og mere til at tage per
sonlig stilling til forskellige spørgsmål og fremsætte deres mening 
om dem. Jo, der er faktisk også meget positivt at sige om de unge 
i dag.

En helt anden ting. De lægger skolens kursustider om nu, hvor
for det?

- Fordi vi indså, at en af grundene til et dalende elevtal om 
sommeren kunne være, at en kursustid fra maj til og med septem
ber måske var uheldig. Den ligger hen over en sommerferie, som 
flere og flere familier ønsker at have sammen, og den spænder over 
slutningen af et skoleår og begyndelsen af et andet i folkeskolen, 
hvad der sikkert heller ikke var så heldigt. Nu går vi over til at 
begynde fra august, altså omtrent samtidig med, at folkeskolen be
gynder efter sommerferien. Man kan da tage 10 måneder til slut- 
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ningen af maj eller nøjes med 5 måneder til jul, og et andet 5 må
neders kursus holdes fra januar til slutningen af maj.

Der bliver så fællesskole for fremtiden?
— Ja, det er en uundgåelig følge af omlægningen til 10 måneder. 
Uundgåelig, siger De. Ville De helst have undgået det?
— Jeg vil være ærlig og ikke nægte, at jeg føler vemod ved tanken 

om, at vi ikke længere skal byde et hold piger velkommen den 3. 
maj til et ophold på skolen i den dejlige lyse sommertid. Vi må 
også give afkald på sankthansfesterne på skolen og på et elevmøde 
i højsommeren. Jo, vi har levet så længe i bestemte traditioner, at 
det vil blive noget underligt at skulle give afkald på dem, men 
hellere det end gå i stå i dem.

Er De bange for at komme til at holde fællesskole, eller glæder 
De Dem til det?

— Som altid når man står over for noget nyt, er det spændende, 
hvordan det skal gå. Jeg er klar over, at der må være ganske be
stemte og faste regler for drengenes og pigernes forhold til hinan-

Skolemor.
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Altmuligmand?

den på en skole, hvor de ikke blot er sammen i undervisningstiden, 
men også i fritiden, og hvor de skal bo under samme tag. F. eks. 
vil det ikke blive tilladt, at de aflægger besøg på hinandens værel
ser. Men jeg nærer tillid til, at de kommende elevhold og mine 
medarbejdere og jeg vil kunne finde de rigtige og mest tilfredsstil
lende leveregler i den henseende.

Nu nævnede De Deres medarbejdere. Jeg ved, at en af dem har 
stået ved Deres side i al den tid, De har været ved Egå efterskole. 
De gætter sikkert, at det er Deres kone, jeg tænker på. Fru Dyb
kjær er, hvad man kalder en »skolemor«. Kan De kort fortælle, 
hvad det betyder, at der findes en god skolemor ved forstanderens 
side?

— Det var vist et typisk spørgsmål for en kvindelig journalist! 
Nu må De ikke blive fornærmet, når jeg svarer på denne måde: 
en tåbe - det er ikke Dem, jeg tænker på — kan spørge om mere, 
en 10 vise forstandere kan svare på. Husk, at »vise« skal skrives 
med s, ikke med c! Der ville være uendelig meget at sige.
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Jo tak, jeg kan høre, at det er en dansklærer, jeg taler med. For 
resten har jeg hørt, at det er et alsidigt job at være forstander. Er 
der ikke noget om, at en elektriker engang troede, at De var skolens 
altmuligmand?

- Det er der nogen, der siger, men det er nu ikke rigtigt, selv 
om der er den sandhed deri, at jeg godt kan lide at kende lidt til 
de forskellige installationer og maskiner, så jeg kan afgøre, om vi 
selv kan lave det, der går i stykker, eller om vi skal have sagkund
skab tilkaldt. Det er nu heller ikke så svært, som det lyder til, at 
rense gummimembranen i den helautomatiske opvaskemaskines 
magnetventil. Og det er lettere at gøre det selv end at få en montør 
hertil fra Vejle for at få det gjort. Og så er det billigere. Desuden 
er det sjovt, når man med sådanne småreparationer kan impo
nere de uindviede.

Må jeg i den forbindelse stille et spørgsmål, som falder mig ind 
nu. En af Deres tidligere elever, som jeg kender, har antydet, at 
De skulle have lavet en radio, som nu opbevares på et af vore tek
niske museer. Hun vidste ikke rigtig, hvordan det hang sammen, 
men er det rigtigt?

- Hun sagde da vel ikke, at jeg har opfundet radioen, for det 
er i alt fald ikke rigtigt! Der er den smule sandhed i det, at en tek
nisk konsulent fra skoleradioen engang var her og så en lille fiks 
hjemmelavet krystalradio fra min studentertid. Han ville mægtig 
gerne have den til en teknisk samling, som man var ved at opbygge, 
og nu står den ganske rigtigt på Post- og Telegraf museet i Køben
havn.

Til slut vil jeg så blot spørge, om De har et eller andet stort 
ønske med henblik på fremtiden for efterskolen her.

— Naturligvis har jeg det. Men det vil jeg beholde for mig selv. 
For De ved nok, at vil man have et stort ønske til at gå i opfyldelse, 
så skal man beholde det for sig selv. Derfor gør jeg det!

A. M. S.



Foreningen Norden udpegede Astrid Lindgren 
som nordisk forfatter for oktober måned 1966. 
Her følger en kort omtale af hende og hendes 
forfatterskab.

Astrid Lindgren

»Astrid Lindgrens nya bok — Nya hyss1) av Emil i Lönneberga — 
efter en vecka2) ny upplaga i press, 121 :a tusendet.«

Annonsen står i svenska dagstidningar nu i höst3). En ny bok av 
Astrid Lindgren är alltid lika efterlängtad4) och läsarna bara ökar 
till antalet. I flera år har hennes böcker varit de mest utlånade på 
svenska bibliotek. I höst har Astrid Lindgren-Schule invigts i Ber
lin och i hennes födelsestad Vimmerby i Småland finns en grund
skola med hennes namn.

Astrid Lindgren föddes 1907 i Vimmerby och står som forlags
konsulent i yrkesregistret5). 1944 skrev hon en flickbok6) Britt- 
Mari lättar sitt hjärta. Redan året därpå 1945 kom boken som med 
ens gjorde henne berömd Pippi Långstrump. Alla, som läst Pippi, 
vet, hur olik7) hon är de flesta andra flickgestalter, som skildrats. 
Hon kan väl knappast finnas i verkligheten, i varje fall finns väl 
knappast den flicka på nio år som kan lyfta en häst om än liten. 
Denna Pippi gör och kan allt det som många barn drömmer om att 
kunna. Hon är självständig, annorlunda8). För henne är allt själv
klart. Mamma är död och ängel, pappa har blivit borta och hon 
tror han är negerkung. Humor och berättarglädje präglar9) bo
ken. Alla måste tycka om Pippi. Fortsättningarna Pippi går om
bord och Pippi i Söderhavet låter oss veta mer om denna 
sällsynta10) barnboksfigur.

Alla vi barn i Bullerbyn kom redan11) 1946 följd12) av två 
böcker till om samma barn. Lisa, Lasse, Bosse, Britta och Anna är 
idag mycket kända av stora och små i Sverige. Deras äventyr har 
filmats och visats i TV. I dessa böcker skildrar Astrid Lindgren sin 
egen barndom med äventyr och vardagsbestyr13), som alla kan 
känna igen. Spänning är det i vardagsskildringen, men ännu mer 
visade författarinnan detta i boken Mästerdetektiven Blomkvist 
från 1946. Det fanns och finns många blomkvistar i Sverige, poj
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kar14) och flickor som med pojkgestalten i boken som förebild letar 
efter bovar15), spioner och annat. Den finns också som teater
pjäs16) och har spelats mycket flitigt under åren.

En annan typ av barn skildras i Rasmus. Pojken växer upp på 
barnhem och ger sig därifrån för att finna ett riktigt hem, där man 
vill ta hand om en pojke med rakt17) hår. Flickor med lockar18) 
var mest eftersökta av blivande19) adoptivföräldrar!

Ensamma barn har i Astrid Lindgren en verkligt förstående vän. 
I Nils Karlsson-Pyssling från år 1949 skapar hon en idealisk lek
kamrat för alla ensamma och glömda20). Fantasin spelar i dessa 
sagor till den grad, att hon tilldelades barnbokspriset Nils Holgers- 
sonplaketten.

En annan figur som alla trivs21) med är Karlsson på taket — som 
lever helt i sin egen sagovärld och ställer allt till rätta. När Sveriges 
kände tävlingsbilförare22) Erik Carlsson en gång rullade runt med 
sin bil, döptes han snabbt23) till »Karlsson på taket«. Någon likhet 
i övrigt fanns kanske knappast.

Andra böcker är Kajsa kavat och Barnen på Bråkmakargatan 
och den poetiska Mio, min Mio. Sin egen barndomsmiljö skildrar 
Astrid Lindgren på nytt i Emil i Lönneberga, en bild av lantlig 
vardag24). Det är fortsättningen på denna, som nu lockar 100.000- 
tals läsare.

Särskilt för TV har hon skrivit sin serie om Saltkråkan i Stock
holms skärgård. Huvudpersonen Tjorven har charmat gammal och 
ung. Tjorvens ständigt25) återkommande26) uttryck: Vet du va! 
citeras mycket ofta.

Det är tjugo års produktion, som gjort Astrid Lindgren till Sve
riges populäraste författarinna. Så här beskriver hon Karlsson på 
taket:

»Det finns bara en i hela huset som är ovanlig27), och det är 
Karlsson på taket. Han bor uppe på taket, Karlsson, och redan 
det är ju ganska ovanligt. Det kan väl vara olika på andra håll i 
världen, men i Stockholm händer det nästan aldrig att någon bor 
i ett särskilt hus uppe på taket, men det gör i alla fall Karlsson. 
Han är en mycket liten och mycket trind och säker herre, och han 
kan flyga. I flygplan och helikoptrar kan alla människor flyga, men 
det är ingen mer än Karlsson som kan flyga alldeles själv. Karlsson 
vrider bara på en knapp som sitter ungefär mitt för Karlssons 
navel, och vips startar en finurlig28) liten motor, som han har på 
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ryggen. Karlsson står stilla en stund, medan motorn går upp i 
varv29). Och så - när motorn fått tillräckligt fart - så lyfter30) 
Karlsson och svävar iväg så fint och värdigt som en byråchef31), 
om man nu kan tänka sig en byråchef med motor i ryggen.«

Ingrid Böhn

1) spilopper. 2) uge. 3) efteråret. 4) ventet med længsel. 5) fagbogen. 
6) pigebog. 7) forskellig. 8)anderledes. 9) præger. 10) sjældne. 11) al
lerede. 12) fulgt. 13) hverdagsarbejde. 14) drenge. 15) skurke. 16) tea
terstykke. 17) glat. 18) krøller. 19) fremtidige. 20) glemte. 21) er 
glade for. 22) konkurrencebilkører. 23) hurtigt. 24) hverdag. 25) sta
dig. 26) tilbagevendende. 27) usædvanlig. 28) snild. 29) omdrejninger. 
30) letter. 31) kontorchef.



Nogle betragtninger

Det er noget så dejligt at få besøg af en god ven, man ikke har set 
i lang tid, og om hvem man ved, man kan få en rigtig samtale. 
Man kan drøfte de sidste nyheder, man kan lufte sine ideer, for 
man ved, vennen er lydhør. Det at kunne samtale, det er nu en 
god ting. Jeg har ofte den fornemmelse, at folk i al almindelighed 
ikke taler så meget om tingene nu som tidligere. Jeg tror, det er 
rigtigt, når man siger, at dialogen har afløst samtalen.

Det siges jo også, at i gamle dage kunne folk snakke og snakke 
i én uendelighed. De kunne fortælle, de kunne synge. Jeg tænker 
her på aftensæderne ude på gårdene, og i byerne gik man på visit 
for at høre de sidste nyheder, eller man gik i teater og så de sidste 
teaternyheder.

Min ven, der i sin tid har været på efterskole og højskole, var 
ivrig efter at høre mit syn på tiden, vi gennemlever nu. Han 
mente nemlig, at det stod temmelig dårligt til med udnyttelsen af 
fritiden, og han havde ventet, at jeg ville have givet ham ret. Men 
her måtte jeg bedrøve ham, for jeg synes egentlig ikke, at der er 
så meget at kritisere, for det er nu sådan, at kritikken til sidst ram
mer os selv.

Det er jo næsten altid de unge, man kritiserer, men jeg mener, 
at det kun er en lille del, der ikke formår at få noget godt ud af 
fritiden. Vi, der er lidt ældre, har måske ikke formået at give dem 
noget, som de synes at kunne bruge, derfor forsøger de at lave no
get selv, om det så er bedre, det må eftertiden bedømme. Kan de 
nye udtryksformer i musikken, digtningen og al den øvrige kunst 
bestå? Vi ved det ikke. Vi kan forkaste eller godtage dem, alt efter 
vor natur. Sikkert er det, at enhver tid har sin måde at udtrykke 
sig på.

Der var en anden ting, der interesserede min ven meget, og det 
var spørgsmålet om udnyttelsen af de unge. Er det ikke rigtigt, at 
den unge er gjort til forbrugersamfundets idol? Dels fordi den 
unge har relativt mange penge til sin rådvilde rådighed og derfor 
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ombejles for sin egen skyld, dels fordi den unge er idealtypen på 
den lykkelige forbruger, et drømmebillede for alle købere: hvem 
der dog kunne forbruge, spise, danse, flirte som dem uden tanke 
på den slanke linje, tømmermænd, borgerligt omdømme eller an
dre voksenhæmninger. Man overdynger den unge med tøj, blade 
og plader uden tanke på, om det har værdi. Dertil kommer tidens 
angst for at blive gammel og gå bag af dansen af den grund. Når 
reklametegnerne foretrækker smil fra unge ansigter, er der ingen 
tvivl om hensigten. Ja, man hører om firmastøttede fan-klubber.

Vi går og skumler lidt i krogene over alle de penge, den unge 
bruger, men gør vi nok for at bibringe den unge gode forbrugs
vaner? Man må vel svare, at på visse punkter gøres der for meget. 
Vore børn skal have det bedre end os, siger mange forældre. Og 
ud fra den betragtning forsøger de at fjerne de ydre problemer. 
Men hvordan står det til med de indre problemer? Mon ikke 
spørgsmålet om meningen med vor tilværelse i dag er lige så bræn
dende, som da det at få arbejde var et problem.

Her er det måske på sin plads at tale lidt om forholdet mellem 
forældre og pubertetsbørn. Jeg er nok ikke kompetent til at sige 
noget om det spørgsmål, da mine børn ikke har nået pubertetsal
deren. Hvad siger de unge selv? Det er altid svært at tale med 
vore forældre om de spørgsmål, vi allerhelst ville have besvaret - 
forholdet til det andet køn. Ellers har de fleste forældrenes fortro
lighed, siger de unge.

Vi kan også spørge Jakob Knudsen, hvad han mener om spørgs
målet. Det kommer frem i hans roman »Sind«.

»Han løb alt, hvad han kunne, og havde løbet således mindst 
et kvarter. Blodet pressede på i tindingerne, og åndredrættet ville 
have luft gennem munden, men han havde hørt af skolelæreren 
i gymnastiktimen, at når man først åbnede munden under løb, så 
gik kraften ud af organismen. — Og som der var stemmet for ån
dedrættet, således næsten også for bevidstheden. Kun glimtvis for 
en tanke eller en forestilling gennem hans hjerne.

Han så glasskabet for sig, inde i købmandens kontor, med alle 
disse pæne porcelænssager i, som han i så mange år havde ønsket 
at beskue, og som det netop skulle falde købmanden ind at vise ham 
i aften, da han havde så bestemt ordre til at være hjemme klokken 
ti. Han følte trang til atter at se på sit ur. Men der var ikke tid. 
Han havde jo også set, da han løb ud af butikken, at. det var ti. 
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Det var første gang, at et klokkeslæt på hans konfirmationsur 
havde haft et rigtigt sørgeligt udseende. Hidtil havde det været så 
glædeligt hver gang at se, hvor det kunne gå.

Han ville springe over grøften, ind på grønningen langs vejen, 
hvor der var blødere for hans bare fødder. I springet brast hans 
læber fra hinanden, og han begyndte at puste, at stønne med vidt 
åben mund og af sine lungers fulde kraft - stadig løbende alt hvad 
han kunne.

Samtidig var det, som en hed luft af glødende tanker slog ham 
i møde, og hans ansigt blev badet i sved. Det var som en ovn, en 
verden af rødglødende muligheder: sin fars vrede han så ind i. 
Det var just det frygtelige ved hans fars vrede, at han slet ikke 
kunne overskue dens muligheder. Han havde jo nok været der før, 
men han havde været så overvældet hver gang, så han egentlig 
ikke kunne huske, hvad der var sket. — Det var ikke pryglene, — 
det var denne ildregn af vrede - og denne følelse af at være for
dømt. — Og atter så han glasskabet hos købmanden, især denne 
porcelænsnisse til svovlstikker - at han virkelig havde kunnet være 
så optaget af denne figur, skønt han vidste, hvad det gjaldt.«

Det er tydeligt, at Anders Hjarmsted, som drengen hedder, fryg
ter sin far. Han forlanger ubetinget lydighed af sine børn. Men 
at Anders har tillid til ham, kommer frem længere henne i roma
nen. Anders modtog en slags efterskoleundervisning, og læreren 
kom ind på de forskellige religioner, der findes. Da er det, at An
ders stiller det spørgsmål til læreren: »Hvem kan sige os, at den 
kristne religion er den rigtige«? Da læreren ikke kan svare, går 
Anders til sin far og siger: »Far, hvem skal sige os, at kristen
dommen er den rigtige. For a er kommen til at falde i tvivl.« Og 
det er et spørgsmål, man kun stiller til den, man har tro på og 
tillid til. Anders får det svar, at det er åndens og ordets kraft, 
der skal bringe ham til troen på, at kristendommen er den rigtige 
religion. Senere får Anders mange prygl, og han kommer til at 
hade sin far, og til sidst gør han oprør mod hans tyranniske færd. 
Det eksempel her er noget gammeldags, vil mange sige, for nu får 
børn og de helt unge ikke prygl af deres far. Det er rigtigt, og der
for vil vi se på et andet eksempel på forholdet mellem forældre og 
pubertetsbørn. En mor skrev for en tid siden i Aarhuus Stiftstidende 
følgende: »En dreng på femten år med stemmen i overgang, med 
forvoksede lemmer, med en hudorm eller tre på næsen, med ver
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densmandsmine og beskidte tæer er en prøvelse og en oplevelse 
uden lige. Han udfordrer hele verden, men da han samtidig er så 
stor, at han udmærket ved, hvordan man opfører sig i fremmed 
selskab, går hele udfordringen ud over hans far og mor for slet ikke 
at tale om hans mindre søskende.

Lad mig give et par eksempler på, hvordan en 15-årig søn er 
og opfører sig på hjemmebane. Han skifter skjorte hver dag, men 
han ville ikke drømme om at vaske hals mere end en gang om ugen. 
Både på grund af hals og de før omtalte anløbne tæer låses han 
en gang om ugen inde i badeværelset, og udgang kan først be
vilges, når en sort rand rundt i badekarret beviser, at renselsespro
cessen er udført.

Sin lillebror driver han til vanvid ved blot at løfte det ene øjen
bryn og sige »Nå, Sønne.« Når den lille er på eksplosionens rand, 
putter vor teen-ager hænderne i lommen og slentrer fløjtende bort 
nydende sin letkøbte sejr.

Jeg, hans mor, har for tykke overarme og er mindst 15 cm for 
lille. Tager jeg en kjole på med ærmer, ser jeg »konet« ud, ja, 
om jeg så kunne opvise mål å la Bardot, ville jeg være en misdan
net skabning i hans øjne.

Hans far er uvidende og politisk afsporet. Hvis vi forsøger at 
underbygge en påstand ved hjælp af et leksikons trykte ord, så 
står der forkert i leksikonet, ligesom NU-Dansk Ordbog på ingen 
måde har begreb om at stave. En 15-årigs indbildte viden er sim
pelthen ikke til at skyde igennem, den er altbesejrende. Hvor tit 
sidder vi »to gamle« ikke tilbage med vore fattige fakta, men med 
et henrevet, lyksaligt udtryk over så megen flabet selvbevidsthed 
serveret frækt og charmerende.

Vi oplever noget med vort på tiden problembarn. Forleden af
ten skulle hans far og jeg i biografen. Det skulle han forresten også, 
meddelte han ved aftensbordet. (Må jeg her lige i parentes be
mærke, at al mad, jeg laver i denne tid, er dødhamrende kedelig, 
hvilket emne han ynder at udbrede sig om, mens han med vel
behag lader tre portioner glide ned). Nå, men det var biograftu- 
ren. Det var på ingen måde en overraskelse, at vi ikke alle tre 
kunne sidde ved siden af hinanden, ejheller at vi ikke kunne til
bagelægge turen sammen til biografen, Midt under reklamerne på 
vore udmærkede yderpladser på 13. række ser vi pludselig vor søn 
med en nydelig ung hestehale-dame på vej op mod de bageste flette 
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fingre-rækker. Udfor os satte han uanfægtet to fingre til panden 
og sagde »hej«. Jeg blev fuldstændig forfjamsket, lettede mig 
halvt i stolen, fnisede og sagde godaften. Min mand slap ikke et 
hak bedre fra det. Han forsøgte sig med et sygt frisk-fyragtigt 
»davs«.

Efter forestillingen kikkede vi os naturligvis ikke tilbage, men 
forlod salen, som om vi ikke ejede en søn fem meter længere til
bage. Jeg kan forsikre Dem om, at det kræver en nysgerrig mors 
totale selvkontrol. Stor var vor forbløffelse, da vor unge ven tren 
ind ad den hjemlige dør fem minutter efter os andre. Jeg sagde let 
henkastet: »Skulle du ikke følge din veninde hjem?« Svaret: »Er 
du mør, hun bor mindst tre kilometer ude, og så havde I jo ædt 
alt brødet til teen imens.«

Jeg skal ikke nægte, at jeg følte mig lettet over, at hans unge 
lidenskaber endnu ikke er mere brændende, end at bager Petersens 
smørbagte kringle kan holde dem i tømme.

Selvfølgelig har han grammofon på sit værelse. Han har pop i 
stabelvis, og nu har han også Cæsar og hans folkesange. Formo
dentlig fordi han ikke kunne finde på andet at tirre mig med lige 
i øjeblikket, blev jeg forleden eftermiddag inviteret til folkesang. 
Jeg lyttede pænt, synes jeg selv, så hverken snerpet eller mopset 
ud. Det irriterede ham kolossalt. »De er frække, hva,« sagde han 
med et udfordrende grin. Jeg måtte da medgive ham, at jeg havde 
hørt sange, jeg yndede mere. Så havde han mig lige, hvor han 
ville. »Hva’ så med de sjofle sange, du sang for os, da vi var små«, 
slyngede han mig i hovedet. Jeg var målløs. »Sjofle«, gispede jeg. 
»Ja, den med uglen, der drak sig plakatfuld ved gildet i skoven, 
og den med munken i engene. Ved du ikke, at munke skal leve i 
cølibat?« Jeg fik sagt noget om, at så meget kendte jeg da til den 
katolske kirkes krav, før jeg forvirret forlod hans værelse. Jeg satte 
mig ligeså stille ind i stuen og sang for mig selv den søde lille sang
leg:

Munken går i enge de lange sommerdage, hvad gør han der så 
længe, åh ja, åh ja, åh ja. Munken breder ud sin kappe så blå og 
beder skønjomfru at .hvile derpå. Kom falle te risse ralle, kom 
falle te risse ralle. Jeg har aldrig før skænket det en tanke, hvad 
den munk fjantede om i engene for på dejlige sommerdage og tog 
sågar sin kappe af, for at søde piger kunne lægge sig på den. Den 
skurk burde have holdt sig i klostret og passet sine bønner og mes-
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Vestergård i centrum.

ser, burde han. Og så det omkvæd, var det ikke temmelig upas
sende?

Jeg spekulerede på, om også små katolske børn synger den sang. 
I hvert fald bestemte jeg mig til at stryge den af det repertoire, 
jeg forhåbentlig engang skal foredrage for mine børnebørn. Og 
så går vor lille krig videre. Den krig, hvor begge parter elsker 
hinanden, men kun den ene vil indrømme det og vise det igennem 
tolerance og uendelig tålmodighed. Den krig, der slet ikke er en 
krig, men en stor drengs private revolution for at tilpasse sig en 
ny ham, der endnu er for stor til ham. Somme siger, at det tager 
flere år. Godt da, at forældrekærlighed er gjort af uopslideligt ma
teriale.«

Hvordan kan efterskolen og den frie skole i det hele taget klare 
sig i vor tid, hvor der tilbydes voksenundervisning i en grad som 
aldrig før. Jeg er så optimistisk, at jeg tror, at den frie skole vil 
få det godt i fremtiden, hvis den kender sig selv og ikke går hen 
og bliver et plagiat af 9.-10. klasserne i folkeskolens hovedskole, 
og hvis den fortsat vil kunne regne med undervisningsministeriets 
bevågenhed, så den kan få de tilskud, der skal til for at kunne 
følge med tidens krav om undervisningslokaler og materiel.
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Ja, men nu regner man jo med, at man snart kan tilbyde prøve
forberedende undervisning i efterskolen, hvad så? Det er rigtigt, 
men prøver må aldrig blive det væsentlige i efterskolen, det er kun 
en biting. Det egentlige er stadig oplysning om livet i det samfund, 
vi lever i. Samt at forkynde det kristne budskab ret og rigtigt. Vi 
må hjælpe de unge til et ståsted i livet. Efterskolen må være et 
fristed, hvor oplivning og oplysning kan gå hånd i hånd på demo
kratisk grundlag. Efterskoler må være med i pædagogisk forsk
ning, så den altid kan hævde sig ved at være med i de nyeste tanker 
og ideer på undervisningens område. Det stiller store krav til læ
rerne, men også til eleverne. Det kan godt ske, at det bliver vanske
ligere elever, vi får for fremtiden. Det er muligt, at de vil være 
stærkt optaget af det liv, der leves uden for skolen. Des vigtigere 
er det, at livet inden for skolen er attråværdigt.

Alle Egåbogens læsere ønskes en glædelig jul og et lykkebrin
gende nytår.

Hanne Kristine, Ole, Karen og Arne Vestergård



Fritiden - en ven - eller en fjende?

»Intelligente mennesker keder sig aldrig«, siger man. Hvis dette er 
rigtigt, er der noget, der tyder på, at mange mennesker i Danmark 
ikke er særlig intelligente, for alle de mange underlige bøllestreger 
og unoder, som man kan læse spalte op og spalte ned om i avisen 
hver dag, kan da vist kun være et udslag af, at gerningsmændene 
eller -pigerne ikke har vidst, hvordan de skulle få tiden til at gå 
på en fornuftig måde, altså for at sige det kort og ganske kon
kret, — de har kedet sig. Men kan det nu også passe, at alle de 
mange unge mennesker, som man ser flakke rundt på knallerter 
på vejene og stimle sammen på gadehjørnerne, alle er mennesker 
med en lav intelligens?

Nej, det kan bestemt ikke være rigtigt, men de har simpelt hen 
aldrig lært og forstået det at beskæftige sig. Mange vil føle det som 
en streng straf at være henvist til sit eget selskab en hel aften. 
- »Hvad skal jeg dog så lave. Jeg keder mig garanteret ihjel.« — 
Hvis man for eks. prøvede at åbne for radioen, tog en god bog, 
puslede med frimærker eller et håndarbejde, ville man nu nok 
finde ud af, at helt så galt, som at dø af det, går det i hvert til
fælde ikke, og måske ville man endog finde ud af, at aftenen egent
lig slet ikke var så umulig endda. Hermed være det endelig ikke 
sagt, at man bare skal mure sig inde og blive en særling, som ikke 
gider snakke og hygge sig med andre. En god diskussion med en 
anden, som virkelig går ind for en sag, kan mange gange inspirere 
en selv til at yde noget.

Der ligger en meget stor værdi gemt i et godt kammeratskab og 
venskab. »Sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du 
er.« Det er meget sande ord, som vi måske skulle tænke lidt mere 
over. Jeg har i den forbindelse lyst til at sige, at man da heldigvis 
selv kan bestemme, hvem man vil have til ven eller veninde, og der 
kan man godt tillade sig at være endog meget kritisk. Dårlige kam
merater har mange gange ledt en svag sjæl ind i noget, vedkom
mende senere har bitterligt fortrudt.
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Emnet uvedkommende, siger I. Ih nej, for det er dog i fritiden, 
man har tid til at pleje sine venner, og ikke i arbejdstiden, og sam
men med virkelig gode venner kan man også få en hel masse ud 
af sin fritid: sport, hobbies, diskussioner, osv. osv. Hvis man ikke 
kan lide at gå alene på evt. aftenkursus, kan man da følges ad et 
par stykker og overvære undervisningen sammen, og måske lade 
emner derfra blive et diskussionsgrundlag. Egentlig er der jo ingen 
ende på alt det, man kan foretage sig, når man har fri, og fritiden 
har vi jo for at slappe af, komme væk fra arbejdet en stund og 
hente ny inspiration i dagligdagen.

I vore dage har alle mere fritid, end man havde før i tiden. Dette 
er et fremskridt for os mennesker, hvis vi da vel at mærke forstår 
at bruge den på en sund måde ved at foretage os noget, der er 
udviklende og berigende. Den stadig mere fritid kan også være 
farlig, for man siger jo: »Lediggang er roden til alt ondt.«

Jeg synes, Gunnar Jørgensen i følgende vers fra »Vi er børn af 
sol og sommer« giver os et udmærket billede af den ungdom, som 
vil noget.

Vi er unge sind, hvis tanker 
higer højt mod himlen blå, 
men vi ved, at kun ved arbejd’ 
kan vi sikkert målet nå.
Vi skal hamre, vi skal dyrke, 
trodse regn og striden blæst, 
vi skal bygge Danmarks fremtid, 
skabe hverdag om til fest.

En glædelig jul og godt nytår ønskes alle.

Edith Ingemann Jensen



Er det de unges egen skyld?

I hele verden finder der i disse år store omvæltninger sted. Auto
riteterne nedbrydes, og hævdvundne traditioner og leveregler til
sidesættes og forkastes. De gamle moralbud er stødt helt ud i mør
ket.

I kølvandet på disse opløsningstendenser følger en stigende kri
minalitet: voldforbrydelser, indbrud, biltyverier, seksualforbrydel
ser og narkotikaaffærer, foruden det, at flokke af unge virker pro
vokerende for ikke at sige terroriserende på gader og pladser eller 
udsætter sig selv og andre for livsfare ved hensynsløs kørsel, enten 
ved at drøne af sted pr. bil eller motorcykel eller ved i flok og følge 
at race rundt på knallerter.

Mange mener, at ungdommen af i dag er i bund og grund for
dærvet, men heldigvis kan vi ikke kæmme alle over en kam. Vi 
har nok en fordærvet ungdom, men ungdommen er ikke fordærvet, 
ikke ungdommen som helhed. Vi har et ungdomsproblem, men 
stort set er ungdommen, som den altid har været. Det ligger i 
ungdommens natur at være i opposition og at ville reformere ver
den. Det er der ingen fare i. De fleste af de unge, der i dag volder 
forældre og lærere bekymringer, har om 20 år nøjagtig de samme 
bekymringer for deres store drenge og piger.

Men vi har en del unge, der er kommet ud på skråplanet og er 
blevet kriminelle, og det ser desværre ud til, at der her er tale om 
en stigning. Dog er det endnu ikke så stort et problem, som i nogle 
andre lande, f. eks. U. S. A. Vi må dog være opmærksomme, for 
smitten spredes. Giften trænger ind i de unges sind, så det gælder 
om at gribe ind, før smitten breder sig og bliver til en epedemi.

Ungdommen er nemlig ikke født fordærvet. Bliver den fordær
vet, er det på grund af en forkert opdragelse. Ansvaret hviler på 
os, forældrene! Vi bestemmer, hvordan ungdommen skal blive, 
gennem vor påvirkning af den.

Tidligere mente man, at intelligens var noget medfødt. Alle bar
nets udviklingsmuligheder var nedlagt i det ved undfangelsen. De 
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senere års psykologiske forskning har imidlertid givet det revolu
tionerende resultat, at barnet nok er født med visse anlæg, men det 
er navnlig de påvirkninger, barnet kommer nd for i de første 4-5 
leveår, der udvikler de evner, hele barnets senere udvikling skal 
bygge videre på: evnerne til at tilegne sig kundskaber, til at oplagre 
dem og til at kunne tage dem frem og bruge dem på den rigtige 
måde.

Straks efter fødselen begynder barnet at lære, og den proces fort
sætter hele livet igennem, men i dag regner man det for sikkert, at 
barnet har udviklet halvdelen af sine evner, inden det fylder fire 
år, og at jo flere indtryk og påvirkninger, man giver det, jo højere 
bliver dets intelligens og dermed dets muligheder for at klare sig 
i vort avancerede samfund. Det er derfor af afgørende betydning 
for hele barnets fremtid, hvordan man påvirker det gennem disse 
første leveår, og det er også i disse år, barnets adfærdsmønster skal 
dannes.

Vi tilhører en generation, der har fået prædiket »fri opdragelse«, 
og mange har vel også forsøgt at praktisere den på deres børn. 
Børnene skulle have lov af »afreagere«, og søgte man at hindre 
dem deri, fik de »komplekser«. Man måtte under ingen omstæn
digheder anvende straf, uanset hvordan de opførte sig. I dag er 
psykologerne kommet til den erkendelse, at det værste, vi kan gøre 
mod vore børn, er at være for rare. Børn skal lære disciplin for 
at kunne udvikle selvdisciplin, og uden selvdisciplin er de alt for 
let et bytte, når de senere med deres følsomme og let påvirkelige 
teenagersind for alvor kommer ud for livets mangehånde fristelser. 
De må derfor tidligt lære, at de gang på gang vil blive stillet over 
for en situation, der kræver af dem, at de må vælge mellem flere 
muligheder, men når de har valgt, må de selv tage følgerne af be
slutningen. De må opdrages til at forstå, at frihed ikke er en tøj
lesløs frihed til at gøre alt, hvad man har lyst til, men at frihed 
først og fremmest er ansvar.

Der klages gang på gang over, at ungdommen ikke har denne 
ansvarsfølelse. De unge er ligeglade med deres opførsel og med 
deres arbejde. De kan næsten ikke blive andet, for forældrene op
drager dem til det. Når de voksne kun betragter arbejdet som et 
nødvendigt onde, man skal søge at slippe lettest muligt om ved, 
og arbejdstiden som noget, man skal indskrænke til det mindst mu
lige ved lange ryge- og hvilepauser i arbejdstiden, hvordan skal 
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vore børn så få en anden indstilling? Hvordan skal vi vænne 
vore børn af med at lyve eller bande, når vi selv gør begge dele 
i rigt mål, og hvordan skal vi lære dem ærlighed, når vi selv søger 
at snyde skattevæsenet, når vi skal skrive selvangivelse?

Vil vi opdrage vore børn til at blive ærlige og ansvarsbevidste, 
må vi selv vise dem et godt eksempel. Derfor må vi begynde med 
at opdrage os selv, og det har vi ingen lyst til, for det kræver af 
os, at vi i vor færden må praktisere den ansvarsbevidsthed, som 
det er så let at kræve, at andre skal vise, men uhyre svært at kræve 
af sig selv.

Dernæst må vi tage os tid til at opdrage vore børn. Vil vi lære 
vore børn selvdisciplin, kan vi ikke klare problemerne ved at give 
dem klø eller fylde dem med forbud og formaninger, men vi må 
have tålmodighed til ved gentagne forklaringer at få børnene til 
at indse det fornuftige i opdragelsen. Et: »Det må du ikke, fordi 
jeg siger, du ikke må,« er kun egnet til at vække modstand og trods, 
men en ærlig forklaring af begrundelsen for et forbud med saglig 
oplysning om de følger, en overtrædelse vil få for barnet, ikke i 
form af straf, men som direkte følge af handlingen, kan sætte tan
kevirksomhed i gang hos barnet: Det begynder at overveje, før det 
beslutter sig til at handle. Det er begyndt at udvise selvdisciplin. 
Det begynder at føle, at det selv må tage ansvaret.

Men vor generation har forsømt sit ansvar for opdragelsen. Vi 
interesserer os meget mere for os selv og vore statussymboler end 
for vore børn. Vi råber på vuggestuer til de spæde og børnehaver 
til de små, for vi har ikke selv tid og råd til at passe dem. Vi skal 
have køleskab, bil og sommerhus — og TV til at slå fritiden ihjel 
med! — men det koster penge. Så må mor på arbejde, og andre 
må tage sig af børnene i den tid, de mere end nogensinde trænger 
til at have mor om sig.

Heller ikke i fritiden tager vi os af vore børn. Vi er for trætte 
og skal slappe af. De kan få en femmer til biografen eller kan op
søge kammeraterne på gadehjørnene. Vil de være hjemme, må 
de enten finde sig i at glo på fjernsynet eller sidde stille på deres 
værelse, men endelig stille! Vi skal ikke have vor ro forstyrret af 
pigtråd eller anden larm. Tager vi os endelig af dem, er det for 
at formane dem til at skynde sig med et eller andet: De skal skynde 
sig at blive store. De skal skynde sig at blive dygtige, så de kan 
blive »B-børn« i skolen. Fremtiden venter lige om hjørnet. Vil de 
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være med i kapløbet om fremtidens gode stillinger, må de skynde 
sig at hænge på. Vi jager dem bogstaveligt ud af barndommen 
med vore krav.

Men har vi ikke tid og lyst til at give vore børn de rette op
levelser og den rette påvirkning, er der kræfter nok uden for hjem
met, som trækker i dem, naturligvis først og fremmest kammera
terne, og denne påvirkning er selvfølgelig ikke altid gold eller ne
gativ. At lære at tage hensyn til og at omgås andre, læres bedst 
ved omgang med andre. Derfor kan ophold i en børnehave også 
have en positiv side, men børnehaven må kun være et supplement 
til og ikke en erstatning for hjemmet. Det må kun være i yderste 
nød, man anbringer sit barn i en heldagsbørnehave eller lader 
et barn gå lige fra skolen og til fritidshjemmet eller endnu værre 
på gaden som »nøglebarn«.

I al almindelighed mærker forældrene vel først noget til børne
nes problemer, når oprøret mod hjemmet begynder at vise sig, 
d. v. s. når børnene er blevet »teenagere«.

De 13—19 årige er vel vor tids mest forkætrede, men også mest 
forkælede samfundsgruppe. De er forkætrede på grund af deres 
trang til at være anderledes. De elsker at være så afstikkende som 
muligt i frisure og påklædning; i øjeblikket: mut, livstræt ansigts
udtryk, flagrende hår, slidte cowboybukser, kæmpesweatere, tyg- 
gegummigumlende og/eller med en cigaret dinglende i mundvi
gen og endelig: den larmende transistorradio i hånden. De er for
kælede, fordi de i dag er en økonomisk faktor, som navnlig under
holdningsindustrien har fået øjnene op for. De er lette at få i tale, 
blot fabrikanten er smart nok, for de vil så nødig være anderledes 
end kammeraterne. Kan man blot få en lille flok til at gå ind for 
en eller anden ide, følger resten villigt efter, og man må sige, at 
det bliver udnyttet til den yderste grænse. Man regner for tiden 
med, at ca. 80 pct. af alle grammofonplader og over 50 pct. af 
alle transistorradioer og pladespillere sælges til teenagere.

De er meget selskabeligt anlagt. De elsker at være i flok og op
træde som en flok, og ve den arme, som ikke kan følge flokken. 
Han bliver en udstødt, en ener, der kommer til at føle ensomhedens 
forbandelse. Her hedder det: »Skik følge, eller land fly!« Den en
keltes personlige mening er uden betydning.

Som led i en amerikansk undersøgelse over teenagerproblemer 
stillede man en række spørgsmål til et stort antal drenge og piger,
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Passende arbejde for en langhåret.

bl. a.: »Kan du lide langt hår hos drenge?« Langt over halvdelen 
svarede nej. Da man så spurgte de langhårede drenge, hvorfor de 
så havde langt hår, var svaret i næsten alle tilfælde det samme: 
»Fordi vore forældre ikke kan lide det!«

At være imod den ældre generation er vel altid et kendetegn hos 
teenagere. De tåler på ingen måde, at »oldsagerne« blander sig 
i deres forhold. På den anden side klager de også altid over, at 
der ikke er nogen, der vil høre på dem, at ingen interesserer sig 
for dem, og at ingen gider tage sig af deres problemer.

Der er tilsyneladende et modsætningsforhold i de unges sind. 
På den ene side et: »Pas dig selv og lad mig være i fred!« Og på 
den anden et: »Hvorfor tager du dig ikke af mig og hjælper mig?«

Men denne tilsyneladende modsætning afslører vel netop de 
unges ufærdighed og usikkerhed. Bag den hårde, udvendige skal 
skjuler sig et følsomt sind og en trang til at søge beskyttelse hos 
forældrene mod det, de inderst inde føler, de ikke selv kan klare, 
men de lader meget nødig nogen få lov til at kigge ind under 
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skallen. Derfor gælder det om at holde masken, navnlig over for 
kammeraterne. Derfor skal de optræde som nogle farlige karle, der 
tør, hvad ingen anden tør, og derfor kan de være farlige for sig selv 
og andre, når de kommer i flok. De skal vise sig, og de er lette 
at. rive med. Hør blot deres ekstatiske hyl under en popkoncert! 
De går ikke til koncert for at nyde musikken, for de hører garan
teret ikke noget af den, men de overgiver sig fuldstændig til trold- 
mændene på podiet, nogle i den grad, at de dåner af henrykkelse.

Hvorfor ofrer de med glæde tyve surt erhvervede kroner eller 
mere for at være med? Vel nok af to grunde, for det første, fordi 
kammeraterne gør det, - en guddommelig læresætning også for 
de voksne. Hvad gør vi ikke, mere for at ligne de andre, end fordi 
vi har behov for det? — og for det andet fordi popheltene er blevet 
deres idoler.

Det ligger dybt forankret i den menneskelige psyke, at vi skal 
have en eller anden form for et åndeligt liv, en eller anden gud at 
dyrke. Det skal de unge også have, og det er vor opgave at give 
dem et åndeligt ståsted, men også denne opgave forsømmer vi, 
fordi vi har så travlt, så travlt med at dyrke vore egne idoler: vore 
statussymboler.

Den tidligere omtalte amerikanske undersøgelse afslørede, at 96 
pct. af de unge erklærede, at de tror på Gud, men kun ganske få 
af de unge mener, at de får noget ud af at gå i kirke, for de forstår 
ikke noget af det, der siges i kirken. Er det de unges skyld, eller 
har vi eller kirken skylden?

Er de unge så materialistisk indstillede, at de ikke har brug for 
anden åndelig føde end idoldyrkelsen og pigtråden? Eller står de 
søgende og famlende efter noget højere, noget guddommeligt, men 
uden mulighed for at finde det, fordi vi har forsømt at vise dem 
vejen?

Er det første tilfældet, er der fare på færde, for så har de unge 
mistet deres sjæle, og så ligger der et knusende ansvar på den gene
ration, der har vildledt, hvor den skulle have vejledt. Der ligger 
i alle tilfælde en stor opgave og venter på os, for vi har ansvaret for, 
at de får lært, at der findes åndelige værdier, som er meget større 
end popgøglet.

Og vi må endelig ikke slå os til tåls med, at der ikke er nogen 
fare på færde. I U. S. A. er under halvdelen af dem, der arre
steres for alvorlige forbrydelser, under 18 år, og en meget stor del 
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af dem begår deres forbrydelse under indflydelse af narkotika. 
Denne svøbe er også ved at brede sig til vort land. Hidtil har man 
fra ansvarlig side hævdet, at vi ikke havde noget narkotikapro
blem, men studerer man aviserne, er vi nu så langt ude, at vi kan 
tale om »Dagens Narkotikaaffære«.

Det ser ud til, at det også her i landet er de helt unge, der falder 
for fristelsen til at bruge disse farlige stoffer for i cn kort rus at 
slippe bort fra dagens problemer, og at fristerne findes blandt deres 
idoler. Man skulle synes, at en sådan afsløring skulle virke som en 
stærk advarsel til forældrene om at holde deres unge borte fra de 
koncerter, hvor sådanne idoler optræder, ligesom man skulle for
mene, at ingen ansvarlig foreningsleder ville vove at engagere så
danne musikere, og at alle ordentlige forretningsfolk straks ville 
standse salget af deres plader, men for mig at se virker hele sagen 
nærmest som en god reklame for de pågældende.

Der er således al mulig grund til at være på vagt. Vi har ikke en 
i bund og grund fordærvet ungdom, men vi kan få det, hvis vi 
ikke passer på. Ansvaret er forældrenes. Det er os, der bestemmer, 
hvordan ungdommen skal være, igennem den måde, vi opdrager 
den på. Er vi os ikke vort ansvar bevidst og vor opgave voksen, 
når vi opdrager vore børn, kommer de til at betale prisen derfor, 
og den kan blive høj. Det er nemlig hele deres fremtid, det drejer 
sig om.

Sv. Jensen

Modtag vore bedste ønsker om en glædelig jul og et godt 
nytår.

Familien i »Læbo«.



Egårejsen til Norge sommeren 1966

Turen til Norge for Egå-elever varede fra 19.-26. juni. Rejsen gik 
med »Holger Danske« fra Aarhus til Oslo, og derfra bragte et 
par unge friske buschauffører os ud i det åbne land. De var sam
men med os hele ugen og kom hurtigt på talefod med den danske 
ungdom.

Vort faste punkt på turen var Hallingdal folkehøjskole. Der bo
ede og spiste vi, og derfra tog vi på udflugt i busserne. På høj
skolen havde vi foredrag om eftermiddagen, den første dag af 
rektor Olav Akerlie, de øvrige af lærer Sander Lillesiet. En del af 
deltagerne gjorde brug af skolens svømmehal, hvor idrætslæreren 
var mest interesseret i at hjælpe dem, der ikke på forhånd kunne 
svømme.

På turene besøgte vi Hallingdal folkemuseum i Nessbyen en ef
termiddag, en anden Storefjell ca. 1000 m over havet, og de fleste 
nåede betydeligt højere op på en vandring med idrætslæreren.

En heldagstur gik gennem Hemsedal til Filefjeld, vi så bjørne
grotten ved Nystuen, spiste til middag på Tyin højfjeldshotel i 
Jotunheimen, besøgte digteren og bonden Knut Hauge i Valdres 
og så vekslende landskaber med fos og fjeld og sne ved sommertid.

Den sidste dag gik turen til Geilo, hvor mange prøvede tovbanen 
til fjelds, og hvor vi i øvrigt havde god tid til at se os om på egen 
hånd.

Jeg tror, alle syntes, vi havde en god tur.
Det var 19. gang, jeg ledede en sådan tur for Egå-elever til 

Norge, og jeg har været glad for disse ture og takker forstander 
Dybkjær, fordi han betroede mig den opgave.

Jeg sender en venlig hilsen til dem, der har været med på tu
rene, og jeg har meddelt Dybkjær, at yngre folk nu må afløse mig, 
hvis disse ture skal fortsætte.

Jens Marinus Jensen



Glæden ved at høre om rejser

En søndag før jul sidste år var der en artikel i »Jyllands-Posten«. 
Det var noget om en rejse til U. S. A. En slags grupperejse, der 
skulle finde sted hvert, år i skolernes sommerferie. Det var noget 
om 3 måneder derovre med arbejde i de to som en slags lærer - 
nærmere legeonkel - for en lille gruppe børn i en sommerlejr, og 
med en tur rundt i U. S. A. i den sidste måned.

Artiklen var kort i det og ikke særlig tillokkende. Ikke desto min
dre interesserede den mig. For jeg kan lide at rejse. Jeg skrev et 
brev, og jeg lod brevet ligge — mens jeg tænkte - men spurgte så 
efter nogle dages tænken mor og far, om de havde noget imod, 
at jeg sendte det.

Og den 21. juni tog jeg af sted til U. S. A. Der var forskellige 
vanskeligheder, som måtte overvindes inden da. Jeg måtte have 
en eksamen flyttet. Det kostede mig en rejse til København, men 
kunne altså underligt nok lade sig gøre. Jeg ville komme hjem 
sidst i september, og universitetet begynder første september. Men 
jeg tog det ikke så tungt den gang, - måske tænker jeg lidt mere 
på det nu bagefter. Og jeg skulle betale i alt omkring 2.500 kr. 
Jeg ville ikke, at det skulle bremse mig, så jeg lånte pengene.

Nu er jeg altså hjemme igen. Og jeg kan fortælle folk om alle 
de dejlige ting, jeg har oplevet. For eksempel om, hvordan jeg på 
slutningen af vores 10.000 km. lange biltur gennem 19 stater - 
blandt andet Texas - kom til Washington D. C. Jeg mødte der en 
pige — en svensk familiebekendt — og hun kørte mig rundt og viste 
mig Det hvide Hus og alle disse kendte steder i Washington. 
Den samme aften så vi en dokumentarfilm om præsident Kennedy, 
netop optaget på de steder, hvor vi havde været om dagen. Og 
folk i biografen havde oplevet præsident Kennedy som en beboer 
i deres by. De kunne derfor på en helt underlig måde leve med i 
filmen. Indtil da havde præsident Kennedy været en slags uvirke
lig TV-stjerne for mig. Den dag fandt jeg ud af lidt mere om ham.

Jeg har endnu kun været en måned hjemme. Og mine indtryk 
er så mange, at det er helt umuligt for mig at skrive noget om, 



44

at sådan og sådan er U. S. A. Men et er vist, jeg har på de tre 
måneder oplevet, lært og forstået så meget, at de tre måneder er 
uvurderlige for mig nu.

Det forstår folk også udmærket, når jeg viser mine lysbilleder 
eller snakker om U. S. A. Og man siger til mig: »Det er vel nok 
dejligt, du har sandelig oplevet en mængde«. Og det er jeg selv
følgelig glad for, men samtidig irriterer det mig lidt. For det er, 
som om man synes, at jeg har været heldig at komme blandt nogle 
få udvalgte, som kommer ud og rejser.

Og det er forkert. Enhver kan rejse. På den ene eller anden 
måde. Jeg snakkede lige nu med far, som sidder og skriver om 
10-års jubilarers hilsener. Til Egå-bogen. Og det er sjovt at se, 
at en har været i U. S. A., en på Grønland, osv. Gennem land
brugsskoler og organisationer, på kursus, eller ganske alene som 
arbejder eller som turist.

Min rejse startede en søndag formiddag efter morgenkaffen 
ved, at jeg læste avisen.

En anden snakkede måske med en ven om, at det kunne være 
sjovt at arbejde på Grønland som tømrer en sommer.

Osv.
Og det er den slags antydninger og chancer, som skal gribes og 

blive til noget. Det er så dejligt — og oven i købet måske nyttigt - 
at se nye lande, nye mennesker og nye skikke, at det er synd bare 
at lade det blive ved den glæde, man får ved at høre om rejser. 
Så - hvis der er en mulighed - overvind vanskelighederne og 
rejs!

God jul, godt nytår og god rejselyst.
Frede



Et skoleår er gået

Når jeg sætter mig til at skrive dette afsnit af Egåbogen, der endnu mere 
end de andre er ment som en hilsen til vore tidligere elever og hvem der 
ellers interesserer sig for, hvad der er foregået på skolen, plejer skolen at 
være tom for elever. Helt siden 1921, da skolen blev indviet den 4. no
vember, har man her regnet skoleåret fra november til november, og før 
travlheden med det nye vinterhold indfandt sig, skulle det meste stof til 
Egåbogen helst være færdigt til bogtrykkeriet. Det var rart at have nogle 
ledige dage i oktober til at samle sig om det arbejde.

Men nu befinder vi os i en overgang til noget nyt, og det kan allerede 
mærkes på den måde, at der ikke er et »vinterhold« fra november i år. 
Vi har et lille hold, som gik videre efter »sommerholdets« afslutning i sep
tember og fortsætter til jul, og så kommer først det hold, som vi plejer 
at få til november. Det betyder også, at det må slutte to måneder senere, 
altså i maj og ikke som hidtil i marts. For fremtiden kommer skoleåret 
derfor til at ligge fra august til august. Det var noget underligt og for os 
ganske usædvanligt at opleve en 3. november uden en myldrende indryk
ning, men nu ser vi forventningsfulde frem til den 5. januar, hvor vi kan 
glæde os til at se en stor flok nye elever. Og for første gang vil vi tage 
imod drenge og piger på én gang. Skolens bestyrelse og lærerkreds er eni
ge om, at udviklingen har gjort det nødvendigt at gøre et forsøg med 
denne nyordning, der allerede er indført på de fleste af ungdoms- og efter
skolerne.

Så tidligt som i 1957, da vi gik i gang med det store nybyggeri, tog vi den 
mulighed i betragtning, at der kunne opstå ønske om at holde fællesskole 
her. Derfor vil omlægningen ikke støde på særlige vanskeligheder af prak
tisk art. Pigerne kan indkvarteres på mellembygningens øverste gang og 
- hvis det er nødvendigt - på hovedbygningens elevgang, medens drenge
ne får deres område på gymnastiksalsbygningen og i elevværelserne under 
skolestuerne. Sådan har vi tænkt os det som hovedregel, men naturligvis 
må vi altid tage hensyn til, hvad der tilmeldes af henholdsvis piger og 
drenge.

De indførte ændringer fører bl. a. med sig, at elevmødet må flyttes. Tra
ditionen med at holde det den anden søndag i juli kan ikke holdes mere, 
da vi ikke har elever i den måned. I stedet lægger vi det i begyndelsen 
af maj, som regel den første søndag i måneden, i 1967 bliver det den 7. 
maj. Vi tror, at det også kan blive festligt med et elevmøde lige ved den 
lyse sommers begyndelse, og måske er det endda lettere at samle en flok 
unge, inden vi når til ferietiden, hvor efterhånden flere og flere spekule
rer på længere rejser. Der vil som sædvanlig blive udsendt indbydelse til 
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mødet til elevforeningens medlemmer, men jeg kan godt allerede antyde, at 
det er tanken at nøjes med et étdages møde.

De månedlige åbent-hus aftener vil blive fortsat som hidtil, altså i de 
måneder, hvor der holdes skole. Det betyder, at de ikke findes i juni og 
juli måned. Desværre kan sankthans-aften ikke flyttes, så da må vi hen
vise jer til at fejre aftenen et andet sted.

Det kan ikke undgås, at der melder sig mange minder, når tankerne 
beskæftiger sig med det, der må ændres. Mange af vore gamle elever vil 
f. eks. huske turen til stranden på en sankthansaften som en af somme
rens dejligste oplevelser — spadsereturen i den lune sommeraften, bålet 
på strandbredden, sangen, månens sølvstribe over vandet, ja, når aftenen 
viste sig fra sin venligste side, blev den virkelig bevaret i mindet som no
get af det skønneste, man havde været med til. Udviklingen havde dog 
allerede ændret aftenens indhold for os. I de sidste år måtte hele program
met afvikles herhjemme. For stærk færdsel på hovedvejen og den hastigt 
voksende bebyggelse omkring strandområdet gjorde det mindre fristende 
at fejre skolens fest dernede. Nu glæder vi os så meget desto mere over, 
at efterskolen har sin egen strandgrund og sit sommerhus at ty til til dag
lig om sommeren.

På vejen ned til sommerhuset kan vi nu passere en meget iøjnefal
dende nydelig forretning, der ligger lige op ad hovedvejen, Egå blomster
marked. Det er en af vore tidligere elever, Jørgen Beck-Nielsen (1959 
-60), der har været så dristig at slå sig ned på denne dyre plads. Men det

Nu kan vi gå under, når vi skal over Grenåvejen.
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Til kritisk bedømmelse.

ser ud til at gå strygende godt. Det er en dejlig forretning at komme ind 
i. Prøv bare, hvis I kommer i nærheden af den!

På den vestlige side af landevejen er der ikke sket så store synlige for
andringer. Ganske vist har vi fået ny adresse, så vi ikke længere har pr. 
Hjortshøj, men kun Egå som postadresse, og fra november har vi telefon un
der Århus, idet Skæring central er nedlagt. Men det ses jo ikke i landskabet. 
Vi ligger stadig i den såkaldte yderzone, og det håber vi at kunne blive 
ved med en hel del år endnu. Som jeg fortalte i sidste års Egåbog, har vi 
købt et stykke jord til skolen for at sikre os mere plads op ad Sønderhøj. 
Nu har vi planer om at gøre bakketoppen til et udsigtspunkt, så nu kan vi 
næsten bogstaveligt talt holde øje med udviklingen omkring os!

Men lad os gå tilbage til skoleåret og høre om noget af det, der er sket 
i det forløbne år.

Ved åbningsmødet den 3. november talte Jens Marinus Jensen om, at 
eleverne ikke måtte kede sig, og ønskede, at de måtte få tilskyndelse til 
heller ikke at kede sig i fremtiden. Han rørte dermed ved et af de unges 
store spørgsmål. De vil så nødig kede sig, men skal de undgå det, så må 
de ikke nøjes med at forlange underholdning af andre, men de må selv 
virke med til, at de ikke keder sig. De må gå aktivt med i det daglige ar
bejde, også når det måske føles som en kedelig pligt. Hvis de er tvære og 
uvillige, gør de livet kedeligt ikke blot for sig selv, men også for andre. 
Ikke mindst i et skolearbejde betyder det overordentlig meget, at der fra 
begge sider arbejdes med godt humør og med en forståelse af, at der må 
ydes en indsats for at nå et resultat.
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Hvordan det daglige arbejde gik vinter og sommer, skal jeg dog ikke 
forsøge at dømme om her. Det er som sædvanlig det vigtigste i skolens liv, 
men alligevel det, der kan læses mindst om i min beretning. Vore gamle 
elever vil altid hellere høre noget om de mindre dagligdags begivenheder 
på skolen, om møder og besøg og udflugter og lignende. Jeg skal forsøge 
at referere ganske kort, hvad vi har haft af den slags i det skoleår, der 
er gået.

Ved åbenthus-aftenerne har vi haft forskellige programmer. Konsulent 
Tage Albertsen fortalte på sin egen fængslende måde om Israel, som han 
har besøgt. I december var aftenen naturligvis som sædvanlig præget af ad
vent og Lucia-aften. Efter jul var hovedpunktet en aften gymnastikopvis
ning af et par fine repræsentationshold fra Arhus, og en anden aften viste 
jagtkonsulent Bjerg-Thomsen sin pragtfulde amatørfilm »Den danske skov«. 
På Norges nationaldag indbød vi til en norsk aften, bl. a. med tale af Jens 
Marinus Jensen, der som bekendt kender Norge ud og ind som få andre 
danske. Sankthansaftens program med midsommerstangen, leg, kaffebord, 
dans, bål og sang har altid sin egen stemning. I år var der for mig det 
særlige, som måske ikke alle tænkte på, at det var sidste gang, vi skulle 
fejre den med et hold elever på skolen. I august fik vi mejerikonsulent 
Sigurd Nielsen til at vise os sine fine farvelysbilleder fra en rejse til Øst-

»Degnene« Bak og Vestergård.



49

Henning - i vellykket forklædning.

De farlige røvere.
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Fra »Barselstuen«.

afrika. Og endelig formede vi den sidste af disse aftener som en høstfest
aften med efterårspyntet sal og spisestue, sang, oplæsning, dans m. m.

Ved forældrebesøget i vinter viste jeg en serie farvelysbilleder fra en 
usædvanlig rejse, som min kone og jeg fik lejlighed til at foretage sidste 
efterår. Vi kunne ikke modstå en indbydelse til at tage med på en turist
rejse med »Århus Kunstforening af 1847« til Leningrad og Moskva. Det 
var meget lettere, end jeg troede, at være turist i Sovjetrusland, og det blev 
en ualmindelig oplevelsesrig rejse, hvad jeg også tror, at de, der har set 
mine lysbilleder, har fået indtryk af. Til sommerens forældrebesøg satte 
vi et Aakjær-program sammen i anledning af hundredåret for digterens 
fødsel. Dels sang vi Aakjær-sange og hørte noget om ham, dels var vi 
jo så heldige at have en lærer, Vestergård, der kan læse den rigtige Aakjær- 
dialekt. Elevunderholdningen de to dage - såvel som ved det følgende mø
de for tidligere elever - var henholdsvis Blichers »De tre Helligaftener« 
og Holbergs »Barselstuen«. Ved vinterfesten viste forfatteren, kaptajn Niels 
Fenger sin film »Grønland i hverdag og fest«, et højaktuelt emne, fordi 
der netop på den tid var kritik af en fjernsynsoptagelse fra Grønland. 
Og ved sommerelevmødet talte lærer Buttenschøn om ungdom og krimi
nalitet, et emne, som han er særlig inde i, fordi han har været lærer på 
»Bråskovgård«. Vi kendte ham fra et par ugers besøg her som praktikant, 
og nu er han for øvrigt kommet til »Sølystskolen«.

For resten har vi på rigt varierede måder haft forbindelser med andre 
skoler. Det første møde i en møderække over emnet »Vor skole« blev 
holdt her lige efter nytår. Senere fortsattes møderne på Virupskolen i 
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Hjortshøj. En gruppe lærerstuderende fra Marselisborg Seminarium gæstede 
skolen i vinter, en anden aflagde besøg her i sommer. 3 elever fra Rosen- 
vangskolens 10. klasse deltog i livet og arbejdet her en halv snes dage, til 
glæde både for dem og for os, tør jeg vist sige. Grønkjær, vor tidligere læ
rer, der nu er ved Hem skole, var her nogle dage med en god flok drenge 
og piger, som dels skulle til Fuglsølejren, dels til det store landsstævne i 
Århus. Det gik tydeligt op for os, da vi så deres lyst og dygtighed til 
gymnastik, at de og Grønkjær har fundet hinanden i et godt samarbejde i 
gymnastik og idræt.

En aften i sommer kom en kreds af forældre fra Ny Munkegades skole 
herud for at høre om efterskole og få et indtryk af det arbejde, der drives 
her. Der kom mange spørgsmål og en god drøftelse ved det kaffebord, der 
afsluttede besøget. Og endelig har vi haft ca. 35 unge fra GL Estrup kom
munale ungdomsskole på en week-end her. Vor egen lille flok piger, der 
var her i oktober, fandt hurtigt sammen med de fremmede, og det blev 
en god oplevelse for os at se, hvordan man arbejder med ungdomsproble
mer og et andet emne som demokrati på et sådant week-end kursus.

Mange af de tidligere elever, i hvert fald fra de seneste år, vil i tanker
ne nikke genkendende til en del af de gæster på skolen, som jeg nu kan 
nævne. Overbetjent Weiss om at vise agtpågivenhed og hensyn i færdse-

Smuk optakt til forældredag.
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len. Økonomikonsulent Tage Albertsen om ungdom og økonomi. Konsu
lent Jørgen Rask om ungdom og forsikring. Skoleinspektør Gunnar Niel
sen om ungdom og alkohol. Major Lauritzen fra Hærens Velfærdstjene
ste om ungdommens værnepligtforhold. Kriminalassistent A. C. Andersen 
om rigspolitiets arbejde. Major Schultz Nielsen om sin tjeneste på Cypern. 
Og orlogskaptajn Arentoft om SOK, hvilket betyder Søværnets operative 
Kommando. Vi skylder alle dem og andre, som kommer til skolen med op
lysninger og gode råd til vore unge, en stor tak.

Men det samme må siges om alle dem, der tager imod os, når vi tager 
på tur fra skolen med et eller andet bestemt mål. Således har vi gæstet 
Spare- og Laanekassen i Aarhus, FDB-fabrikker og centrallageret i Viby, 
Vor Frue Kirke og domkirken i Århus, Skødstrup mejeri og gartner Born
holts drivhuse (hvor pigerne fik lov til gratis at forsyne sig med modne 
tomater og endda fik flødeboller oven i købet), Rosenholm og Rodskov. Ja, 
i år var vi endda hos Ingeborg og Frede Bak to gange, først på vor 
sædvanlige cykeltur over Vorre og Hornslet, dernæst pr. rutebil for at være 
med til et hyggeligt sommermøde med kaffe i loen.

Jeg må også omtale enkelte andre udflugter og småture, som det sikkert 
vil glæde pigerne fra i sommer at friske op i erindringen, f. eks. cykelturen 
søndagen efter sankt Hans, da vi startede hjemmefra kl. 5 om morgenen 
mod Århus for at cykle til Jelshøj, Moesgaard, Fiskerhuset og gennem

I Vor Frue klostergård.
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Anstrengende tomatplukning.

Marselisborg skovene tilbage gennem Århus. Hvor er det underligt at kom
me med sådan en flok gennem næsten mennesketomme gader i den store 
by, hvor færdselslysene i gadekrydsene på den tid af døgnet synes lige så 
overflødige som en lampe, man har glemt at slukke ved en indgangsdør! 
Og hvorfor mon der er så fredeligt også i skoven og ved stranden en 
søndag morgen, når det faktisk er så dejlig en tid at komme dér på? 
På vejen hjem traf vi nogle, der kendte os, men vist næppe ville tro de
res egne øjne. Det var nogle af vore tidligere elever, der lige var vendt 
hjem fra tur til Norge med Jens Marinus Jensen. Måske troede de, at det 
var langt op ad dagen, så båden måtte være mere forsinket, end de havde 
troet? En anden tur pr. cykel, Molsturen, kan vi ikke nå på en morgenstund 
og en formiddag. Det er en heldagstur, når vi skal tilbagelægge næsten 70 
km i alt. Men hvor er det en vidunderlig tur. Og altid er den anderledes 
end sidste gang. Det kan naturligvis kun vi sige, der cykler turen hvert år. 
Men tænk jer forskellen fra sidste år, hvor det endte med en sådan blæst 
og regn, at båden fra Skødshoved aflyste sejlturen, til i år, hvor vi havde 
næsten det mest ideelle cykelvejr, jeg har oplevet på den rundtur.

Et par gange var der særlig anledning til en fællestur til Århus. Det var 
det store landsstævne for gymnastik og idræt, som vi en aften tog ind til 
alle sammen. Selv de, der ellers ikke har så meget til overs for gymna
stik, måtte indrømme, at det var imponerende at se de mange og store
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Negerkys i kassevis til pigerne.

Stop her!
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Foran Skødstrup mejeri.

Blue cheese pakkes.
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hold og de meget dygtige gymnaster. Da der var »festuge« i Århus, ople
vede vore piger at se »Den gamle By« genoplive et bybillede fra længst 
forsvunden tid.

En af de mindste ture står sikkert for nogle af pigerne som en af de 
største oplevelser i sommer. Mange par øjne så undrende på mig, da jeg 
en septembermorgen, netop som pigerne havde sat sig til morgenbordet, 
bad dem gå op og hente deres sangbøger og følge med mig ud på en lille 
tur i det fri. Da vi tog retning mod stranden, gættede de på morgensang 
ved stranden, men da vi nede ved landevejen drejede mod Århus, blev de 
vist en lille smule urolige med hensyn til, hvad jeg nu kunne finde på. 
Situationen vendte sig til begejstring, da de blev klar over, at vi skulle syn
ge morgensang sammen med et sjældent par, et guldbrudepar, Kirstine og 
Jens Bornholt, som jeg gerne ville lade føle på deres festdag, at Egå efter
skole er dem taknemmelig for al deres trofasthed mod skolen fra dens 
oprettelse i 1921 lige til i dag. Jens Bornholt var blandt bidragyderne ved 
skolens start, har siddet i skolens bestyrelse i mere end 25 år, nogle få år 
som formand. Vist var der grund til at sige tak, og det gjorde vi da på en 
måde, der bragte os selv glæde.

De tre forestillinger på Jysk Skolescene var sidste vinter først Holbergs 
»Jeppe på Bjerget«. Ja, var det for resten Holbergs Jeppe? Hvem der har set 
komedien spillet på den mere almindelige danske måde, ville nok synes, at

»Der er meget skønt at se på Mols, når vi kommer dér.«
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Landsstævnet åbnes.

forestillingen virkede lidt fremmed. Det næste stykke var noget helt nyt, 
»Operation Charlie« af Johs. Allen. En farvet rumpilot i et forsøgskammer 
var et symbol på aktuelle stridigheder i politik og racespørgsmål. Endelig 
sluttede skolescenen af med endnu en klassiker, Shakespeares »Købmanden 
i Venezia«.

Der er en lille smule nyt at fortælle om lærerkredsen. Som gymnastik
lærer havde vi sidste vinter Aage Christensen, som mange kender, dels 
fordi han har været her som elev, dels fordi det var ham, der ledede det 
store Århus amtshold ved landsstævnet i sommer. Håndboldaftenerne fik 
vor egen Frede lov til at overtage. I sommer fik vi Inge Lise Nielsen til 
at lede pigernes gymnastik, og hun har også hjulpet med kjolesyning. Vi 
har fået opstillet radio og grammofonanlæg til stereofoniske plader i den 
store skolestue. En af de musikstuderende ved Århus universitet, Poul Erik 
Hansen, har hjulpet os med en del musiktimer og med noget korsang i 
sommer. Og endelig kan jeg fra lærerkredsen også fortælle, at Søren Erik 
Nielsen den 26. marts holdt bryllup med en anden lærerstuderende fra hans 
egen klasse, Anne Marie. De to bor nu i lærerlejligheden over gymnastik
salen.

Min beretning må i år også rumme et par triste meddelelser. Det er om 
nogle dødsfald, der er indtruffet, og som har kaldt på vor store medfølelse. 
Jens Marinus Jensen mistede sin kone den 28. august. Aslaug Jensen havde 
været syg i nogen tid af en uhelbredelig sygdom, der gjorde, at hun til sidst 
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kun længtes efter udfrielsen. Hun blev 71 år gammel. Hele sit liv igennem 
var hun stærkt interesseret i folkeligt og kirkeligt arbejde. Derfor var 
hun sin mand en stor støtte både som højskolemor, da de fra 1927 til 
1942 havde Brøderup højskole, og som den, der stod ved hans side, da 
han brugte sine kræfter som forfatter, foredragsholder og formand for De 
danske Ungdomsforeninger. Hun var en trofast gæst i Århus Højskolefor
ening, i missionskredsen og ikke mindst i Århus valgmenighed, hvor hun 
blev ved at komme, så længe kræfterne overhovedet slog til.

Ved en frygtelig trafikulykke den 24. april mistede en af vore tidligere 
elever, Edgar Pedersen (1960-61) livet. Sammen med tre kammerater var 
han i en hyrevogn på vej hjem, da chaufføren i et sving kørte ind i et 
vejtræ, og bilen kom i brand. Foruden Edgar omkom hans yngre bror Ole 
og en tredje passager. En lignende dybt tragisk ulykke kostede den 23. 
oktober en anden fra samme elevhold livet. Det var Erik Hougård Nielsen 
her fra Egå. Siden han var elev på skolen, har vi ofte haft lejlighed til at 
hilse på ham, blandt andet når vi den ene gang efter den anden kom ud 
til hans fars store gartneri for at se de store drivhuse, der ofte var fyldt 
med de dejligste blomster. Erik var uddannet gartner. Ved ophold i ud
landet var han allerede nu i sin meget unge alder nået dertil, at han efter 
en ferie herhjemme skulle tilbage til England for at overtage en stilling 
som bestyrer på et stort gartneri, og fremtidsplanerne gik vel også ud på, 
at han engang skulle hjem til sin fars gartneri. Han var kendt som en præg
tig ung mand, flittig, dygtig, hjælpsom, - og pludselig var han revet bort. 
Det er ikke for meget sagt, at alle i Egå blev dybt rystede, da ulykkes
budskabet nåede hertil.

Døden tager ikke hensyn til alder. Den kommer til yngre som til ældre, 
men altid med sorg i følge. Vor medfølelse samler sig om hver enkelt 
og med de hjem, der blev ramt af sorg ved disse dødsfald.

Et skoleår er gået.

Egå efterskole har nu eksisteret i 45 år. År for år har de, der har stået 
på skuden, set tilbage og set frem. Undertiden har fremtiden tegnet sig 
rolig og stabil, til andre tider højst usikker. Også vi har kendt begge disse 
udsigter. Nu er vi inde i nogle år, hvor der må indføres forandringer. 
Dem er vi i og for sig ikke bange for, men det er mit inderlige håb, at 
de ændringer, der skal indføres, ikke må blive af en sådan karakter, at 
efterskolen mister det livsvigtige grundlag og indhold, som berettiger den 
til at kalde sig en selvstændig skoleform ved siden af — og i samarbejde 
med - andre skoleformer.

Adel forpligter, siger man. Det samme må siges om den skoleform, 
der af mange anses for at være den fornemste gave til vor ungdom. I dag 
stilles der særlige krav til den. Det er en opgave, som vi trænger til hjælp 
til at få løst. Den hjælp får vi, når vi mærker tidligere elevers og andre 
efterskoleinteresseredes støtte til Egå efterskole.

Den siger vi tak for med de bedste hilsener til alle.
Tage Dybkjær
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Hos Kirstine og Jens Bornholt.

»Guldparret«.



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

Til 10 års jubilarerne - 
og lidt om nogle af dem

Foran mig ligger en bunke hilsener, omkring 80 i alt, og et par 
elevbilleder fra 1956-57 og 1957. Jeg kigger på billedet af den 
dreng eller pige, som har sendt brevet, og læser brevet, der for
tæller lidt eller meget om, hvad der er sket for ham eller hende 
i de ti år, siden de var nogle måneder her. Der er ikke to, som 
har oplevet det samme. Naturligvis ikke. Men det er alligevel tyde
ligt, at der midt i mangfoldigheden er et fællestræk i de mange 
indtryk, som jeg får ved at læse brevene (og jeg gætter på, at det 
også ville passe på dem, som jeg af en eller anden grund ikke får 
noget svar fra), nemlig at det for jer har været et tiår af stor be
tydning. Det drejer sig jo om de år af jeres liv, hvor de fleste unge 
får truffet vigtige afgørelser med hensyn til deres fremtid. Uddan
nelsen fortsættes og fuldføres som oftest i de år, måske opnås en 
ansættelse, der bliver ret varig, og for en dels vedkommende stiftes 
hjem. Det er årene, hvor man går fra barndomstid til manddoms
tid, fra barndomshjem til eget hjem, eller i alt fald hvor man går 
gennem ungdomstidens betydningsfulde år, og før man ved af det, 
er ungdommen forbi. Den kommer ikke tilbage igen, men vi kan 
se tilbage i tankerne på den, sådan som I har gjort, og nævne et 
og andet, der fik betydning.

Jeg skal nu forsøge at fortælle ganske kort, hvad der er af nyt 
fra dem af jer, som jeg har hørt fra.

Erling Kjær Andersen, Tvingstrup, nu: Hjørnekiosken, Fugholm 23, Hor
sens. Efter soldatertiden opholdt han sig i København, blev forlovet og 
flyttede til Horsens, hvor de to købte en tom købmandsforretning, som 
de moderniserede. Nu er den en kiosk, der går fint. Det er konen, som 
passer den, og Erling har sit arbejde som formbygger hos et firma i byen.

Knud Grosen Andersen, Falling, nu: Egå. Var først ved landbruget i nogle 
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år. Kom i lære januar 1958, udlært april 1962 på Århus Maskinfabrik 
som klejnsmed, startede allerede samme år sin egen virksomhed i Egå 
med varmeinstallation og fik 1963 eget hus og værksted. Samme år 
giftede han sig med Birgit, som er fra Fillerup ved Odder. De har opar
bejdet en stor forretning, der har mere end nok at gøre i alt det nybyg
geri, som finder sted i og omkring Egå. I 1962 blev Knud formand for 
Egå efterskoles elevforening.

Arne Christensen, Bjertrup, Horning. Har været bestyrer hjemme, var på 
Bygholm landbrugsskole 1961-62, købte i 1965 gården hjemme.

Leif Morland Christensen, Støvring præstegård, Randers. Er handelsud
dannet, har været på Andelsskolen ved Middelfart, er nu ekspedient i 
tæppebranchen, blev gift i februar 1965, har siden boet på Bornholm, 
men flyttede omkring 1. november til Ålborg for at blive forretningsbe
styrer deroppe.

Johannes Christiansen, Drammelstrup, nu: Rasborg, Odder. Købte i 1961 
en gård i Ask, var på Malling landbrugsskole 1962-63, blev gift 1963 
med en tidligere egåelev, Else Marie Birkegård fra Hasselager (elev
holdet 1960). Så solgte de i 1964 gården i Ask og købte den, de nu har.

Finn Elmstrom, Tiist, nu: Lisbjerg, Århus C. Kom først i lære som me
kaniker og blev uddannet svend, men gik derefter i gartnerlære og er nu 
blevet færdig med sit andet fag. Har købt jord i Fårup og agter at be
gynde for sig selv.

Knud Hjortshøj, Elev, nu: Terpvej 8, Lystrup. Udlært som tømrer i 1962. 
Har bygget hus i Lystrup. Gift 1964 med Bente Therkildsen, der var 
elev her 1959.

Erling Hugger, Ølsted, nu: Borgergade 93, Silkeborg, er for tiden beskæf
tiget som chauffør.

Arne Bomholt Jensen, Funder, nu »Haushøjgård«, Søften, Hinnerup. Har 
været på Asmildkloster landbrugsskole og er nu bestyrer på en gård. Blev 
gift 1964 med Karen Rasmussen, som var elev her 1959.

Flemming Jensen, Ravnholt, Tranbjerg J. Har været på Malling landbrugs
skole og lige derefter på rejse rundt i Europa til Vesttyskland, Holland, 
Belgien, Frankrig, Svejts, Italien og Østrig. Er nu bestyrer.

Gert Jensen, Vitved, Skanderborg. Efter ophold på Viborg gymnastikhøj
skole 1963-64 og Bygholm landbrugsskole 1964-65 fortsatte Gert med 
landbrugsarbejde hjemme. Han er nu forlovet og håber at få sit eget land
brug inden alt for længe.

Jens Erik Jensen, »Nyby«, Sinding, Herning. I de første 5 år efter Egå 
var Jens Erik ved landbruget. 1961-62 var han på Rønshoved højskole, 
hvor han fik lyst til at lære mere. Derfor tog han til Askov højskole 
den følgende vinter og søgte derfra ind på Den frie Lærerskole i Olle- 
rup, hvor han har været i tre år. Som et led i uddannelsen til lærer er 
han nu et år på Nr. Åby efterskole, inden han tager det sidste år i Olle- 
rup. Sommerferierne bruger han dels til rejse i udlandet, har f. eks. 
været i Italien, dels til kursus på Viborg gymnastikhøjskole o. a.

Kurt Jensen, Ebdrup, nu: Kærløkken 7, Lystrup. Først ved landbruget et 
par år, derefter aftjening af værnepligt ved livgarden, ophold på Gym
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nastikhøjskolen ved Viborg og så uddannelse ved politiet i København. 
Blev gift i 1962 og er fra juli 1965 ansat i Århus.

Thorkild Dam (ikke længere Jensen), Voerladegård, nu: Tåning, Skander
borg. Udlært som tømrer 1961 og har siden arbejdet bl. a. i Grønland 
og som typehusmontør i Nordtyskland. Er gift og har købt eget hus 
i Tåning.

Villy Langfeldt Jensen, Amstrup, nu: »Ellehave«, Gråbjergvej, Ryslinge. 
Var ved landbruget en tid, men tog efter militærtjenesten arbejde hos 
en tømrer i Ryslinge og er nu tømrerlærling indtil oktober 1967.

Jens Ove Kaysen, Brandstrup, Løgten, har ikke ændret adresse, men er i 
mellemtiden blevet gårdejer, hvortil han bl. a. har dygtiggjort sig ved et 
ophold på Vejlby landbrugsskole.

Hans Benfeldt Kjær, Åbo, nu: »Strandholt«, Hansted, Horsens. Har været 
på Sønderborg idrætshøjskole og Vejlby landbrugsskole og har nu be
styrerplads. Blev gift i september med en af vore tidligere elever, Anni 
Piltoft Nielsen (sommerholdet 1960).

Aage Klinge, Eg, Knebel, har for tiden beskæftigelse som lastbilchauffør. 
Bent Kruse, Rude, Odder. I 1962-63 var Bent på Dalum landbrugsskole.

Købte en gård i november 1963, men tilbragte dog tiden fra april 1964 
til maj 1966 i U. S. A., hvor han ikke blot arbejdede ved landbrug, men 
bl. a. også som tømrer. Nu er han hjemme igen og fortsætter ved land
bruget.

Preben Møller Lange, Albøge, nu: Grønnevej, Kolind. Kom i lære i en 
brugsforening og fortsatte som udlært i samme bane. I de sidste 5 år 
har han været førstemand i et supermarked i Kolind og er blevet gift i 
august 1966.

Henry Laursen, Eg, nu: »Kohrsminde«, Nimtofte. På Vejlby landbrugs
skole 1961-62 (for øvrigt sammen med Bendt Hougaard), derefter plad
ser som forkarl og fodermester. Er forlovet med Gudrun Knudsen, Balle 
som er blomstergartnerske. Efter brylluppet i november er adressen 
som ovenfor anført, hvor de har en ejendom på 21 tdr. Id., der kan 
bruges til landbrug og gartneri.

Søren Peter Laursen, Glavindsminde, Karlby, er for tiden forkarl på Hal- 
dumgård. Han har været på Vejlby landbrugsskole.

Aage Due Laursen, Haxholm, nu: Rosenkrantzgade 4 A, Århus C. Efter 
et par år ved landbruget kom Aage i lære som maskinsnedker inden for 
møbelbranchen, gik senere over til bygningsbranchen og er nu værkfører.

Erling Madsen, Venge, nu: Enghavevej 1, Viby J. Efter endt militærtjene
ste ved garderhusarregimentet i Næstved arbejdede Erling på en fabrik 
i Århus, er nu lastbilchauffør og bor i Viby.

Anders Munk Nielsen, Testrup, nu: »Vigsgård«, Gierslev, Løve. Bortset 
fra militærtjenesten har Anders været beskæftiget hele tiden ved land
bruget, for tiden er det som fodermester.

Jens Peder Nielsen, Lime, nu: Haldum, Hinnerup. Har også været ved 
landbruget, siden han var i Egå. Ganske vist prøvede han at være tegl
værksarbejder, men foretrak alligevel landbruget. For tiden er han foder
mester. Blev gift i 1961.
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Ove Malling Pedersen, Øm, Roskilde. Er landbrugsmedhjælper og har mest 
arbejdet hjemme på sin fars gård, men har dog også fået tid til at hjælpe 
til, hvor der var brug for hans arbejdskraft. To dage om ugen hjælper 
han en vognmand med at køre grise til Roskilde slagteri, så der er afveks
ling i hans arbejde.

Peder Skødt Pedersen, »Bægård«, Lyngå, Lerbjerg. Tog plads et år i Søn
derjylland, aftjente sin værnepligt ved livgarden, har været både på Vi
borg gymnastikhøjskole og Vejlby landbrugsskole, og finder stadig sin 
plads ved landbruget.

Arne Kjeldsen Rasmussen, Karlby, Hornslet. Er også stadig beskæftiget ved 
landbruget. Har været på Vejlby landbrugsskole, hvor han fik ko- og 
svinekontroleksamen. Blev forsøgsmedhjælper ved Landøkonomisk For
søgslaboratorium og er for tiden på »Bondeseje« i Randers amt ved hel
årsforsøgene dér. Er forlovet med en syerske fra Auning.

Jørgen Kaae Rasmussen, Labing, Harlev J. Har haft plads på gårde i 
hjemegnen, i Sønderjylland og på Fyn og været på Bygholm landbrugs
skole 1963-64. Blev gift i sommer og overtog samtidig gården hjemme 
efter sin mor.

Leif Rasmussen, Ormslev, nu: Hårby, Skanderborg. Er mejerist og bor i 
Hårby.

Arne Bøgh Simonsen, Borridsø, nu: Markedsgade 25, Bjerringbro. Blev i 
1962 udlært som maskinarbejder. Har gået på Ålborg tekniske skole. 
Er for tiden værktøjsmager på »Grundfoss«. Blev gift 1962 og har hus 
i Bjerringbro.

Mogens Bostrup Skou, Ruds-Vedby, nu: »Birkely«, Skolevej, Skelskør. Kom 
i 1959 til husmandsskolen i Høng, hvor han lærte sin kone at kende. 
Blev gift 1961 og kom til Skelskør i 1965. De har købt hus dér, og Mo
gens kører nu som traktorfører med gravemaskine for en forpagter på 
en stor gård ved Stigsnæs.

Heine Sørensen, Gram, nu: Faistersgade 18,4, Århus C. Begyndte i tømrer
lære i Skanderborg i 1958, svend i foråret 1963. Tog i efteråret 1963 
fat på at læse til bygningskonstruktør på Århus tekniske skole. Siden 
Heine blev færdig i foråret 1966, har han arbejdet som konstruktør på 
Mejeriernes Arkitektkontor i Århus.

Henry Sørensen, Markusminde, nu: Voldby mk., Hammel, er for tiden be
skæftiget som maskinarbejder i Tiist.

John Juhl Sørensen, Elsted, nu: Øster Velling, Randers. Har været på land
brugsskole i Vejlby. Er gift og overtog sin svigerfars gård på 65 tdr. Id., 
men har desuden købt en anden ejendom på 22 tdr. Id., og da de kun 
har en karl til hjælp, er der nok at gøre med at passe jorden, de 45-50 
kreaturer, 250-300 fedesvin og 10 søer.

Verner Sørensen, Drammelstrup, Odder, har været på Vejlby landbrugs
skole og beskæftiger sig stadig med landbruget.

Frode Troldvad, Fjellerup Fyn. Fik herfra plads i nærheden af Verner Sø
rensens hjem i Drammelstrup, senere på statens forsøgsstation i Årslev 
på Fyn. Er nu hjemme og hjælper til med at passe i alt 90 tdr. Id.
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Gudrun (Brøgger Andersen) Riis, Mundelstrup, nu: Rosenvangsallé 258,3, 
Højbjerg. Har haft plads bl. a. i Norge, før hun i 1960 tog uddannelse 
på Red Barnets børnegård i Århus. Var senere i Canada og Staterne et 
halvt års tid og fik så herhjemme arbejde som barneplejerske på Orto
pædisk Hospital i Århus, hvor hun har været siden. Blev gift i 1964.

Rita (Bording) Poulsen, Gantrup, nu: Nørrebrogade 22, Horsens. Er gift 
og har både børn og bagerbutik at passe. Hun er ekspeditrice i den 
bagerforretning, som hun og hendes mand har.

Minna Brok, Kattrup, nu: Byskovsvej 8, Gedved, Horsens. Hendes forældre 
fortæller, at Minna blev færdig som børnehavelærerinde i 1964, hvoref
ter hun rejste til en kibbutz i Israel i tre måneder. Så var hun et år 
børnehavelærerinde i Værløse, men rejste så igen til Israel for at være 
der et års tid til slutningen af 1966.

Kirsten Langballe (Carlsen) Jensen, Skjoldelev, nu: Brendstrupvej 2 B, 
Århus N. Gift med en ekspedient. Kirsten er uddannet som syerske og 
leder for tiden et aftenkursus på Trige skole.

Kirsten (Dahlgaard) Hansen, Falling, nu: »Holmskovgård«, Malling. Har 
været på Struer husholdningsskole og Engelsholm håndgerningsskole og 
brugt sin uddannelse i stillinger dels på Bloksborg Hjemskole, dels på 
Skåde børnehjem. I sommer blev Kirsten gift med en landmand, og de 
har nu hans fødegård i Malling.

Nanna (Enevoldsen) Pannerup, Halling, nu: Karlby smedie, Hornslet. Er 
gift med en smedemester og kom i 1963 til Karlby, hvor de har fået en 
meget stor kundekreds.

Kirsten (Eriksen) Andersen, Blegind, nu: Lollandsgade 62,3, Århus C. 
Kom til Fiirgårde børnehjem og traf dér sin mand, blev gift 1961 og 
flyttede da til Århus.

Birthe Marie (Gregersen) Hald, Birkelse, nu: Brugsen, Hvilsom, Flobro. 
Udlært damefrisør 1963, gift samme år, hendes mand er nu uddeler.

Ester Kjær Hansen, Fulden, Beder. Tog på Rønde kursus 1959, prælimi
næreksamen 1961, studentereksamen 1963, derefter tre år på Silkeborg 
seminarium til sommeren 1966, i ferien svømmelærereksamen fra Søn
derborg idrætshøjskole. Efter denne gode uddannelse er Ester nu ansat 
ved Rundhøj-skolen i Holme.

Gerda Dremstrup Hansen, Mundelstrup, nu: Dalstrøget 31, Års. Efter at 
have rejst en del rundt i England, Østrig og Holland kom Gerda til 
Hadsten højskole og på Socialpædagogisk Børnehaveseminarium i Århus. 
Er nu børnehavelærerinde og har beskæftigelse inde for Statens Ånds
svageforsorg.

Esther (Impgaard) Precht, Gjerrild, nu: Søgårdsvej 40, Ringe. Blev gift for 
fire år siden og har i snart fem år boet på Fyn.

Inga Jakobsen, Haldum, Hinnerup. For tiden er Ingas adresse dog: Mar
kedsgade 5, Randers, hun har arbejde på en vuggestue, hvor der er 38 
børn at passe.

Grethe (Jensen) Christensen, Karlby, nu: Toftevej 27, Hornslet. Efter at 
have haft plads et par steder tog Grethe kursus i syning og holdt sig til 
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det arbejde indtil 1963. I 1962 blev hun gift med Svend Uhrskov Chri
stensen (elev her 1952-53). De har nu et autoværksted i Karlby.

Grethe Hornbek (Jensen) Nielsen, Karlby, nu: Borupholm, Hornslet. Også 
Grethe er gift med en tidligere egåelev. Det er Sven Folmer Nielsen 
fra 1948-49. De har en landejendom ved Hornslet.

Kirsten (Jensen) Rønde, Galten, nu: Labing, Harlev J. Kom i lære på 
et kontor og fik efter tre års forløb handelsskoleeksamen. Blev gift 
1962, og for tredje gang i træk må jeg skrive: med en tidligere egåelev, 
nemlig Carl Chr. Rønde, der var her 1953-54.

Tove Borggren (Jensen) Jacobsen, Rold, nu: Oddervej 51, Højbjerg. Efter 
at have haft forskellige pladser blev Tove i 1961 gift med Søren Peter 
Jacobsen og har nu mand, børn og hus at passe.

Aase (Jensen) Christiansen, er fabriksarbejderske og bor stadig i Hornslet, 
men har nu adressen: Rosenholmsvej 84, Hornslet.

Jonna Johnsen, Egens, nu: Gillesager 258,1, Brøndbyøster, Hvidovre. Gik 
på Jydsk Børnehaveseminarium 1962-64 og fik derefter stilling som 
børnehavelærerinde i Brøndbyøster.

Birthe (Kalstrup) Kristiansen, Mejlby, nu: Solsortevej 19, Hadsten, er 
hjemmearbejdende husmoder.

Hanne (Grønning Kjeldsen) Andersen, Elkjær, nu: Kollerup Avlsgård, Had
sten. Blev gift for 5 år siden. For P/2 år siden kom hendes mand til 
Kollerup som forvalter, og de har selv folkene på kost.

Karen Margrethe (Knudsen) Sørensen, Grundfør, nu: Nr. Galten, Hadsten. 
Blev gift i sommeren 1961 med Bendt Sørensen fra Søften. De driver et 
landbrug i Galten.

Grethe (Leth) Lage, Mjesing, nu: Nærborgvej 34, Hvidovre. Efter at have 
arbejdet et par år som tilskærerske tog Grethe på Sønderborg idræts
højskole. 1963 giftede hun sig og fulgte senere med sin mand på studie
ophold i Tyskland og Italien P/2 år, inden han fik arbejde i Køben
havn.

Anna Lise (Lindgård) Nielsen, Vilhelmsborg, nu: Strandby, Farsø. Er 
damefrisør. Blev gift 1962 med en herrefrisør. De har nu købt eget hus 
i Farsø, hvor de har deres saloner i deres eget hjem.

Birthe Printz (Madsen) Christensen, Frederiksværk, nu: Bellisvej, Gørløse 
Sjæll. Har været på Grundtvigs højskole, Frederiksborg, blev gift 1963 og 
har for tiden halvdagsbeskæftigelse som barneplejerske i Hillerød på en 
vuggestue.

Bodil (Møller) Nielsen, Skader, nu: Kærparken 3, Vorup, Randers. Har væ
ret på Vejle husholdningsskole og Ubberup sygeplejehøjskole. Hun har 
lige fået stilling på skadestuen på centralsygehuset i Randers og er ble
ven gift med bankassistent Leif Nielsen.

Anny Merete (Neess) Skovgård Andersen, Mejlby, nu: Skanderborgvej 9, 
Hadsten. Har gået på tilskærerskole i Århus og haft stilling på systue i 
Hadsten. Hun og hendes mand har lige købt hus i Hadsten. I øvrigt skri
ver hun, at de er nogle stykker fra sommeren 1957, der har fundet hin
anden i Fladsten.
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Bodil (Nielsen) Sørensen, Birkelse, nu: »Nygård«, Fristrup, Birkelse, har 
været på Nordjyllands tilskærerskole og St. Restrup højskole. Nu er Bodil 
landhusmoder.

Irma (Nielsen) Pedersen, Enslev, nu: Adslevvej, Hørning. Kom efter et 
par års forløb til Testrup sygeplejehøjskole, først som pige, siden som 
elev, dernæst sygeplejeelev i Randers og Hobro. Som udlært kom Irma 
til Marselisborg hospital, hvor hun for tiden har beskæftigelse som syge
plejerske på medicinsk afdeling. Blev gift for 2 år siden. Hendes mand 
er lastbilchauffør.

Jonna (Rask Nielsen) Møller, Trige Præstemark, Århus C. Har bl. a. 
tjent på et alderdomshjem i Århus sammen med Gerda og Annelise 
Næsager. Hun blev gift 1963 med Tage Møller, som var elev her 
1952-53, og de har nu en ejendom ikke langt fra hendes eget hjem.

Mette Kirsten (Hougaard Nielsen) Binder, Borum, nu: Jægersborgallé 209, 
stuen t. v., Gentofte. Har stået som ekspeditrice i købmandsforretning, 
viktualieforretning og til sidst i en slagterforretning i Birkerød til 1962, 
da hun blev gift med ridelærer Jørgen Binder. Han har nu arbejde ved 
sportsrideskolen i Gentofte.

Kirsten Skovgård (Nielsen) Hansen, Riis, nu: Hans Brogesgade 45, Århus 
C. Hun og hendes mand har et mejeriudsalg.

Kirsten Margrethe (Nørregård) Lanwes, Langballe, nu: Evg. Krankenhaus, 
423 Vesel, Tyskland. Har været på Testrup sygeplejehøjskole og haft 
pladser i Norge og Tyskland. Blev 1964 gift med en tysk sygeplejer og 
arbejder på et nyt og moderne hospital i Vesel. Hvis nogen kommer på 
de kanter, er de hjerteligt velkomne til at besøge hende, skulle jeg hilse 
og sige.

Viola (Høgh Olsen) Nielsen, Gjerrild, nu: »Skoffergård«, Nimtofte. Blev 
gift 1960 med Niels-Erik Nielsen. De købte da en gård, men har solgt 
den igen og købt en større, som de nu har.

Ingrid Thyssen (Paulsen) Rasmussen, Højrup, nu: Skolegade 24,1, Esbjerg. 
Efter et ophold på Rønshoved højskole tog Ingrid uddannelse som syge
plejerske og arbejder nu som operationssygeplejerske på centralsygehuset 
i Esbjerg. Hun blev gift i juli 1964.

Anna Pedersen, Borum, nu: Centralsygehuset, Rønne, Bornholm, men fra 
november antagelig ny adresse, som endnu ikke kendes. Har været på 
Ubberup sygeplejehøjskole og Askov højskole. Siden det sidste højskole
ophold har Anna været i Rønne.

Esther Inger (Pedersen) Rasmussen, Ballen, nu: Hvidovrevej 496,1, Hvid
ovre, København. Rejste et års tid efter opholdet her til en kostskole i 
England på au pair basis. I 1961 tog hun på Ubberup sygeplejehøjskole 
og begyndte derefter som elev på Københavns amtssygehus i Glostrup 
og i Gentofte, men sprang over til en kontorplads på et ingeniørkontor 
og vil til næste år forsøge sig på Det kongelige Musikkonservatorium og 
påbegynde en uddannelse til musikpædagog. Hun er gift med en tjeneste
mand ved DSB.

Kirsten Elisabeth Poulsen, Søften, nu: c/o Verner Olsen, Høje Gladsaxe
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Mygind, gartner og fisker.

7,2, Søborg, København. Kirsten tog op til Norge i SVs år, i Bergen. 
Så ville hun have en uddannelse som omsorgselev og kom til Sølund ved 
Skanderborg. Elevtiden slutter på Bornehospitalet i Vangede med dette 
års udgang.

Inga (Rasmussen) Lund, Hørning, nu: Hovedvejen 50, Hasselager. Var på 
Ry husholdningsskole 1961. Har været ekspeditrice i delikatesseforret
ning og slagterforretning. For et lille års tid siden købte hendes mand 
en smedeforretning i Tiset. Derfor går Inga nu på kursus for at kunne 
hjælpe med regnskabet.

rinna Margrethe (Svendsen) Christensen, Korsholm, nu: Frederiksallé 145, 
Århus C. Har uddannelse som direktrice fra Århus tekniske skole. Hen
des mand er tømrer, og de er ved at bygge hus til sig selv. Efter jul er 
adressen antagelig: Kankbøllevej, Hjortshøj.

Inge Sørensen, »Enggården«, Gjerrild. Har været på kontor i 4 år hos en 
regnskabskonsulent i Grenå.

Irma (Sørensen) Jacobsen, Skovvej, Låsby. Blev gift i 1962. Hendes mand 
er født i Finland, men vokset op her i landet. De tog en rejse til hans 
forældre i Finland lige inden brylluppet. Nu bor de i et hus, som de selv 
har bygget. I øvrigt er Irmas mand ansat ved B. P. i Århus og kører 
tankvogn for firmaet.
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Til slut skal jeg så blot tilføje, at ovenstående jubilæumshold vist 
sætter en slags rekord. Jeg mindes ikke før at have set så mange 
10 års jubilarer gift med andre tidligere egåelever! Det gælder 
jo ca. 10 pct. af dem, vi har hørt fra, og hvem ved, - måske er 
der endda flere? Jeg har altid haft store forhåbninger om, at et 
efterskoleophold måtte få en vis betydning. For enkelte er den må
ske større, end jeg har turdet tro!

Der er flere af jer, der har skrevet, at I glæder jer til at mødes 
med andre fra jeres hold ved elevmødet næste sommer. Jeg håber 
virkelig, at mange af jer vil gøre alvor af at komme. Der kan være 
vanskeligheder, det er jeg klar over, men prøv, om I kan klare 
dem. Som meddelt andet steds i bogen er vi nødsaget til at ændre 
tidspunktet for elevmødets afholdelse, da vi ikke længere holder 
skole i juli måned, hvor vi plejer at have elevmødet. Det bliver for 
fremtiden i begyndelsen af maj. Men da kan det også være skønt 
at mødes.

Tak for jeres hilsener, og på gensyn ved elevmødet i sommer!

Tage Dybkjær



Forskelligt

Bemærk især: skolens elevmøde flyttes! Agtes fremtidig afholdt i begyn
delsen af maj!

Vintermøde søndag den 12. marts. Til eftermiddagsmødet er der adgang 
for alle. Om aftenen har vi skuespil m. m. for nuværende og tidligere elever. 
Vi serverer gratis te til medbragt aftensmad.

Elevmødet kan vi ikke længere holde på den tid, vi plejer, da vi har 
lagt kursustiderne om. Vi indfører derfor det nye, at elevmødet som regel 
afholdes en søndag i første halvdel af maj. Den nøjere fastlæggelse afhæn
ger noget af de helligdage, der kan indfinde sig på den tid, bl. a. bede
dagsferien. I 1967 holdes elevmødet søndag den 7. maj som et enkeltdags 
møde, der begynder med gudstjeneste om formiddagen og slutter ved mid
natstid efter et fyldigt program dagen igennem. Men vi vil som sædvanlig 
sende et kort med nærmere enkeltheder om programmet ud til elevforenin
gens medlemmer.

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

Vallekildemøde holdes som regel omkring 1. oktober, og i 1967 kan det 
blive netop søndag den 1. oktober. Vi averterer i »Landbobladet« om det 
én eller to uger 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, Egå. Prisen er kun 
4 kr. + porto, i alt 4,50 kr.

En vinterfrakke er glemt af en far, der var med ved afslutningen den 
30. marts. Han bedes henvende sig til skolen.

Adresseforandringer: hvis der er tale om en ny adresse, der ventes at 
komme til at gælde mere end et år, så den ønskes indført i elevforeningens 
kartotek, bedes den meddelt til Egå elevforening, Egå efterskole, Egå.

Bemærk: Skolens postadresse er ændret. Nu hedder det kort og godt: 
Egå efterskole, Egå.

Nye kursustider: Fra august: 10 måneder til og med maj. - 5 måneder til 
jul. - Fra januar: 5 måneder til og med maj.

Alle kursus både for piger og drenge, som er under 18 år ved kur
susets begyndelse.



Den selvejende institution 
Egå efterskoles bestyrelse

Gårdejer, Peter Brandstrup Andersen, Egå.
Gårdejer Frede Bak, Rodskov, Løgten (formand).
Viceskoledirektør Peter Dethlefsen, Rosenvangsallé 73, Århus C.
Forstander Tage Dybkjær, Egå Efterskole, Egå.
Fru Esther Kvist, Trige skole, Århus C.
Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus C.
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Skæring, Egå.

Elevforeningens bestyrelse

Gårdejer Frede Bak (1936-37), Rodskov, Løgten.
Smedemester Knud Grosen (1956-57), Egå (formand).
Ekspeditrice Lisbeth Bøjen Jensen (1965), Mejlby, Hjortshøj.
Fru Inger Olsen (1950), Skæring, Egå.
Bestyrer Anders Kjeldsen Rasmussen (1934-35), Egå.
Fru Kirsten Brandstrup Sørensen (1944), Åstrup, Skødstrup.
Landmand Bent Holme Villadsen (1958-59), Elev, Lystrup.
For elevholdet 1965-66: Jørgen Hougaard, Sjørup, Nimtofte.
Elevforeningens sekretær og kasserer: gårdejer Jes Thomsen (1921-22), 

Bynksminde, Skæring, Egå.
Elevforeningens gironummer: 35297, Egå efterskoles elevforening, Egå.



Elevforeningens regnskab 1965-66

Indtægt: 
Kassebeholdning 11. juli 1965 ..................................................... 3667,66 kr.
Billetsalg ved festerne.......................................................... 2423,05 -
Medlemsbidrag og gaver ............................................................. 9853,50 -
Solgt Egånåle ............................................................................... 460,00 -
Indvundne renter ......................................................................... 62,54 -

Balance . . 16466,75 kr.

Udgift: 
Elevmøde og vinterfest........................................................ 2042,70 kr.
Porto ............................................................................................... 3163,30 -
Blanketter, konvolutter m. m................................................ 586,05 -
Egånåle.................................................................................. 660,00 -
Trykning af Egåbogen ................................................................. 5510,84 -

I alt . . 11962,89 kr.
Kassebeholdning 10. juli 1966 ..................................................... 4503,86 -

Balance . . 16466,75 kr.

Bynksminde, den 9. juli 1966.
Jes Thomsen.

Regnskabet er gennemgået og intet er fundet at bemærke.

Egå, den 10. juli 1966.

Arne Vestergaard. Ellen Larsen.



Egåfondets regnskab 1965-66

Indtægt: 
Kassebeholdning 11. juli 1965 ..................................................... 2228,14 kr.
Renter af obligation ..................................................................... 80,00 -
Renter, Sparekassen ..................................................................... 75,60 -

Balance .. 2383,74 kr.

Udgift: 
Kassebeholdning 10. juli 1966 ..................................................... 2383,74 kr.

Balance . . 2383,74 kr.

Bynksminde, den 9. juli 1966.
Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret og alt er fundet i den skønneste orden. 

Egå, den 10. juli 1966.

Arne Vestergaard. Ellen Larsen.



Elevfortegnelse

Vinteren 1965-66
Bent Krogh Andersen, Feldballe mk., Feldballe.
Finn Krogh Andersen, Feldballe mk., Feldballe.
Ole Andersen, Kattrup, Hovedgård.
Svend Aage Andersen, Pindstrup.
Torben Kaj Andreasen, Stilledal 34,2, Vanløse.
Verner Bachstein, Skjørring, Galten.
Aksel Bentzen, Gedved, Horsens.
Bjørn Bro, Gedved, Horsens.
Henning Bøje, Lyngtoften 63, Skive.
Johnny Quist Carlsen, Frederiksgade 49, Århus C.
Lars Christensen, Boyesgade 15, København V.
Ulrich Bæk Christensen, Vierne, Gamby.
Søren Peter Degn, Tunø Kattegat.
René Dufour, Thurøvej 19, København F.
Arne Feldballe, Tendruplund, Hornslet.
Einar Fuhlendorff, Galten, Hadsten.
Arnold Mondrup Hansen, Skade mk., Fløjbjerg.
Hardy Bødker Hansen, Ørby mk., Kolby Kås.
Ivan Jørgen Hansen, Mysundegade 5, København V.
Poul Binder Haurum, Sjelle, Skovby Østj.
William Hollis, Nørrebrogade 68 A, 1, København N.
Jørgen Hougaard, Sjørup, Nimtofte.
Karl Iversen, Nødager, Kolind.
Jørn Nexmann Jacobsen, Framlev Korsvej, Harlev J.
Tage Jakobsen, Elevvej, Lisbjerg, Århus C.
Benny Jensen, Søgade 12, stuen, Århus C.
Jens Hyldegård Jensen, Sjællands Odde.
Jens Peter Halgård Jensen, Tornbjerggård, Helgenæs, Knebel.
Jørn Hyldahl Jensen, Eldal, Brabrand.
Niels Jørgen Bjerre Jensen, Hellerup, Langå.
Kaj Ole Jensen, Tirstrup Østj.
Peter Melballe Jensen, Hemstok, Ry.
Thomas-Lars Jensen, Asylvej 15, Risskov.
Kurt Mogens Jespersen, Maria Magdalene, Ryomgård.
Kurt Valentin Jespersen, Åboulevarden 18, Grenå.
Erik Johansen, Nørreallé 64, Kalundborg.
Palle Rostgaard Johansen, Roost, Branderup J.
Henning Brøndberg Jørgensen, Uffesvej 11,1, Århus C.
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Palle Krarup, Over Hadsten, Hadsten.
Palle Køltoft, Tolstrup, Jystrup.
Jens-Erik Larsen. Helgenæs, Knebel.
Poul Erik Lindblad Larsen, Nimtoftevej 21, Ryomgård.
Uffe Raabjerg Lassen, Bernstorffsvej 22, Viby J.
Erling Laursen, Nørrebrogade 85, Randers.
Gert Laursen, Skibby, Ormslev.
Hanshenrik Lund-Hansen, Mosby 16, Nykøbing S.
Gert Mikkelsen, Frejasvej 19, Åbyhøj.
Søren Mikkelsen, Langør, Tranebjerg Samsø.
Jørgen Chr. Møller, Ålsø, Grenå.
Niels Poulsen Møller, Vinterslev, Hadsten.
Flans Ulrich Møller Nielsen, Herlufsholms Allé 5, Viby J.
Jens Christian Nielsen, Flensted, Låsby.
Kjeld Rasmus Nielsen, Mollerup, Silkeborg.
Peter Holst Nielsen, Hagenbjerggård, Tranehuse.
Poul Erik Nielsen, Høgholm, Trustrup.
Aksel Peder Pedersen, Nørregade 12, Grenå.
Erik Vidkær Pedersen, Skåde, Højbjerg.
Ole Kirkegaard Pedersen, Hemstok, Skanderborg.
Tage Pedersen, Dråby, Ebeltoft.
Jens Jakob Pedersen, Hjortshøj.
Jens Poulsen, Vitved, Skanderborg.
Svend Poulsen, St. Sjørup, Ørsted.
Helge Rasmussen, Tirstrup Østj.
Jan Lemming Rasmussen, Tunø Kattegat.
Per Loftager Rasmussen, Dråby, Ebeltoft.
Erik Reiffenstein, Fredenslyst, Hundslund.
Bjørn Riis, Nølev, Odder.
Ole Roth, Torrild, Odder.
Arne Sandgreen, Godhavn, Grønland.
Allan Schmidt, Sjællandsgade 53, Randers.
Isak Steenholdt, Holsteinsborg, Grønland.
Bent Sørensen, Bostrup, Jebjerg.
Christian Fisker Sørensen, Galten, Hadsten.
Palle Bonde Sørensen, Stubbebro, Hyllested.
Bent Therkildsen, Dråby, Ebeltoft.
Anders-Henning Thorsen, Skovbrynet 24, Bagsværd.
Henning Vestergaard, Ilbjerg, Roslev.

Sommeren 1966
Björk AÖalsteinsdöttir, Eskifjord, Island.
Liza Vejbæk Andersen, Farre mk., Sporup.
Grethe Behrens, Attrup, Ryomgård.
Majken Bendstrup, Elsegårdevej 14, Ebeltoft.
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Grethe Buch, Solbakkevej 26, Grenå.
Signe Buhl, Kristiansminde, Grenå.
Sonja Carlson, Handest, Fårup.
Hanne Christensen, Leifsgade 13,4 København S.
Hanne Christensen, Voldum, Randers.
Kirsten Eriksen, Vestergade 46, Ryomgård.
Else Frederiksen, Strandstræde 1, Kalundborg.
Kirsten Grønsiet, Holbergvej 13, Åbyhøj.
Birthe Fogsgård Hansen, Bygvænget 1, st. tv., Ballerup.
Ruth Jakobsen, Søften, Hinnerup.
Anna Margrethe Jensen, Tåstrup, Feldballe.
Kirsten Amstrup Jensen, Bramstrup, Randers.
Linda Jensen, Ved Kirkebjerg 34, Glostrup.
Marianne Rosenkvist Jensen, Kåtrup, Spentrup.
Tonni Johannesen, Feldballe.
Ketty Johansen, Frankrigsgade 48, 1, København S.
Annie Juncher-Jensen, Bredagervej 35, 3, Kastrup.
Grethe Jørgensen, Grundfør, Hinnerup.
Susie Lentz, Borgergade 41, Tylstrup.
Lena Lund, Feldballe.
Hanne Bachmann Madsen, Fredensgade 3, Grenå.
Joan Momme, Bushøjvej, Højbjerg.
Inge-Lise Sloth Mortensen, Tirstrup, Trustrup.
Mona Møller, Kåtrup, Fårup.
Britta Mønster Nielsen, Vestergade 52 B 1, Århus C.
Grethe Mahler Nielsen, Haldagermagle, Fuglebjerg.
Karen Gynther Nielsen, Bregnebo, Spjald.
Janne Olsen, Hertzvej 49, Åbyhøj.
Agnes Pedersen, Marie Magdalene, Ryomgård.
Birgit Bonde Pedersen, Sandbjerggård, Hørsholm.
Åse Pedersen, Skoletorvet, Silkeborg.
Kirsten Møller Pedersen, Trustrup.
Anne Mette Sangill Rasmussen, Skovbovej 17, Lyngby.
Annie Rasmussen, Engdalsvej 63 A, 1, tv. Brabrand.
Helle Rasmussen, L. A. Ringsvej 28, Højbjerg.
Lill Lovén Bjørneborg, Ejsingevej 16, Herlev.
Agnes Christensen, Thomasminde mk., Trige, Århus C.
Sigrid Hanne Christensen, Folehaven 93, Valby.
Ulla Harling, Irisvej 10, Grenå.
Inge Jensen, Tværsige, Auning.
Jelva Jørgensen, Højriis, Lisbjerg, Århus C.
Kirsten Møller, Ålsø, Grenå.
Anne-Berit Vallentin Nielsen, Elefantens Kvarter 4 A, Albertslund.
Bente Nielsen, V. Bergsøesvej 61, Århus V.
Bodil Nielsen, Roskildevej 130, 2, th., Valby.
Jonna Zacho Rasmussen, Granbakken 19, Brande.
Lone Rix, Skovlund 23, Vorup Kær, Randers.
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De 129 elever fordelte sig således efter amter: 51 Randers, 32 Århus, 
15 København, 10 Skanderborg, 6 Holbæk, 4 Viborg, 1 Frederiksborg, 
1 Odense, 1 Ringkøbing, 1 Roskilde, 1 Sorø, 1 Tønder, 1 Vejle, 1 Ålborg; 
2 var fra Grønland og 1 fra Island. - Ved kursusets begyndelse var 1 (fra 
Island) fyldt 13 år, 25 fyldt 14 år, 68 fyldt 15 år, 30 fyldt 16 år, 4 fyldt 
17 år, 1 (fra Grønland) fyldt 18 år.


