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Martin Luthers julesalme

Vi lever i år i et mindeår for en af de største begivenheder i den 
protestantiske kirkes historie.

Det var den 31. oktober 1517, at Martin Luther opslog sine 
95 teser om afladen på en slotskirkedør i Wittenberg, og dermed 
begyndte den lutherske reformation. Den historiske betydning af 
det, der da fandt sted, ligger i, at Luther bragte den herskende 
mening om kirkens magt over den enkelte kristne til at vakle. Det 
måtte efter hans mening ikke være rigtigt, at paven gennem sin 
kirke kunne sælge syndsforladelse, nej, »Hver kristen, som står i op
rigtig anger, har den fuldstændige befrielse fra både straf og skyld, 
endog uden noget afladsbrev«, sagde Luther i en af sine teser.

Dette og meget andet var ord, der fandt genklang i folket og 
spredtes med vældig hast over Tyskland og store dele af Vest
europa. Snart blev Martin Luther drevet ud i den store kamp, der 
både tvang ham til at forsvare sine standpunkter i store reforma
toriske skrifter og til sidst førte til det afgørende brud med den ka
tolske kirke.

Nu er der gået 450 år siden reformationens begyndelse, men 
hvad der skete dengang, bliver stadig gjort til genstand for forsk
ning og omtale, og sådan har det altid været. Der er ikke mange af 
kirkehistoriens mænd, der har haft så stor en indflydelse og betyd
ning for sin efterverden som Martin Luther.

Da man for halvandet hundrede år siden fejrede 300-års mindet 
for Luthers opslag af de 95 teser, blev det anledningen til, at 
Grundtvig tog et par salmer af Luther frem og omdigtede dem på 
dansk. Den ene af dem er den kendte Ein feste Burg ist unser 
Gott« (Vor Gud han er så fast en borg), der er reformationens 
hovedsalme og kampsalme. Den er siden blevet fælleseje for alle 
protestantiske kirker og er ikke sjældent blevet brugt ved ganske 
særlige lejligheder, hvor der var fare for kirkens frihed, som f. eks. 
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i nazismens tid, da det kom til kirkestrid i Tyskland og Norge. Men 
det er vist ikke for meget sagt, at den er blandt de bedst kendte af 
alle vore salmer og bestandig vil være blandt de mest sungne.

Noget lignende kan vi sige om den anden af de Luther-salmer, 
som Grundtvig gendigtede for halvandet hundrede år siden, jule
salmen »Vom Himmel hoch da komm ich her« (Fra himlen højt 
jeg kommer her, den samme som Det kimer nu til julefest).

Grundtvig havde før forsøgt at skrive en dansk salme over Lu
thers julesalme. Det var i 1810, da han også digtede »Dejlig er den 
himmel blå«. Men da lykkedes det dårligt for ham. Resultatet blev 
ikke offentliggjort. I årene, der var gået siden da, havde han ikke 
syslet meget med salmedigtning, men i 1817 ser det ud til, at han 
et par gange er blevet særlig inspireret. I foråret skrev han det 
dramatiske digt »Påskeliljen«, om hvilket digteren Baggesen sagde, 
at det for ham var »mere værd end alle Oehlenschlägers skuespil 
og sange«. Det vides, at Grundtvig forsøgte at skrive et sidestykke 
til »Påskeliljen« for også at have et digt om julen, men det blev 
ikke til noget.

Det har vel så været reformations-mindeåret, der har fået ham 
til igen at glæde sig over Luthers salmer, og henimod jul 1817 blev 
da den julesalme til, der nu hvert eneste år synges, hvor julen fejres 
i danske hjem og kirker. Meget er blevet anderledes, siden den for 
halvandet hundrede år siden blev til. Dengang kendte man endnu 
ikke noget til skikken med et juletræ, og julegaver var der heller 
ikke tale om. Derfor tales der naturligvis ikke om, at den høje gæst, 
som julenat steg ned til de lave hytter, kom med julegaver, nej, 
han kom med nyårsgaver, og dem kendte man. Men Guds nyårs
gaver til mennesker på jorden julenat var af en ganske særlig art: 
fryd og fred. Derfor: fryd dig, mark, syng højt, du skov, — ja, 
sjunge hver, som stamme kan: nu tændtes lys i skyggers land!

»Det kimer nu til julefest« er kendt, og vi kan vist også sige el
sket, af enhver, der holder dansk jul. Det er en rigtig juleaftens
salme, som vi ikke kan tænke os at undvære. Men der er vel ikke 
mange, der kender den i dens helhed, sådan som den var, da 
Grundtvig lod den trykke i 1817. Derfor vil jeg benytte den anled
ning, som 150-året for dens fremkomst giver mig, til at lade Egå- 
bogens læsere stifte bekendtskab med hele salmen, idet jeg samtidig 
ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Tage Dybkjær.
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LUTHERS JULESALME
(Frit fordansket af N. F. S. Grundtvig)

Det kimer nu til julefest, 
det kimer for den høje gæst, 
som steg til lave hytter ned 
med nyårsgaver: fryd og fred!

O, kommer med til Davids by, 
hvor engle synge under sky.
O, ganger med på marken ud, 
hvor hyrder høre nyt fra Gud.

Se hist, i lysets klædebon 
blandt hyttebørn en himmel-ånd. 
Hør paradisets nattergal 
slå jubelslag i grådens dal.

Hvor Rachel græd for sine små, 
det klinger nu, som orgler gå: 
vær glad i Gud, og græd ej så; 
de døde skal igen opstå.

Hvor David gik i ungdoms år, 
som salvet drot, og vogted får, 
dér åbenbarer hyrder nu, 
hvad Herren David skød i hu.

Hvad dunkelt fra hans harpe klang 
sig klarer nu i englesang.
Hvad David kun i ånden så, 
skal nu for verdens øjne stå.

Ved nattetid i hyrdelag 
forkynde engle Herrens dag.
Hør efter, hør, og føl i bryst 
nu støvet skal få englerøst.

Fra himlen højt jeg kommer her, 
mit nyt er godt og rejsen værd, 
derom skal synges rundt på jord, 
og evig sødt i englekor:

Jeg er den store glædes tolk, 
som vederfares skal Guds folk:
i Betlehem, i Davids by 
gør nådesolen morgengry.
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I Betlehem er Kristus fød, 
den frelsermand fra synd og dod; 
nu kom den store løvsalsfest, 
nu blev Jehova hyttens gæst.

Så giver nu vel agt derpå, 
at fluks til Betlehem I gå.
I klude svøbt, i krybbe lagt 
er han, som skabte himlens pragt.

I klude svøbt, i krybbe lagt 
er han, som os gav lys til dragt. 
O, ton fra himmel, ton fra jord 
halleluja i fulde kor.

Ja, du er evig ære værd, 
du hovding over himlens hær, 
som steg i støv fra tronen ned 
for dødens børn at skænke fred.

Så prises af ufaldnes kor 
Guds nåde mod den faldne jord. 
Den synder, som vil tie her, 
er nåden ej, men dommen værd.

Nej, lad os gå med rørte sind, 
som hyrderne, til barnet ind, 
med glædestårer takke Gud 
for miskundhed og nådebud.

Ja, vær velkommen, ædle gæst, 
fra himlen højt du kommen est. 
Giv selv min tak en værdig tolk, 
du nådesol for gravens folk.

O, rigmands søn af evighed, 
hvor kom du fattig dog herned, 
for mig utro, gældbundne svend 
at gøre kongerig igen.

Al verden, nok så vid og lang, 
til vugge var jo dig for trang, 
for ringe, om med guld tilredt 
og perlestukket, silkebredt.

Men for af småt at gøre stort, 
af stort du her har lidet gjort, 
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i krybben lagt, i klude svøbt, 
en himmel-seng du mig har købt.

Velan, min sjæl, så vær nu glad 
og hold din jul i Davids stad.
Ja, pris din Gud i allen stund 
med liflig sang af hjertens grund.

Ja, fryd dig, mark, syng højt, du skov, 
i muldet går nu Herrens plov, 
og selv han lægger sæd i jord 
til himmel-brød på alterbord.

O, syng d°g hver, som stamme kan, 
nu tændtes lys i skyggers land, 
og ret som midnatshanen gol, 
blev Jakobs stjerne til en sol.

Nu kom han, patriarkers håb, 
med nyårsvers og himmeldåb, 
og barnet tyder nu i vang, 
hvad David dunkelt så og sang.

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, 
hold selv i os din julefest, 
da skal med Davids-harpens klang 
dig takke højt vor nytårssang!



I finlandssvenske hjem

Det er i år 50 år siden, Finland blev et selvstændigt land. Sammen 
med en rejse til Finland i sommer giver det mig anledning til at 
fremdrage et par minder fra dette land, når jeg nu skal give et 
bidrag til Egåbogen.

Jeg har besøgt det otte gange siden den anden verdenskrig, og 
det er forbavsende at være vidne til de store fremskridt, der er 
sket i løbet af en snes år. Her har et folk arbejdet sig ud af nød og 
fattigdom.

Det var i 1946, jeg første gang kom til Finland. Landet var 
endnu præget af krigsårenes vareknaphed. I »tøjbutikkerne« var 
der til at få duge og lagener af papir. Det var, hvad man kunne 
få. Jeg prøvede at ligge med papirlagener på et pensionat, hvor jeg 
boede. De knitrede og raslede, hver gang jeg vendte mig i sengen.

Hos ærkebiskop Aleksi Lehtonen i Åbo spiste jeg havregrød. Det 
var en sjælden og festlig ret i den tids Finland. I spisevognen mel
lem Åbo og Helsingfors fik jeg en varm ret. Der var lidt pølse i - 
det tog godt halvdelen af kødkortene for en uge. På en festaften på 
en restaurant i Helsingfors serveredes snitter. Der var ingen smør 
på, bare brød og ost eller brød og sild.

Året efter opholdt jeg mig en halv snes dage i Østerbotten, hvor 
landsdelens svenske ungdomsforbund holdt sommerlejr og årsmøde. 
Lejren blev holdt i Malax, hvor Johannes Klockars havde stiftet 
den første finlandssvenske ungdomsforening i 1888, og hvor det 
store ungdomshus med tilhørende park dannede en fin ramme om 
stævnet.

Den store alvor, krigsårene havde ført ind over landet, mærke
des i disse varme sommerdage kun nu og da i baggrunden. Mange 
af de unge mænd havde været med, men talte helst ikke om det. 
Men selv om ikke meget blev sagt direkte, dukkede det op nu og 
da, hvad sognet havde gennemlevet.
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Piger fra Österbotten.

Jeg hørte om den aften, da over tusind karelske flygtninge kom 
med deres vogne og bohave, alt, hvad de i hast havde kunnet føre 
med, for at blive indkvarteret i sognet, og jeg fik at vide, at på den 
gård boede en krigsenke — og der og der. Det blev til mange.

Alene fra Malax sogn var der faldet hundrede unge mænd i 
krigen. Deres grave fandtes på sognets kirkegård. Det var ordre 
fra general Mannerheim, at de døde skulle føres hjem. Jeg tror, 
det har betydet meget for hjemmene i Finland, at den tabte ung
dom blev ført hjem og kom til at hvile i hjemsognets jord.

Enkelte blev borte. Jeg var med en af de unge mænd hjemme, 
hans bror var savnet. Faderen troede, han ville komme tilbage en
gang. Han var den eneste, som troede det. Han bevarede håbet, 
men den før så høje og kraftige mand var blevet bøjet under sorgen 
og kunne aldrig sove længere end til klokken tre-fire om morgenen.

I parken ved ungdomshuset fortalte jeg en dag om dansk ung
domsarbejde. En ung kone, der var kommet for at høre på det, 
kom hen og hilste på mig. Det var en krigsenke fra sognet, der bad 
mig om at besøge hende, hvis jeg kunne få tid. Jeg sørgede selvføl
gelig for at få tid. Det er altid en oplevelse at komme ind i hjem
mene i et andet land, og det blev det ikke mindst i dette tilfælde. 
Hun havde to små piger, som hun nu var ene med, da hendes 
mand var faldet i krigen, og der var to hjem i Danmark, som 



10

havde tegnet et slags fadderskab for de to og sendt penge, gaver 
og tøj til dem.

Nu ville hun gerne vide noget om Danmark. Hvordan ser der 
ud i Danmark? Hvordan har folk det? Hvad lever de af? Og jeg 
måtte fortælle.

Det var gribende at tale med den unge krigsenke og høre, hvad 
hjælpen fra Danmark betød. Hun nævnte både pengene og gave
pakkerne og brevene. Ikke mindst brevene. I begyndelsen kunne 
det knibe at forstå sproget, men når brevene var læst nogle gange, 
gik det, og hun syntes, det var så stort, at mennesker i et land så 
langt borte tænkte på dem i deres nød. Hun kunne græde af glæde, 
når hun havde læst disse breve. Mit sind bevægedes ved at høre 
hende fortælle.

Hjemme i Danmark havde jeg været med i Centralkomiteen for 
Finlandshjælpen. Det var en stor oplevelse at komme derop og 
høre om, hvordan hjælpen var blevet modtaget.

Den unge kone fik mig til også at besøge sin gamle mor. Både 
hun og flere af hendes søskende var hjemme den dag, jeg var der. 
Moderen havde Kaj Munks prædikener liggende på sit natbord

Finske drenge har samlet brænde til en fattig kone.
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og ville gerne vide mere om den mand, hvis prædikener hun havde 
læst med glæde. Der blev tid til at sidde stille og synge nogle salmer 
og sange. Jeg forstod, at det hørte med, når man samledes i det 
hjem, hvor moderen også var enke. Har man ikke så meget at byde 
i det ydre, så kan man i alt fald dele det åndelige liv, man lever, 
med hinanden. For øvrigt var det forbavsende, hvad der kunne 
trylles frem i de private hjem til kaffebordet, når der var gæster 
langvejs fra.

Da jeg skulle af sted, kom den gamle mor med en vævet bord
løber, noget, som det var umuligt at købe i datidens Finland i 
nogen som helst forretning, og sagde til mig:

»Jeg er gammel og skal snart dø, jeg har ikke så meget at bruge 
den til, men tag den med til Deres frue og hils hende og hils Dan
mark og sig tak for alt, hvad der er gjort for Finland«.

Det kan være en rig oplevelse at komme til en andet land og se 
dets særprægede natur og dets kunstskatte, men rigest er det dog at 
komme i hjemmene, når man mærker hjerternes imødekommen
hed.

På en senere rejse til Finland kom jeg til Lovisa og blev modta
get af fru Ruth Andersson m.fl. Fru Ruth, som skulle tage sig af 
mig, var sekretær i Østre Nylands svenske ungdomsforbund.

Forinden vi gik til middag på en restaurant, blev jeg ført ind i et 
privat hjem, hvor jeg skulle hilse på en af pionererne for ungdoms
bevægelsen på disse egne. Det var fru Agda Marie Strandvik, hvis 
afdøde mand var ungdomsforbundets første sekretær og havde den 
stilling gennem mange år.

Fru Strandvik var for et par dage siden fyldt halvfjerds, og 
mens de fleste her sætter en annonce i avisen, at de er bortrejst på 
fødselsdagen, har hun ladet bekendtgøre, at hun er hjemme, og at 
kaffekanden er på hele dagen. Hjemmet var endnu fyldt med 
blomster, da vi kom, og med telegrammer og gaver. Jeg forstod 
tydeligt, at fødselsdagsbarnet var af dem, der spreder glæde om sig, 
og nu havde varmen fra den slået tilbage mod hende og givet glans 
til hendes festdag.

Noget af det første, fru Strandvik gjorde, var at føre mig hen 
til et lille bord, hvor der stod billeder af hendes danske venner - 
det var nogle af de danske frivillige i krigens første tid. Jeg forstod, 
at de var kommet her som hjemme, og at der værnedes om deres 
minde.
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Senere så jeg husets gæstebog, hvor en del af disse unge ikke 
blot havde skrevet deres navne, men også nogle ord, som fortalte 
lidt om, hvorfor de var i Finland.

Den første april 1940 havde godsejersønnen Chr. M. Rottbøll 
fra Børglumkloster skrevet:

»Det er ikke det fælles blod, der rinder i årerne, men det blod, 
der udgydes for en fælles sag, der binder menneskene til hinanden. 
Det er den historiske oplevelse, der gør et fædreland til et folk og et 
land til et fædreland«.

(Lehmann) Chr. Rottbøll

Niels Ahrenkilde skrev verset:

Kæmp for alt, hvad du har kært, 
dø, om så det gælder, 
da er livet ej så svært, 
døden ikke heller.

Axel Ahlefeldt - Laurvig — Lehn fra Hvidkilde ved Svendborg 
skrev den 24. april 1940:

»Gennem kamp til sejr«.
Og der var mange flere navne: Søren Korsbæk, Erik Kjær- 

gaard, Arne L. Madsen, Jens Chr. Hansen, Hans Ghr. Bursche, 
Harry Tage Kjeldsen og Jørgen Madsen.

Det tog en om hjertet at se disse navne på nogle af de danske 
frivillige i Finland. På en tid, da Finland bad det øvrige Norden 
om hjælp i form af våben og soldater, og de fleste af os svarede med 
at sende mad eller penge, stillede disse unge sig til rådighed og var 
villige til at ofre alt i broderfolkets kamp.

Vi er dem alle tak skyldige.
Det er over ti år siden, jeg stod i dette hjem. Agda Marie 

Strandvik er blevet firs siden da. En mand i Helsingfors ville sende 
en blomsterhilsen. Han måtte købe blomsterne i Helsingfors. Alle 
blomsterforretninger i Lovisa var den dag tømt for blomster.

Jens Marinus Jensen



Marie Bregendahl

Da det den 6. november 1967 er 100 år siden Marie Bregendahl 
blev født, synes jeg, at der er god grund til at mindes og måske 
genopfriske hendes forfatterskab. Det stod sikkert ikke skrevet ved 
hendes vugge, at hun skulle blive en af vore ypperste forfatterin
der, og endnu den dag i dag læses Marie Bregendahls værker - 
især af modne folk på landet. Hun er elsket, agtet, genstand for 
dyb tillid. Der findes mennesker, der så at sige rådspørger hendes 
digtning for at få svar på livets elementære spørgsmål.

Blandt vore forfatterinder er hun den kloge kvinde, der ikke 
blot ved meget om kærligheden, men til forskel fra de fleste andre 
er bred i sin kundskab om dens indvirkning på hele menneskesin
det, ja hele menneskelivet — mere end dens erotiske spil har hun 
skildret dens samvirke med dagliglivets gerning. Dette grundtræk i 
hendes digtning skaber et indtryk af storhed. I den danske realis
mes historie er hun en af de betydeligste.

Marie Bregendahl hører til de digtere, der er kommet ind på 
forfatterbanen gennem kontakt med en strømning i tiden. Hverken 
i hendes slægt eller i hendes personlighed findes der afgjorte træk 
af digterisk begavelse. Så udmærket en digter hun end blev, er det 
tydeligt, at den fine, milde tone i hendes værker snarere beror på 
menneskekundskab og vilje end på kunstnerisk fantasi. Det var 
dygtigheden i hendes personlige natur, hendes møde med en kul
turel strømning samt den modenhed, hun vandt sig, der gjorde 
hende til digter.

Dernæst hører Marie Bregendahl til den række digtere i dansk 
litteratur, som er kommet fra et gammelt milieu på landet. Lige
som andre i sin generation oplevede hun mødet mellem land- og 
bykultur og skiften fra gammeldags til moderne livsformer, men 
hun har ikke skildringen af dette skifte til sin væsentlige opgave. 
Hun gjorde ikke sociale og politiske brydninger eller ændringer i 
livsformer til sine væsentlige temaer. De er med i hendes digtning, 



14

men blot i yderkredsen deraf. Det væsentlige for hende var det 
menneskelige. Barnelivets, ungdommens, de modne, virksomme års 
og endelig alderdommens grundformer for menneskelivet. Kærlig
heden mellem børn og forældre og mellem mand og kvinde i lykke 
og ulykke.

Hun fortæller om bondestandens mennesker, fordi hun var kom
met af bønder og skrev på grundlag af minder fra det landlige liv i 
en midtjysk egn. Personligt forlod hun bondestanden og blev en 
intellektuelt arbejdende kvinde i hovedstaden, men hendes barn
domsegn blev hendes digtnings verden.

Heri ligger en begrænsning, og ikke med urette er hun blevet 
betegnet som hjemstavnsdigter. Men det liv, hun fortalte om, er 
ikke lokalt og særegent. Det er almen-menneskeligt, almengyldigt, 
løftet op over tid og milieu.

Marie Bregendahl blev født den 6. november 1867 som den 
ældste af otte børn på gården Bregendal i Fly sogn, Fjends herred, 
8 km syd for Skive. I 1879 døde hendes moder, kun 34 år gam
mel, i barselseng. Hendes myndige fader, der døde så sent som i 
1906, 77 år gammel, var en personlighed og karakteristisk for midt
jysk bondesind. Nogle steder er han skildret som et barskt hidsigt 
gemyt.

Andre steder fortælles, at han var venlig og god mod sine tjene
stefolk, særlig hyrdedrengen. Nitten år gammel, efter at hun et 
par år hjemme på gården havde gjort en husmoders gerning, lærte 
hun den næsten jævnaldrende Jeppe Aakjær at kende. Han førte 
hende ind i tidens kulturomformende åndsliv. Han lærte hende 
Ibsens og Strindbergs digtning, Georg Brandes’ agitation. Hun 
fjernede sig fra sin faders konservative anskuelser. I november 1886 
tog hun et år på højskole. Her udvidedes, udformedes hendes nye 
livsopfattelse, og hun lærte at tage vare på sin personligheds vækst.

I 1888 rejste hun til København som husassistent for at være 
sammen med sin forlovede Jeppe Aakjær. Fra den tid af må hun 
regnes for at være københavner. Hjem til Jylland kom hun kun på 
besøg.

I 1893 giftede hun og Jeppe Aakjær sig, og hun fik en lille arv 
udbetalt, så hun kunne oprette et pensionat i byen, gennem det 
kom hun i forbindelse med akademiske og litterære kredse. Få år 
efter blev hun skilt. Der er en mulighed for, at denne skilsmisse gav 
stødet til, at hun midt i 30-årsalderen begyndte at skrive. Først et 
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par noveller, som må anses som noget uvæsentlig, men så i 1902 
kom hendes første folkelivsskildring »Ved Lars Skrædders Syge
seng«. Her tog hun sin hjemstavn til område og markerede et af 
sine hovedemner: Længslen efter fremgang i livet, driften mod op
gang, som brydes med bindingen til ringe kår. Her er håb, anklage 
og forsonlighed. Anklageren udtrykkes af læge Lund, han kommer 
igen som en af hendes faste figurer i mange af hendes bøger, måske 
er han egnens distriktslæge.

Marie Bregendahls første virkelige bog er »Henrik i Bakken«. 
Det er en rigtig fortælling om mennesker i deres milieu. Den har 
meget til fælles med Skjoldborgs og Henrik Pontoppidans bøger. 
Den er dog ikke social, som Skjoldborgs. Den sætter jysk sind un
der debat. Det er umuligt at læse den uden at ønske, Henriks væ
sen dog kunne forandres, hvilket aldeles ikke sker. Henriks karakter 
undgår ikke at virke frastødende. Det har sikkert også været dig
terens hensigt. Der er ingen anklage i bogen, men alligevel en 
dump, smertefuld klage, en fordybet harme over, at en mand kan 
være som denne Henrik. Han er forhærdet, forbitret i sin ensom
hed og mangel på evne til at udtrykke sig. Der er i bogen en sorg
fuld erfaring om, hvor svært mennesket har ved at kende hinanden 
inderst inde. Der er en varm længsel efter, at de dog engang vil 
nå til bedre forståelse, der er en mærkbar higen efter, at gam
melt, forbenet tungt sind kan lettes og fornyes i mere liv, mere 
glæde.

Henrik er sær og urimelig indtil det ondsindede. Han opsøger 
grimhed. Han dyrker hårdhed. Der lurer et hovmod i hans kræn- 
kelystne vrangsind. Han synes stadig at hævne sig på sine omgivel
ser for, at han er, som han er. Han har selv stor pine deraf, for han 
har et stærkt følelsesliv. Da hans hustru, den lysere og mildere 
Mariane, dør, går han så at sige ind i en sort gravhøj af vældig sorg 
over hende. De har ikke evnet i deres samliv at vise glæde for 
hinanden, og deres ægteskab har lidt skibbrud, ganske vist ikke i 
det ydre, men så des mere i det indre, simpelthen ved at være kær
lighedsløst. Men meget stærkt lever der en følelse mellem dem, 
som spiller en rolle i jysk selvbevidsthed. De agter hinanden, fordi 
de er retsindige. De ved, at hvad der er i vejen med dem, er deres 
afmagt, når det gælder hjertets udfoldelse. Mariane har nok deraf 
over for andre, men ikke over for ham. Han lægger et kvælende 
tryk over alle omkring sig. Men hun frikender ham ved at forstå, 
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at han ikke kan være anderledes, men han er stok og sten, og det er 
hans skæbne. Det eneste man kan gøre for ham, er at yde ham 
agtelse for hans retsindighed. Det er skildret således, at der til den 
ene side røbes en rådløshed, til den anden side en bøjen sig for 
tingene, som de nu engang er. Resultatet bliver en sorgfuld trods. 
Men det er umulig ikke at føle et ønske, en forventning om, at der 
dog må komme magter til disse dystre sind, som bringer sol og 
varme over dem. Det var just dette, den frisindede åndsretning, 
Marie Bregendahl havde kontakt med, dybest set ville. Moderni
sere gammelt bondevæsen og almuesind og kalde fri, mere menne
skelighed frem. Hendes ægteskab med Jeppe Aakjær har bekræftet 
dette for hende. Rimeligvis er det erfaringen herfra, som har dre
vet hende ind i granskningen af Henriks og Marianes hårde og 
stolte, trodsige og dygtige sind, som er deres skæbne, og som kal
der på medfølelse og forståelse.

Nu varer det otte år, inden hendes næste bog udkommer, hvor
for ved vi ikke. Den var vistnok skrevet. »En Dødsnat« hedder 
mesterværket. Man gør klogt i at læse de to bøger i sammenhæng. 
Derved vil det vistnok springe i øjnene, at de begge har deres dybe
ste grundlag i Marie Bregendahls grublen over sit eget væsen. I 
Jeppe Aakjærs erindringer taler han ikke smukt om hendes mis
tænksomme og uglade sind i det daglige, hendes »anklagende åsyn 
med de hårde bregendahlske træk«. Hvad han således kunne få sig 
til at skrive mange år efter, har han sikkert ikke lagt skjul på i 
deres samlivs tid. Det ville ligne hende godt nok både at trodse 
denne dom over hende — hvad hun også havde gode grunde til — og 
tage sig den nær og overveje det muligvis berettigede i den. Om
kring disse to synspunkter har da henholdsvis Marianes og Henriks 
skikkelse i hendes første bog vistnok dannet sig.

Hendes granskning af sig selv er derpå gået videre og har udfol
det sig i »En Dødsnat«. Denne bogs hovedperson er ganske vist 
moderen Ane Gram på Broholm. Men hendes død ses mærkeligt 
nok mest gennem hendes otte børns øjne og sind, de følger nattens 
begivenheder næsten punkt for punkt. Fortællingen handler mest 
om dem. Hele deres liv blev forandret i denne dødsnat. Dette gæl
der stærkest den tolvårige Lise. Da moderen er død, går bedste
moderen hen og lægger sin hånd på Lises skulder, og mens hun 
peger rundt på hele søskendeflokken, siger hun: »Så mange er der, 
Lise, og du er den ældste. Går det ikke de andre, som det skal, så 
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er det dig, der spørges efter«. Således har Marie Bregendahl selv 
tolv år gammel oplevet at miste sin moder og knap ude af pige
årene at få pålagt et alt for stort ansvar. Det er klart, at Lise ikke 
er ensbetydende med Marie Bregendahl selv. Men lige så indly
sende er det, at digtningen om disse skikkelser rummer personligt 
oplevet virkelighed.

Udgangspunktet for »En Dødsnat«s vækst i Marie Bregendahls 
digtersind har da rimeligvis været hendes overvejelse af, hvorledes 
hendes moders død og ansvarets indtræden i hendes unge sjæl har 
fremkaldt det, som Jeppe Aakjær bebrejdede hende. Dette forkla
rer fortællingens ejendommelighed. Efter den indledende scene, 
hvor moderen er skildret mellem sine børn, den meget travle og 
altomspændende kvinde, glider hun i baggrunden. Da døden nær
mer sig, er det ikke hende, der egentlig fortælles om, men virknin
gen deraf på de voksne og navnlig på børnene. Der sker meget, 
men der opleves, føles mere. Derved er »En Dødsnat« blevet et 
større værk end blot en historie om en jysk bondekones ulykkelige 
barsel. Den er en almenmenneskelig skildring af kamp mellem død 
og liv, mellem skæbne og sind, mellem tabende og sejrende kvinde
magt. Ane Gram dør ganske vist den nådeløse død, alligevel er det, 
som om hun lever op på ny i Lise. Pigebarnet føler, at denne nat 
gør hende voksen. Brydningen mellem død og liv er skildret såle
des, at læseren mærker kvindemagten gå fra det ene slægtled til 
det andet. Som Marianes lys trods alt sejrer, ved at Henrik giver 
efter for sin stærke følelse, selv om den er lutter sorg over hendes 
død, således sejrer den døde moder Ane Gram, ved at datteren 
Lise fyldes af den alvor og det ansvar, der modner hende til 
kvinde. Der er ingen antydning af, at den store alvor knuser eller 
tynger pigen, tværtimod indgyder den hende en levende fortrøst
ning, der er lige så stærk som jammeren over moderens håbløse 
skæbne. Hendes modsætning er den lidt yngre søster Helga. Hun 
har et hårdt sind, kan ikke give efter for sine følelser. Hun tænker 
stift og stadigt på det samme, er stejl og spotsk over for andre, mens 
Lise har det livsfyldte menneskes rummende sind. Oplevelsen af 
moderens død giver Helga et knæk, således at hun senere i livet 
bukker under. Lise møder vi siden i Marie Bregendahls værk om 
Sødalsfolkenes liv. Her er hun, navnlig i »Mikkel i Møllen« den 
kloge og tidligt modne kvinde. Det er muligt, at skildringen af 
disse to piger er opstået af Marie Bregendahls selverkendelse, sådan 
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som hun kunne være blevet, og sådan som hun gerne ville være. 
Endnu kan nævnes et par træk til forståelse af bogen. Ane Gram 
holder på, at når doktoren ikke tilkaldes, vil hun klare sig igennem. 
Kommer han, dør hun. Det vil blandt andet sige, at så længe man 
kan være uden doktorens hjælp, er man under naturens og Guds 
eller egen magts hånd, og livet vil sejre. Det vigtigste er, at tingene 
går deres egen gang. Dertil svarer skildringen af bedstemoderen. 
Hun kan, ligesom det siges om Lise, huse forskellige følelser på 
en gang. Hun er godt nok med i den voksende gru, men hun stav
rer fra og til sovekammeret og laver sødsuppe og varme vafler til 
jordemoderen og de hjælpende nabokoner, for det traktement hø
rer nu engang til. Hun mener ligesom Ane, at doktoren er nytteløs. 
Hun er hårdsindet som Helga, men i al sin gammeldags stivsind 
står hun Lise nærmest. Hun kan både se håbløsheden i døden og 
gøre sit yderste for at holde livet i gang, få det, der skal ske, til at 
ske.

»En Dødsnat« skaffede Marie Bregendahl stor anseelse. Den 
styrkede hendes tillid til sig selv. Kort efter dens fremkomst var hun 
i gang med en ny bog. Det synes som om det skulle være en stor 
roman fra den historiske tid, men først mange år senere kom den, 
da kom den til at hedde »Holger Hauge«.

Marie Bregendahl har altid protesteret mod at betegnes som 
særligt bundet til jyske forhold og begrænset deraf. Det frydede 
hende, da der engang blev sagt om »En Dødsnat«, at den lige så 
godt kan tænkes at foregå på Korsika som i Nordvestjylland. Og 
dog går der lige linjer fra den til »Sødalsfolkene«, og dette værks 
billeder lader sig meget tydeligt lokalisere til, hvad hun engang 
kaldte den skønneste egn i Danmark: »De store hedebakker øst for 
Søgårde og Stubbegårds sø, i Sevel, sydvest for Skive, hendes egen 
hjemegn«. Af personerne i »En Dødsnat« nævnes Ane Gram på 
Broholm og hendes datter Lise. Hun udtaler en af værkets beken
dende replikker: »Verden er da fuld af jammer og bedrøvelse, så 
hvis En ikke passer på at gemme en bitte smule af det, der er til at 
fornøje sig over, så bliver det såmænd ikke til at være her«. Det 
kan tænkes, at den er tænkt som et sidestykke til Johannes V. Jen
sens Himmerlandshistorier, der netop i de år, hun begyndte at 
skrive sit værk, kom i samlet udgave. Hun kendte sikkert til gamle 
dages bondeliv lige så godt som Johannes V. Jensen. Hun var 
næppe sprogmester som han.
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Henved ti år varede udarbejdelsen af »Sødalsfolkene«. Den 
første bog »Alvilda« har meget med folkelig fantasi i sig. Alvildas 
skæbne åbenbares brudstykkevis af en fantaserende tossekone, som 
taler i ekstase. Alvilda er en stout kvindeskikkelse, hun alene tør 
danse med tateren. Men da hun har lidt ægteskabeligt skibbrud 
med den mand, hun inderlig elsker, drives hun af sindssyge ud i 
de sorte hedebakker, især når det rigtig stormer, indtil hun om
kommer og efterlader sig en grublen over ondskabens og godhedens 
skiftende magt. Jeg vil ikke gøre rede for alle de syv bind, som 
tilsammen udgør »Billeder af Sødalsfolkenes liv«. I 1934-35 ud
kom »Holger Hauge og hans Hustru«. Den har hævdet sig i tiden, 
som fulgte, blev læst i landbokredse, genfortalt og fortolket på 
skoler. Bogens historiske anlæg røber Marie Bregendahls bevidst
hed om at være personligt engageret i en kulturel og social bevæ
gelse. Den danske bondestands forvandling fra hedeopdyrkningens, 
dræningsarbejdets, andelsmejeriernes tid frem til det politiske sy
stemskifte 1901, hvor bonden kom ind i kongens råd. Vi møder 
her en kvindes forsøg på at omlægge sin mands brug af livet. 
Holger Hauge er en vanskelig, urolig, temperamentsfyldt mand 
uden ordentlig styr på sig selv, men han er dygtig og handlekraftig, 
der er opdrift i ham. Den tre år ældre Kirstine gifter sig med ham, 
det er et fornuftsægteskab fra hendes side for at få en frugtbar 
gerning ud af hans hidsige virkelyst. Hun vil have og opnår også, at 
han bliver en mand i samfundet, hos hvem man ser noget stort og 
værdigt komme ud af bondestanden. Hans rastløse drømmesind, 
hans galhovede virke- og herskelyst får en bevidsthed om at have 
arbejdet i højere magters tjeneste, for bondestandens magt og ære, 
for den gode samfundsudvikling. Men på systemskiftets skønne 
sommerdag 1901, da de torstedbønder kommer og beder Holger 
Hauge om at være med til at takke kongen, griber Kirstine ind og 
siger, at han ikke har noget at takke kongen for. Nu skal Holger 
trække sig tilbage og samle sig om den menneskelighed, hun har 
drænet og dyrket i ham, og om forholdet til den frugtbare jord, 
han har vundet ud af sure kær og lynghede. Han skal blive i den 
verden, som er hendes og hans. Men Kirstine skal dø på denne 
samme dag.

Herefter er han en mølle i tomgang. Og i tiden herefter hvirvler 
han sig ind i alskens affærer, både sådanne, der har med den dyg
tige side af ham at gøre, og sådanne, der bare fører ham ud i let
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sindigheder. Først langt om længe erkender han med anger, at der 
er ingen anden lykke for ham end resignationens eller bedre livs
forståelsens, vundet gennem mindet om hende. Her bringer Marie 
Bregendahl det budskab: Et menneske er en mand og en kvinde i 
et, som sammen gør en livsgerning.

Efter at »Holger Hauge og hans Hustru« var udkommet i 1935, 
havde hun planlagt en stor roman »Birgitte Borg«, som hun næ
rede store forhåbninger til, men døden rev hende bort midt i arbej
det med den. Hun døde i sommeren 1940 og blev begravet i sin 
hjemstavns jord på Fly kirkegård. Bogens første del var blevet fær
dig, og den er senere udgivet.

Marie Bregendahls digtning rummer ikke noget stort eller dyb
sindigt tankeindhold. Den springer lige ud af livet, som det nu 
engang leves, og rig er hendes digtning ved den menneskelighed, 
der strømmer ud fra den. Marie Bregendahl kender livet og men
neskene, hun ved, hvor grumt og tilsyneladende meningsløst skæb
nen kan handle med menneskeliv. Grundstemningen i hendes digt
ning er dyb ærbødighed for livets storhed sammen med varm med
følelse for dem, der ved skæbnens ugunst kommer til at lide under 
dets vælde. Skæbnen kan ingen afvende, den er forbundet med vor 
inderste natur.

Hermed ønsker vi alle Egåbogens læsere en glædelig jul og et 
lykkebringende nytår.

Ole, Hanne Kristine, Karen og A. Vestergård



En af skolens 25 års jubilarer, Trine Nielsen, Vostrup, (f. Gylling Holm), 
der er formand for DATS, Dansk Amatør Teater Samvirke, og fra april 1967 
udnævnt til medlem af radioens og fjernsynets programudvalg, skriver:

Passiv — Aktiv?

I sin lille bog »Teaterstrejf i påskevejr« ta’r den nu afdøde danske 
dramatiker Kjeld Abel os med på en travetur ud over marker og 
hegn i det jyske landskab nord for Limfjorden, hvor han boede og 
arbejdede en stor del af tiden i sine sidste leveår. Under turen for
tæller han om, hvad teatret efter hans mening er og bør være.

Bogen udkom første gang i 1948, foruden alt det, den siger os 
om teater, siger den os en masse om os selv og den tid, vi lever i. 
»Evnen til at lukke op og lade strømme ind er desværre en vugge
gave, der meget hurtig sættes over styr. Der gøres i hvert fald alt 
for at den skal blive det. Sideløbende med forældres, asylers, børne
havers, skolers og alt muligt andets smukkeste og sikkert mest vel
mente anstrengelser for at stuve os ind i en nødvendig samfunds
orden, stuves vores oprindelige primitivitet, vores medfødte åben
hed, dybere og dybere ned på bunden af den personlige kommode
skuffe, ned under barnetøj, konfirmationshabitter, pænt strøgne 
kontorskjorter, hvide søndagsflipper og dæmrende håb om danne
brogskors. Den direkte fornemmelse på huden føles svagere og sva
gere, færre og færre bliver de lykkelige øjeblikke, hvor man synes 
at opleve helheden i et eneste chokerende glimt. Langsomt glem
mer man hva’ det vil sige at se, simpelthen se, vanen og det tillærte 
har lagt sig som beskyttende bandager over øjnene. Mødet med 
kunsten biir andenhånds, trediehånds, tusindhånds. Den skabende 
fantasi er forlængst tvunget ind i en venlig, men strammere og 
strammere spændetrøje. Man mærker det ikke. Man er blevet den 
passive tilskuer«.

Der har været talt og skrevet meget i de seneste år om en kultur
kløft; da Rindal og flere protesterede mod Statens Kunstfond, kom 
der rigtig gang i debatten, en skov af løftede pegefingre rejste sig 
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fra pædagogisk hold. Nu skulle vi rigtig til at lære om kunsten, der 
skulle bygges kulturhuse rundt i landet, hvor vi »almindelige« men
nesker kunne gå hen og få forstand på og beskæftige os med kun
sten i dens forskellige former. Bodil Koch standsede disse planer, i 
hvert fald i den form, hvori de forelå, og det mener jeg, vi skal være 
glade for.

Det er ikke folk, der forstår sig på kunst, vi mangler, ej heller er 
det steder, hvor det er fint at komme, og hvor vi med hatten i hån
den kan beundre de store mestre. Det vi trænger til er selv at give 
os i lag med at forme og skabe, at finde frem til de mange udtryks
muligheder vi alle har.

Den såkaldte kulturkløft er vel mest et spørgsmål om at være 
passiv eller aktiv. Den passive tilskuer har så gode dage som nogen
sinde, foran fjemsynsskærmen og over for de mange tilbud fra un
derholdningsindustrien. Der er tilbud nok om at hjælpe os med at 
slå tiden ihjel. Men skam få os, om vi ikke udnytter den kostelige 
fritid vi har fået som en gave på bedre vis end ved at lade os under
holde med ligegyldigheder. Fritid har vi fået, lad os bruge den til 
udvikling og udfoldelse af de skabende evner, vi alle har.

I amatørteaterarbejdet findes en hel række muligheder for ska
bende udfoldelse. Dramaet omfatter alle de musiske fag, tænk blot 
på fremstilling af dekorationer, rekvisitter, dragter og i de helt 
gamle og helt nye ting musikken og dansen. Men alt for mange 
gange går tæppet fra for en forestilling, uden disse muligheder er 
blevet forløst. Man har ikke givet sig tid, man har måske ikke set 
disse muligheder; selve resultatet, den færdige forestilling har været 
vigtigere end arbejdet undervejs.

Ser man det fra den anden synsvinkel, at arbejdet med stykket, 
med den enkelte og gruppen, med at samle alle de små enkeltheder 
til en helhed og hver stund man tilbringer sammen om den fælles 
opgave, er hovedformålet, kan der ske det pudsige, at resultatet, 
altså forestillingen, bli’r af langt bedre kvalitet. Men der må være 
tid og ro til at lege og eksperimentere sig frem, og lederen må have 
evne til at få gruppen til at arbejde selvstændigt med stoffets mu
lighed og hjælpe den enkelte frem til at beherske sin udtryksform. 
— Det kan mange gange være vanskeligt at acceptere nye former, 
og mange lukker i og siger ellers tak, når de stilles over for den 
moderne dramatik; men det gælder vel her som overalt, når vi står 
over for noget virkelig værdifuldt, enten det er gammelt eller nyt, 
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at det kræver noget af os, for at vi kan tilegne os det, det kræver 
et stykke arbejde, en aktiv indsats af os. Der har vi jo i alt fald i 
vores foreningsliv (jeg skal ikke sige, hvordan det er på skolerne) 
en tradition, der gør det vanskeligt at komme frem med de nye 
ting, vi har selv vænnet publikum til den indstilling, at det skal 
være festligt, folkeligt og fornøjeligt — ikke et ondt ord om det; 
men jeg ville gerne, om amatørteater i vore foreninger og på sko
lerne kunne få samme plads som gymnastikken i den forstand, at 
det er noget, der har værdi i sig selv, at man kræver kvalificerede 
ledere, der ved, hvad de har med at gøre, og at man ser på den 
færdige forestilling på samme måde som på gymnastikopvisningen, 
som et resultat af en vinters eller et andet tidsrums arbejde, som de 
unge har deltaget i med liv og lyst, som de selv har ønsket at deltage 
i og meldt sig til og oven i købet måske betalt for at være med til.

Det ville give bedre muligheder for fornyelse både repertoire- og 
spillemæssigt, hvis man lader en gruppe unge mennesker arbejde 
på studiekredsplan med den nye dramatik, vil man derigennem 
næsten altid opnå et ønske fra gruppen selv, om at prøve at spille 
noget sådant. Mange efterskoler og højskoler har tradition for at 
spille komedie med deres elevhold, og dramatik findes på timepla
nen flere steder. Jeg vil ønske, det må fortsætte og udvikles og finde 
sin naturlige plads i skolens liv til glæde, inspiration og engagement 
for de mange.

Trine Nielsen.



Uden 10 års undervisningspligt og uden 
statskontrollerede afgangsprøver

Der er to spørgsmål, der i denne tid stilles til efterskolefolk: Det 
ene er: hvad vil I sige til at få vor undervisningspligt udvidet fra 
de nu gældende 7 år til 10 år? Og det andet: ønsker I at indføre 
de statskontrollerede afgangsprøver, som den nye efterskolelov nu 
har åbnet mulighed for at lade en efterskole afholde?

Naturligvis kan der siges meget både for og imod, og enhver har 
lov til at have sin mening. Men i bestræbelserne for at overbevise 
andre fremføres der ofte begrundelser, som i hvert fald jeg ikke 
kan lade mig påvirke af. De er for svage, når de stilles over for de 
erfaringer, som jeg er i besiddelse af.

Jeg begriber f. eks. ikke, at ellers fornuftige folk for ramme alvor 
mener, at man kan gøre spørgsmålet mindre betydningsfuldt ved 
at hævde, at når vi har en syv års undervisningpligt, betyder det 
ikke noget væsentligt at forlænge den. For det første er situationen 
en ganske anden, når barnet begynder sin skolegang. Hvem vil 
vove at påstå, at der i vort land kan findes forældre, som vil sige: 
mit barn skal ikke lære at læse og skrive og regne! Mon ikke vi er 
nået dertil, at vi kunne regne med 100 pct. frivillig godkendelse af, 
at børnene undervises, selv om vi ikke havde lovfæstet undervis
ningspligt? Det gør dog alligevel ikke noget, at pligten eksisterer 
for børnene. Man ville jo ikke have nogen glæde af at kunne sige 
til dem: I er kommet ganske frivilligt, så vi har lov til at forud
sætte, at I derfor også er interesserede i at få det bedst mulige ud 
af arbejdet her.

Det er i mange andre henseender aldeles indlysende, at man ikke 
kan behandle 14—17-årige unge på samme måde, som man be
handler børn. Ja, men hvorfor findes der da fornuftige folk, som 
nu ønsker at behandle de yngste unge som børn, hvad undervis
ningspligten angår? Det er netop i de år, trangen til at ville tage 
stilling selv bliver stærkere og stærkere, og det er af umålelig stor 
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værdi, både for elever og lærere, at der ligger en frivillig beslutning 
bag det skolearbejde, de står fælles om at få det bedst mulige ud af. 
Langt mere end i de tidligste skoleår vil hele resultatet være af
hængig af, om samarbejdet udspringer af lærerens anstrengelser 
for at få så mange som muligt med og elevernes eget ønske om at 
få så stort et udbytte som muligt af den fortsatte undervisning, der 
tilbydes dem. Selvfølgelig vil vi alle gerne, at de sidste kunne brin
ges til at komme med også. Men gør vi det ved tvang, ændrer hele 
billedet karakter. Så vil ingen længere kunne føle glæde og stolthed 
over det imponerende resultat, som er nået her i Danmark på 
frivilligt grundlag. Vi skulle gerne have de sidste med, men det må 
ske med andre midler end tvang, hvis de skal have samme gavn 
og glæde af det som dem, der er gået frivilligt med. Jeg tror, at hvis 
vi havde tålmodighed nok til at gøre forsøget, så har vi både dyg
tige nok pædagoger og velvillige bevilgende myndigheder til at be
vare den inciterende frivillighed og nå et for alverden overraskende 
resultat. Derimod vil ingen i verden se noget pædagogisk enestå
ende i den danske skole, hvis vi giver slip på det, vi har nået ad 
frivillighedens vej, og forlanger, at ingen må komme frivilligt, men 
at alle skal komme af pligt. Adskillige vil sikkert tværtimod synes, 
at vi har slået et særpræget smukt billede i stykker og anskaffet os 
en dårlig efterligning af et billede, der kan findes mange andre 
steder i verden.

Hvad efterskolen angår, ville en udvidelse af undervisningsplig
ten kunne medføre, at vi fik elever, der blot tog på efterskole for at 
blive fri for at fortsætte i deres hidtidige skole. Det får vi måske 
også nu, men det er dog alligevel stadig sådan, at de kommer 
uden overhovedet at have pligt til at tage nogen undervisning. 
Baggrunden vil blive noget anderledes, hvis de modvilligt vælger 
den udvej blandt flere pligt-muligheder.

Efterskolerne kalder sig »frie ungdoms- og efterskoler«.
Den frihed, de har, giver sig udtryk på mange forskellige måder. 

Der foreligger intet krav om bestemte fag eller bestemte timetal på 
arbejdsplanen, heller ikke om en godkendt uddannelse af lærerne. 
Der er frihed til at bestemme selv, hvornår et kursus skal be
gynde, og hvor længe det skal vare. Der er fuldstændig frihed i 
undervisningen o.s.v. o.s.v. Men det er altid vanskeligt at give en 
udtømmende forklaring på, hvorfor vi i særlig grad kan kalde dem 
frie skoler. Det er som med en skøn buket blomster. Skønheden 
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kan fylde en med glæde, men det er ikke muligt at få andre til at 
opleve den ved at skildre hver enkelt blomsts kønne form eller 
farve. Derimod kan de fleste se forstyrrelsen, hvis der stikkes en 
enkelt blomst derned, som passer mindre heldigt med de andre.

Hvis en efterskole vil gå ind for afholdelse af statskontrollerede 
prøver, vil der blive stillet bestemte krav til den. Det er der abso
lut ikke noget at sige til. Prøven skal, som man siger, være identisk 
med folkeskolens. Derfor skal dens elever inddeles efter skoleårs al
der, så man ikke lader f. eks. 8. og 9. skoleårs elever gå op sammen. 
Naturligvis. Men hvor er så vor frihed til at dele holdet op i 
grupper af nogenlunde samme dygtighed uden hensyn til deres 
alder, den »niveaudeling«, som man ellers er begyndt at betragte 
som en så stor fordel i undervisningen, at man opstiller den som et 
fremtidsønske for folkeskolens ældste klasser? Efterskolen, der vil 
have prøver, må bøje sig for de krav, der stilles. Det gælder også 
timetal, hvor der i kravet tages hensyn til elevens tidligere under
visningsår — ikke til hans kundskabsniveau. Og endelig kommer 
man heller ikke uden om årskarakterer og eksamenskarakterer med 
den fare, som de rummer - dels for at bedømme forkert, dels for at 
fremme en uheldig tendens til at lægge for megen vægt på en enkelt 
side af et ungt menneskes fremtidsmuligheder, enten det så bliver 
til hans fordel eller det modsatte.

Jeg kan ikke komme bort fra, at en afgangsprøve (der de fleste 
steder sidestilles med en eksamen) er en fremmed blomst i eftersko
lens store frihedsbuket. Hvis målet for vort arbejde stadig skal være 
lige højt — at styrke vore elevers hele menneskelige udvikling og 
modning - så hører den ikke hjemme i vores skole. Jeg ved, der er 
nogen i efterskolen, som vil hævde, at man også i prøveforbe
redende skoler kan have al den frihed, som man ønsker sig. Det 
kan efter min mening kun være rigtigt, hvis de har det som den 
jyde, der stak sin billet frem til konduktøren og sagde: »På den bil
let kan a rejse, lige så langt a vil!« — »Nej, nej, min gode mand,« 
svarede konduktøren, »De kan skam kun rejse til Holstebro«. - 
»Ja, men a vil heller ett længer!« sagde jyden.

Siden 1948 har jeg hvert år fået en dejlig masse hilsener til 
Egåbogen fra 10 års jubilarer. De får en lille påmindelse herfra, 
om at det er snart 10 år siden, de var elever her, og en opfordring 
til at fortælle lidt om, hvad de har bedrevet og oplevet i de 10 år.

Enten det er et længere brev eller et kortere, er der altid meget 
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at læse også mellem linjerne, og når jeg går dem alle sammen igen
nem for at skrive om dem til Egåbogen, sidder jeg med et væl
digt indtryk af, at disse 10 ungdomsår virkelig hører til de vanske
ligste, men også de rigeste i et menneskes liv. Det er dér, der træffes 
afgørende valg af betydning for hele ens fremtid. Derfor er det så 
vigtigt, hvad de år bliver brugt til. Og så melder det spørgsmål sig: 
vil det for alle uden undtagelse, enten de ønsker det eller ej, være 
til glæde og styrkelse, om de fik pligt til at søge undervisning af en 
eller anden slags i endnu tre år ud over de nu syv pligtige?

Jeg tror det ikke. Der vil altid være nogle, de færreste, som med 
besvær og ulyst får den for dem nødvendige viden og ikke spor 
mere i løbet af 7 år, og har de hverken lyst eller brug for at få mere, 
ville man gøre dem en dårlig tjeneste ved at tvinge dem til det. 
De klarer sig lige godt, ja, måske bedre, når de ikke tvinges til at 
vise deres vanskeligheder på et bestemt område, men får lov til 
frit at hellige sig andre interesser. Ligeledes står det mig klart, at 
en prøve med karaktergivning i de fleste tilfælde godt kan und
væres, — navnlig hvis samfundet vil lade være med at give dem med 
de højeste karakterer de bedste chancer i kapløbet om lærepladser 
og stillinger. Børn og helt unge, der ikke skal gå læsevejen, behøver 
ikke at bruge tiden til prøveforberedelser og prøver. Men også om 
alle andre unge gælder det, at nogle måneders ophold i et helt frit 
skolemiljø i deres ungdomstid, på en efterskole eller en højskole, 
kan give dem en værdifuld oplevelse, der ikke kan sammenlig
nes med et prøveresultat. Evner og tillærte arbejdsformer og kund
skaber kan på en måde måles. Udbyttet af et ophold på en fri skole 
skal ikke måles, men det er der alligevel. Det bærer tidligere ele
vers breve ofte præg af.

Ja, og selv om 10 års jubilarernes hilsener i følge sagens natur 
har mest interesse for os og deres kammerater, kan jeg dog ikke 
lade være med lige efter disse synspunkter vedr. udvidet undervis
ningspligt og afgangsprøver i efterskolen at aftrykke et par særlige 
breve. De er — sammen med andre hilsener fra i år og tidligere år - 
for mig et tydeligt vidnesbyrd om, at hvad de unge behøver, det 
er kun i så vid udstrækning som muligt at få tilbud om undervis
ning og uddannelse samt god økonomisk støtte til at modtage den. 
Så skal vor ungdom nok klare sig.



Ebba Boes skriver:

Bare en husmor . . .

At tænke sig, at jeg, der knap har været længere end i Hälsingborg 
efter mandler, kan komme i tanke om at skrive lidt længere til 
Egåbogen........ og dog kan de fortravede sten på Gaustatoppen i 
Norge bekræfte, at jeg har set mig vidt omkring, endda så meget, 
at jeg har opdaget, at det er i den støvede dal, man skal finde sig 
selv; der er koldt på tinderne.

Det, jeg vil forsøge at beskrive, er ikke en rejse i et fremmed 
land, men en rejse i min egen tid gennem en udvikling til det at 
være hjemmegående husmor med respekt for livet.

Rekonstruktionen af min udvikling går ikke ret meget længere 
tilbage end til Egå, som jeg forlod med en bunke mindreværdskom
plekser (de fleste havde jeg med, da jeg kom), der drev mig ud i 
en masse konflikter, mest med mig selv. Som værn anlagde jeg et 
hovent og snobbet væsen, men min selverkendelse tillod mig ikke 
at bevare det ret længe ad gangen.

Fra Egå gik jeg lige ind på realkursus med 4 mdrs. forsinkelse 
og led en række nederlag, der gav indre spændinger, men også et 
vist kendskab til og grundlag i flere fag og dermed en gnist selv
tillid.

Selvtillid og egoisme er grundlag for al udvikling. Alle menne
sker er født med selvtillid, men en stor del af os får den brudt ned 
gennem gentagne nederlag p.gr.a. gængse normer og krav, som 
senere hen i livet viser sig at være ligegyldige. Vi må arbejde be
vidst egoistisk for at genopbygge vor selvtillid, hvis vi får chancen. 
Alle er født med en indadrettet egoisme, som hjælper os til uaf
hængigt af andres meninger at udvikle en personlig udfoldelse. 
Desværre får de fleste ikke lov til at beholde denne egoisme, fordi 
man skal lære at tage »hensyn« og helst udrydde den synlige 
egoisme, men da egoisme er så fundamental for livsudfoldelsen, er 
det umuligt. Vi opnår bare at udadrette vor egoisme, d.v.s. at få 
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andre til at synes om os, vore ord, handlinger, væremåde, ud
seende osv., og dermed giver vi en god portion af os selv for at opnå 
disse uægte og ureelle ting, der fremmer ærgerrigheden og udsletter 
vor personlighed for at placere os på de andres normalmålestok.

Min plan var fra kursus at gå på seminarium, hvor jeg nok ville 
have givet afkald på den sidste lille rest af selvtillid og personlighed 
med den modenhed, jeg da havde. Jeg valgte at følge min forlovede 
til Nordsjælland. Vi giftede os----og pludselig skete der en masse 
nyt. Jeg fik i disse fremmede omgivelser en enestående chance til 
at tage selvstændig stilling til en række problemer i forbindelse med 
ægteskab, hjem, nye mennesker osv. Senere er jeg blevet klar over, 
at dette valg var det rigtige for mig. Jeg kom til ting, jeg kunne 
klare og klare godt, og i den deraf springende balance fik jeg øje 
på små glimt af min personlighed, som jeg fik tid til at pleje sam
men med min egoisme og selvtillid gennem de opgaver, jeg kom 
ud for.

Vi fik vort første barn efter 10 mdrs. ægteskab. Således kom jeg 
som 18-årig ud for at skulle klare bosætning, graviditet og fødsel 
langt fra nervøse bedstemodre og opdagede, at jeg kunne. Tro 
endelig ikke, at jeg glemmer eller undervurderer den støtte, jeg fik 
af min mand, uden den var udviklingen nok blevet anderledes, og 
mit »jeg« ville ligge dybt begravet under normer. Støtten og frihe
den mellem ægtefæller er ikke så selvfølgelig og ubetinget, som 
mange i deres hyldest til familien går og forestiller sig. Der hører en 
gennemgribende holdning og gensidig respekt til. Efter et halvt år i 
et kælderværelse købte vi hus og oplevede ny indretning med små 
penge.

Min indre trang, skabertrangen, fik frit løb i dette at gøre tin
gene selv: sy, hækle, strikke, male og slå søm i. Den permanente 
trang trak hele tiden noget nyt med sig gennem tegning, stoftryk, 
keramik og grafik; tankerne udvikles, én tanke fører uundgåeligt et 
helt tankesæt med sig, det giver igen associationer til en idé, der 
føder en ny osv., blot man åbent og afslappet vil modtage, får man 
en bunke forærende, og ud af denne bunke skal der nok være ting, 
man vil gøre en indsats for at komme videre med, og så er spillet 
i gang.

Rigtig fart i tingene kom der først, da vi kom til Silkeborg. Vi 
byggede hus, og det var naturligt mig, der tog sig af de fleste pro
blemer og praktiske gøremål vedrørende det. Vi fik barn nr. 2.
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Jeg fik kørekort, den første eksamen, jeg bestod. Herved opda
gede jeg, at jeg også i overført betydning var i stand til at bevæge 
mig uafhængig af andre og dog både tanke- og udviklingsmæs
sig nå et stykke vej parallelt med dem.

Mest betød mødet med åbne mennesker, der selv var inde i en 
udvikling og ikke bange for at blotte sig, fordi de har erkendt sig 
selv. Jeg opdagede, at det at mødes med en nabokone til formid
dagskaffe og en rask diskussion om en tv-udsendelse, en bog eller 
politiske samfundsproblemer kan være noget vældig positivt, som 
er med til at gøre os hjemmegående statussymboler berettigede, og 
som sætter os i stand til at skabe et fristed for ægtemænd, børn og 
påhæng uden at give os selv.

Der skal også være plads til en udvikling til at være mennesker 
her og nu, til at møde andre mennesker, som individuelle skab
ninger med deres behov for egoisme og kontakt. Det er udviklingen 
til uafhængigt af andres meninger selv at tage stilling til proble
merne. Kort sagt til at leve livet kontant. Et egoistisk evigt liv 
opnår vi måske gennem de ærlige ting, vi efterlader os. Det kan 
lige så godt være en madopskrift eller et stykke håndværk som et 
omdømme nået gennem karriere, der tit koster mere menneskeligt 
og familiært, end det efter mit skøn er værd. Nogle mennesker skal 
absolut bevise overfor sig selv og omverdenen, at de kan lære en 
lektie udenad. Efter hvad jeg har set til realskolen og gymnasielivet 
og en del andre uddannelsesformer, går det ikke ud på meget an
det. Det udvikler ikke umiddelbart personligheden.

Mange mennesker stopfodrede med viden og kultur er ude af 
stand til at fordøje og omsætte, så der kommer noget menneskeligt 
ud af det.

Der er mennesker, der er i stand til at give deres omgivelser 
fylde og varme ved blot at lade tingene ske, men alt for mange 
skal pæses frem til en ydre påagtet præstation, som ingen dybde 
har, hverken i dem selv eller på den plads, de skal indtage i sam
fundet siden. Nå — men var det alles syn, hvordan så med fremti
dens samfund? Vor udvikling ville gå baglæns, vore naboer ville 
passere os og ændre deres syn på os, der måske ikke opfyldte de 
stillede teknologiske forventninger, og det kan vi ikke bære, den 
pris er for høj for en personlig frihed, så hellere dø i stress.

I disse år tales der om kvindens plads i erhvervslivet. Jeg er 
altså på den baggrund en samfundssnylter, fordi jeg ikke medvir
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ker til at fylde penge i statskassen bortset fra moms og diverse luk
susafgifter. Jeg bremser den materielle omsætning, fordi jeg laver 
mange ting af billige halvfabrikata. Som min egen husassistent hin
drer jeg ATP-fonden i at svulme til fælles bedste.

Endnu værre- jeg har ingen ambitioner i retning af at nå 
op i et højere socialt niveau og vil ikke indpode mine børn en 
sådan trang. Jeg forsøger at præge mine børn så lidt som muligt, at 
holde dem intakt med alle et menneskes muligheder, til de selv 
kan vælge og vil betale den pris, et valg koster. For hver gang vi 
vælger, afskærer vi en masse muligheder. Valget er svært, men 
når vi har valgt, er det forholdsvis let at følge en vej.

Tvivlens tynge i alle livets forhold kan blive den positive igang
sætter, der får os til at se tingene fra flere sider, måske for at øge 
tvivlen i os og forhindre det lettere endelige valg.

Vi uden uddannelse er svære at bedømme, hvor skal vi indpla
ceres? Vi måles efter pudsede vinduer, hjemmebagte kager, velop
dragne børn osv. Ikke efter om vore børn er glade, glemsomme og 
levende, om vor mad er sund, eller om der kommer et levende lys 
ind mellem spindelvævet.

Min mand skal have det sidste ord her, hans digte er ikke udgi
vet, men er ikke mindre digte af den grund. Jeg kunne lige så godt 
have valgt linier af Klaus Rifbjergs »Under vejr med mig selv«, 
A. S. Neills »Summerhillskolen«, Tage Voss’ »Status på skæret« el
ler Henry Millers »Sexus«.

Befri os.
Hvad rager det mig 
disse standpunkter 
og tal, 
der snubler i støvet, 
fortæller jo intet 
om lyst til farver, 
fortrolig tale 
og skaberlyst.

Med hilsen til 1 O-års jubilarerne fra

Befri os fra 
dræbende tal, 
der øder 
det bedste i os, 
dommen 
af disse bedrevidende, 
der ikke har nok 
i vor glæde 
over halvfærdigt 
søgende liv.

J. P. Boes

Ebba Boes



Asta Madsen fortæller . . .

at hun er forsøgsmedhjælper og stud, theol., hvilket hun med rette 
mener kræver en nøjere forklaring. Derfor giver hun følgende rids 
af sin omskiftelige tilværelse siden opholdet i Egå:

Jeg begyndte i min pure ungdom, som husassistent rundt om
kring på gårde på min hjemegn, dette var imidlertid ikke tilfreds
stillende, og jeg tog i efteråret 59 ansættelse, som landbrugsmed
hjælper på en middelstor gård ved Skanderborg. Jeg måtte des
værre rejse efter 3A års forløb på grund af en rygskade forårsaget 
af et rideuheld. Jeg tog den nu med ro indtil foråret 1961, hvor 
jeg igen rejste ud, denne gang til Femø i Smålandshavet, hvor jeg 
blev enekarl på en god gård. Her tilbragte jeg et dejligt år, og 
ideen til at tage på landbrugsskole randt mig i hu, jeg rejste dog 
først til en gård i Mern i Sydsjælland, hvor jeg også fik ansættelse 
som enekarl for at lære andre sider af landbruget at kende. Derpå 
tog jeg på landbrugsskole på Falster. Det var skolens årskursus, 
som jeg valgte, fordi det bl. a. gav mulighed for at tage både ko- og 
svinekontroleksamen. Da forkundskaberne var blevet opfrisket og 
udvidet, besluttede jeg at ville læse videre og var da så heldig fra 
1. november 1963 at få en stilling som forsøgsmedhjælper ved For
søgslaboratoriets afdeling for forsøg med svin i København bl. a. 
på grund af min svinekontroleksamen. Samtidig begyndte jeg at gå 
på aftenkursus på et privat realskolekursus, og sommeren 65 tog jeg 
realeksamen og fortsatte samme år på Statens Studenterkursus’s 
nysproglige linje, men reducerede dog mit arbejde til halvdagsjob, 
således at jeg kunne læse om formiddagen, arbejde om eftermidda
gen og gå i skole om aftenen. I dette forår-sommeren 1967 - som 
jeg næppe vil glemme, lykkedes det at få studentereksamen, og fra 
1. september i år har jeg læst græsk og hebraisk, som et led i den 
theologiske forprøve, som ventes afsluttet på 2 år. Jeg har beholdt 
mit arbejde på kontoret, da det dels er en dejlig arbejdsplads og 
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dels en betryggelse at vide, at husleje, sygekasse, kost m.v. kan be
tales sikkert hver måned, det giver en vis tryghed.

Der kunne skrives mangt og meget endnu, bl. a. kunne jeg for
tælle en del om, hvor dejligt det er at tage studentereksamen på 
kursus i en »moden« alder - at gå frivillig i gang, simpelt hen fordi 
det at læse i sig selv giver en indre glæde og tilfredsstillelse og samti
dig at kunne deltage i det praktiske liv og derfor hele tiden være i 
stand til »at have begge ben på jorden«.

Til slut vil jeg håbe, at alt står vel til i Egå, og jeg afventer 
spændt årsberetningen til jul, hvori jeg venter at finde betragtnin
ger over den nye ordning, som skolen har tiltrådt, samt over efter
skolernes stilling i fremtiden med en evt. udvidet undervisningspligt 
(desværre). Jeg regner med at deltage i festen i 1968, hvis den 
ikke kommer til at ligge op af eksamen, som jeg regner med, at 
jeg skal til i filosofikum og hebraikum.

Med venlig hilsen
Asta Madsen



Og før jeg ved det, gik et år, 
og før jeg Vßd 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

Som så ofte før sidder jeg nu og lader tankerne gå ti år tilbage i 
Egå efterskoles historie. Nu er det jer fra vinteren 1957—58 og 
sommeren 1958, det gælder, og netop de år er der ikke noget van
skeligt ved at huske. Det var det store byggeris tid. Et længe næret 
ønske gik endelig i opfyldelse. Byggetilladelsen kom i begyndelsen 
af oktober, og vi gik straks i gang med de sidste forberedelser. Hvor 
dejligt det skulle blive at få flere og større skolestuer, flere elevvæ
relser og færre elever på hvert værelse, bedre opvarmning og sani
tære forhold, og ikke mindst glædede vi os overordentlig meget til 
at få indendørs forbindelse mellem hovedfløj og gymnastiksalsbyg
ning, så vi kunne blive fri for den megen færdsel ud og ind i al 
slags vejr og føre.

Men først skulle vi igennem en byggeperiode med al dens rod og 
spektakel og ubehageligheder. Hvordan ville det mon blive at 
holde skole under sådanne forhold?

I gjorde alle vore bekymringer i den henseende til skamme. 
Måske havde de været overdrevne. Men i alt fald gjorde I os det 
lettere, end jeg havde turdet vente. Og hvem ved - måske har I 
netop haft en fordel frem for de andre elevhold derved, at I på 
nærmeste hold fulgte en del af det arbejde, der helt ændrede sko
lens udseende og skabte bedre arbejdsforhold for os. Der var mange 
ekstra interessante oplevelser, som I sikkert hver især mindes nu, da 
I får anledning til at tænke tilbage på jeres ophold her. Der er kun 
én ting, jeg er ked af: at I ikke fik lov til at opleve, hvor dejligt vi 
fik det under de nye forhold. Ja, og så én ting til: at ikke de senere 
hold har oplevet de mere beskedne forhold, vi havde før, for det er 
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jo ikke muligt rigtigt at skønne på alle forbedringerne, når man 
ikke har erfaret, hvordan det var før.

Jeg behøver blot at tænke på mig selv. Da jeg kom hertil, var 
gymnastiksalsbygningen kun 6 år gammel, og tror I, at jeg følte 
samme glæde over den som min forgænger? Nej, jeg kunne nok se, 
at det var en stor og køn sal, men vi savnede centralvarme til salen 
og elevværelserne. Det var noget af det første, vi måtte have ord
net, og var ikke krigen kommet i 1940, ville savnet straks være ble
vet afhjulpet. Nu kom det til at vare lidt længere på grund af 
brændselsvanskeligheder og andet.

Jo, vi har efterhånden mange forbedringer at glæde os over. 
Men det betyder aldeles ikke, at alle vore ønsker er blevet opfyldt. 
Med nye tider følger nye behov, og derfor har vi bestandig nye 
ønsker, som desværre ikke så let kan opfyldes.

Det har glædet os meget at modtage mange svar på vor lille an
modning om at høre nyt fra jer i anledning af 1 O-året. Det ligger 
i sagens natur, at ikke alle skriver lige meget. Dels har nogle oplevet 
mere end andre, dels har nogle lettere ved at fortælle end andre. 
Men der er også noget, der hedder at læse mellem linjerne, og 
det har jeg gjort, — ikke mindst i de kortfattede hilsener, hvor jeg 
forestiller mig, hvor betydningsfulde de forløbne år har været, selv 
om der måske kort og godt fortælles, at en er blevet uddannet til 
sin nuværende stilling eller er blevet hjemmegående husmor med 
hjem og børn at passe. Jeg ved, at der ikke er to, der har oplevet 
det samme, men at der er det fælles for jer alle, at det er oplevelses
rige og betydningsfulde år, der er gået, siden I var her.

Med et par enkelte undtagelser er jeg nødt til at gengive ganske 
kort, hvad nyt jeg har at berette fra dem, der har gjort os den 
glæde at sende en hilsen.

Henning Carsten Elgård Andersen, Låsby, nu: Fengersvej 6, Valby. Var 2 
år i Sverige som landbrugselev. Derefter soldat i 2 år, det sidste halve år i 
Gaza. Tog så et ophold på Askov højskole. Kom til rigspolitiet og har nu 
arbejdet som politibetjent i 3 år i København.

Ib Leif Andersen, »Trangsmosegård«, Fuglslev, Hyllested. Har hele tiden 
arbejdet ved landbruget, bortset fra soldatertiden. Er nu hjemme på sin 
fars gård. Blev gift 1964 med Karen Due Jensen. Egåkammerater er vel
kommen til at aflægge et besøg hos dem.

Leif Plougmann Andersen, Stårby Mølle, Mern. Kom herfra hjem til sin 
fars foderstofforretning. Tog handelsskoleeksamen i Vordingborg 1960. 
Har overtaget sin fars forretning efter hans død.
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Hans Peter Bay, Langballe, Mårslet. Har været 9 måneder på Ladelund 
landbrugsskole og haft forskellige pladser. Er nu hjemme på sin fars 
gård.

Helge Helding Bentzen, Gedved, nu: Skovvejen 6, Virklund. Anvendte 4Va 
år til uddannelse på værksted og teknisk skole. Derefter til flyvevåbnet. 
Har i de sidste fire år været flyvemekaniker og sergent i flyvevåbnet. 
Helge skriver til sidst: »Det, jeg lærte på Egå efterskole i 1957-58, har 
været en meget stor hjælp på de forskellige skoler og kursus, som jeg har 
gennemgået siden« - og det glæder det os naturligvis at høre.

Rasmus Borgbjerg, Fregerslev Østergård, Homing. Har været og er stadig i 
landbruget, men har ind imellem været soldat i 16 måneder, på Båring 
højskole i 6 måneder, på landbrugsskole i 9 måneder og været i England 
og Canada, et halvt år hvert sted.

Jørgen Christensen, Hørning, nu: Vidkjær, Nr. Vissing, Skanderborg. Arbej
dede ved landbruget, da han i 1959 måtte afbryde en tid på grund af 
sygdom og derfor tog en vinter på Ry højskole. I 1961 var han blandt 8 
heldige vindere i en stilekonkurrence om »Dansk landbrug i 1970« og 
fik af Ford Motor Company en dejlig 10 dages tur til England. Senere 
var han på Ladelund landbrugsskole og Frederiksborg højskole. Sidst
nævnte sted fandt han Kirstine Mikkelsen fra Frøslev på Mors, som han 
blev gift med i sommer, efter at han havde købt gård i Vidkjær.

Gunnar Fogh, Tåstrup, nu: Bygholm landbrugsskole, postbox 277, Horsens. 
Har været på Rødding højskole, hvor han traf en vestjysk pige, som han 
nu er forlovet med, og på Bygholm landbrugsskole. Han er bestyrer på 
Bygholm landbrugsskole.

Bent Forsmann, Sabro, for tiden: Vestergade 29, Ranum. Først ved land
bruget, prøvede at være mejerielev, men efter soldatertid (med Va års 
ophold i Gaza) og et ophold på Frederiksborg højskole kom Bent til 
Ranum statsseminarium, hvor han nu er lærerstuderende i II klasse.

Arne Norup Frederiksen, Ålsø, nu: Engstensgård, Nr. Herlev, Brødeskov 
Sjæll. På Korinth landbrugsskole 1962-63. Forvalter og bestyrer forskel
lige steder. Nu forvalter på Engstensgård med tilliggende gårde fra 1966, 
da han også blev gift. Har en lille pige.

Erling Nykjær Helbo, Ebeltoft, nu: Bispebakken 12, Virum. Kom i lære 
som møbelpolstrer. Har nu en god stilling som gardin- og tæppemontør.

Leif Jacobsen, Klank, nu: Århusvej 54, Galten. Er landbrugsmedhjælper og 
har været på Vejlby landbrugsskole. I soldatertiden var han P/a år i Gaza 
og Va år på Cypern.

Vagn Jacobsen, Fløjstrup, nu: Lille Sjørup, Ørsted. Er landbruger. Har 
været på Gråsten landbrugsskole og opholdt sig Va år i Skåne. Overtog en 
gård i Lille Sjørup i maj i år.

Erik Jensen, Hadsten, oplyser sin nye adresse: Nørregade 10, Hadsten. Han 
er maskinarbejder.

Henry Jensen, Lyngby, nu: Thorshavnsgade 10, Århus N. Hører til dem, 
der har forladt landbruget, selv om han åbenbart ikke har haft vanskeligt 
ved at klare arbejdet tilfredsstillende. Køerne, han passede, gav mere 
mælk, og manden, som han tjente hos, var ked af, at han skulle af med 
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ham. Men Henry gik til postvæsenet. Fik ansættelse i Århus fra maj 
1963. Han har en særlig fritidsinteresse: han leder folkedans i Forenin
gen af 1945 i Århus.

Poul Georg Johnsen, Skalhøjgård, Nimtofte. På gymnastikhøjskolen i Olle- 
rup vinteren 1960-61. Et halvt års tid i England. Ellers ved landbruget, 
for tiden hjemme.

Bent Jørgensen, Boeslum, Ebeltoft. Hjælper til på gården derhjemme, men 
har åbenbart skaffet sig en anden indtægtskilde ved siden af, idet han har 
eksperimenteret med mekanik og samlet en hel del værktøj sammen, så 
han har sit eget værksted og kan holde maskiner m.m. i orden på et par 
store gårde i Elsegårde. I er velkommen til at besøge ham, hvis I kommer 
til Ebeltoft.

Jørgen Jessen Klinge, Eg, Knebel. Var på Vejlby landbrugsskole 1962-63 
og er stadig ved landbruget.

Peter Jessen Klinge, Eg, Knebel. Om ham kan siges akkurat det samme, 
men de to har vist altid fulgtes ad som uadskillelige gode brødre.

Ib Larsen, Højby Sj., nu: Tengslemark Pelsdyrfarm, Nykøbing Sj., hvor 
han er bestyrer. Plan har været både mod syd og mod nord, i Gaza som 
soldat og i Narssaq i Grønland, hvor han var med til at bygge en pels
dyrfarm. Blev gift i juli 1966.

Peter Madsen, Hårby, nu: Bjertrup Østergård, Flørning. Har været på 
Sønderborg idrætshøjskole og Bygholm landbrugsskole, blev gift i april og 
har købt gård i Bjertrup.

Svend Adolf Gøriche Nielsen, Hallinggård, Boulstrup. Har været på Vejlby 
landbrugsskole og er for tiden beskæftiget som chauffør.

Sven Erik Nielsen, Assendrup, Daugård. Er også chauffør, hos A/S Dansk 
Shell i Fredericia. Han har været på Vinding Landboskole og var som 
soldat Va år på Cypern. Er nu ved at bygge hus i Brejning og regner med 
at blive gift til jul.

Jens Noes, Langballe, nu: Hillerødsholmsallé 95,2 th., Hillerød. Efter et 
par år ved landbruget og et ophold på Vejlby landbrugsskole og et sprog
kursus på Kalø landboskole gav han sig til at læse til lærer på Th. Langs 
Seminarium i Silkeborg. Han er for tiden på vikartjeneste i Hillerød.

Ivar S pliid Pedersen, Lystrup, nu: Enebærvej 8, Skæring, Egå. Er ekspedient 
hos Brødrene Jakobsen, Skødstrup.

Jørgen Filstrup Petersen, Egå Bækgård, nu: Nordvangsvej 9, Egå. Er be
skæftiget som tømrer. Gift med Bente Sørensen fra Egå.

Bent Mai Poulsen, Begtrup, Knebel. Var landmand til november 59. Efter 
soldatertiden gik han i tømrerlære og er nu tømrer- og snedkermester 
med selvstændig forretning i Begtrup.

Orla Poulsen, Visbjerg, nu: Langballevej 25, Mårslet. Arbejder som tøm
rersvend i Randers. Er gift og har en dreng og en pige.

Rasmus Bang Rasmussen, Voldby, Hammel. Har skiftet mellem pladser i 
landbruget og ophold på Ollerup gymnastikhøjskole og Bygholm land
brugsskole, men har også været på maskinstationer og er nu begyndt 
med en mindre maskinstationsvirksomhed, hvilket går udmærket. Han 
er ikke sikker på, at han bliver ved landbruget.
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Jens Jorgen Simonsen, Søften, nu: Grølsted, Fårvang. Aftjente sin værne
pligt ved livgarden, hvor de var ikke mindre end 6 fra dette elevhold, 
der mødtes. Var på Vejlby landbrugsskole 1963-64. Købte gård og blev 
gift 1965 med Ruth Mortensen (elev her 1955). De har en dreng på godt 
et år, der gerne vil være med til at køre traktor!

Niels Stemming, Skellerup, nu: Svallinggård, Fårup. Er stadig beskæftiget 
ved landbruget og er glad for sit valg af erhverv. Har været på Rønshoved 
højskole og Ladelund landbrugsskole og har plads på en kvægløs gård på 
160 tdl. som gift forvalter.

Villy Sondergaard, Hesselager, nu: Flviddingvej 42, Rødovre. Efter nogle år 
som landvæsenselev og på en maskinstation kom han 1963 på landbrugs
skole og tog forberedelse til Landbohøjskolen, hvor han, om alt går vel, 
bliver færdig næste sommer. Har været gift et par år og har en lille pige.

Eskild Lund Sørensen, Dalgården, Thorsager, Rønde. Har været ved land
bruget hele tiden, en vinter på Malling landbrugsskole, og er nu hjemme 
på sin fars gård, som han skal overtage.

Martin Sørensen, Skjoldelev, Lading. Er specialarbejder. Efter et ophold på 
Ollerup gymnastikhøjskole kom han til flyvevåbnet og efter endt tjeneste 
dér begav han sig ud i verden: gennem Suez-kanalen til Australien, hvor 
han tilbragte 2'/2 år, arbejdende sig rundt gennem de forskellige stater, 
derefter til New Zealand Va år på samme måde. I år rejste han hjem 
gennem Panama, U.S.A, og England og prøver nu på, om han kan vænne 
sig til »velfærdsstaten Danmarks mange irriterende love og bestemmelser, 
af hvilke der er alt for mange, synes jeg«.

Oluf Sørensen, Hårby, Skanderborg. Er udlært mejerist. Var på Dalum 
mejeriskole 1961-62 og 1966-67. Har bl. a. arbejdet 2V2 år i Schweiz, 
også ved mejeribruget, og arbejder for tiden på Aakilde andelsmejeri, 
Ollerup Fyn.

Annelise (Andersen) Hansen, True, nu: Brynhøjvænget 54, Tiist, Mundel
strup. Efter et år i huset kom hun i lære i forretning i 3 år og har haft 
arbejde som udlært i 4 år, men det sidste år på kontor. Bryllup 25. 
november. Regner med at flytte ind i nyt hus.

Birgit (Andersen) Kristensen, Spørring, nu: Øsby Sønderjylland. Har gået 
på Aarhus seminarium og Hjørring seminarium og er nu gift og ansat 
som lærerinde i Sønderjylland.

Inga Norring Andersen, Mejlby, nu: Århusvej 53, Skødstrup. Har arbejde 
på chokoladefabrikken i Skødstrup.

Inger (Andersen) Johansen, Mjesing, nu: Bygaden 35, Lystrup. Blev gift i 
november 1963, har arbejdet i køkkenet på Statshospitalet i Risskov, men 
går for tiden hjemme og passer sin lille nyfødte pige.

Karen-Margrethe (Andersen) Björnsson, Lindved, nu: Slotsparken 21,1 
Kolding. Beskæftiget ved manufakturbranchen, er gift og har en lille pige.

Else Basse, Mesing, nu: Lollandsgade 11, Århus C. Er uddannet i en el
forretning og arbejder for tiden som ekspeditrice hos A/S Rahr’s tekniske 
forretning i Brabrand. I fritiden er hun Helsesport instruktrice.

Inge (Bundgård) Lassen, Voldby, nu: Frisendals mark, Sall. Pladser i 
huset, ophold på Rødding højskole sommeren 1962, kokkepige på et 
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børnehjem, gift 1964 og bor på svigerforældrenes ejendom, som hendes 
mand har købt. De har en dreng og en pige.

Kirsten (Byriel) Martinsen, Voldby, nu: Stepping Sønderjylland. Udlært 
som ekspeditrice. Har været på Langelands husholdningsskole. Gift 1966 
med Henning Martinsen, som er tømrer, så de har selv bygget hus.

Else Marie Ellegård (Christensen) Axelsen, Søby, nu: Carlsbergvej 9, Sten
løse. Efter et ophold på Langelands husholdningsskole begyndte hun på 
uddannelse til barneplejerske. Færdig 1964. Assistent på vuggestue i 
København. Gift 1965 og har en lille dreng.

Lis Steffensen (Christensen) Sørensen, Bjertrup, nu: Blegindvej 2, Hørning. 
Blev gift 1962 og har en dreng på et par år.

Inger (Eriksen) Mikkelsen, Blegind, nu: »Edelsborg«, Skanderborg. Er gift 
og har en dreng. Hendes mand er fodermester, og de håber med tiden at 
få deres eget.

Kirsten (Fogh) Laursen, Homå, nu: Bjarkesvej 20, Helsingør. Har været i 
huset først, derefter prøvet at være ekspeditrice, blev gift 1962 og er nu 
hjemmearbejdende husmoder med to børn.

Else Marie (Hansen) Østergård Skou, Blåkær, nu: Eckersbergsgade 39, 
Århus C. Er hjemmegående husmoder og har en lille pige på et år.

Ulla Ingemann (Hedehøj) Fiil, Lillering, nu: Finsensgade 57, Århus N. 
Blev udlært som konfektureske hos Kathrine Andersen, Århus, hvor hun 
var indtil august 1961, da hun begyndte i præparandklassen på Marselis- 
borg seminarium. Færdig 1966. Var da også blevet gift med en ingeniør. 
Har en datter og arbejder for tiden som vikar ved Århus skolevæsen.

Erna Høgh Knudsen, Låsby, nu: Druehaven 45,2,tv., Valby. Under sin 
uddannelse til barneplejerske i København mødte hun sin nuværende 
mand. Har en lille pige på tre år.

Alice Tove Andrup (Jensen) Boeck, Attrup, nu: Rådmandsgade 40 C, 
5 th., København N. Har været på Testrup sygeplejehøjskole, er nu syge
plejerske på Ortopædisk hospital i København, er gift og har et barn.

Annelise Hornbek (Jensen) Hansen, Karlby, nu: Oustrupvej 13, Års. Er gift 
med en mekaniker fra Års og arbejder selv i slagterforretning endnu, 
ligesom før hun blev gift.

Dagny Truelsen Jensen, Tåstrup, nu: Museumsgade 2 st., Århus C. Efter 
et par pladser i huset og i en frugtforretning fik hun sit ønske opfyldt 
og blev udlært som damefrisør. Har netop selv købt forretning, Salon 
Åbo, Museumsgade 2, Århus, hvor kammerater er velkomne til at kigge 
ind og få en kop kaffe. Hun er forlovet med en befalingsmand i marinen.

Ingelise Winther (Jensen) Peters, Thorsager, nu: Alleen 48,2, Kastrup. 
Hendes forældre skriver, at Ingelise tog til England og var to år i huset 
derovre. Derefter ansat ved Jydsk Telefon i Randers, hvorfra hun fik 
handelsskoleeksamen. Så tog hun 8 måneder på fransk sprogskole i Paris 
og blev ved hjemkomsten antaget som fjernskriverske ved S.A.S. i Køben
havn, hvor hun lærte sin mand, tekniker Preben Peters, at kende. De har 
en dreng på halvandet år. Ingelise har stadig nogle timers arbejde hos 
S.A.S., nu som engelsk maskinskriverske om formiddagen. Jo, vist for



40

står jeg, at Ingelises forældre er glade for, at det er gået Ingelise så godt. 
Også os har det glædet.

Karen Margrethe (Jensen) Reimann, Holmstrup, nu: H. J. Poulsensallé 
118, Fruens Bøge. Har været på Ry husholdningsskole og bor nu i Fruens 
Bøge ved Odense som husmoder med to børn.

Karin (Jensen) Bang, Jægerspris, nu: Holger Bachsvej 11, Klarup. Har 
bl. a. sejlet som buffist på Oslo-ruten og været i »Magasin« som med
hjælper i cafeteriet. Er gift med en hovmester fra DFDS, og de nyder 
at være flyttet fra København til et dejligt hus i Jylland.

Sonja (Jensen) Søndergård Andersen, Hårup, nu: Åstrup Strandvej 4, Skød
strup. Har arbejde som syerske på en trikotagefabrik i Århus og er i 
sommer blevet gift med en metalstøber, der er ansat ved Karl Krøyer i 
Viby, men de tænker på at tage en plads ved landbruget.

Tove Johnsen, Egens, nu: Skovbakkevej 90,1, Frederiksværk. Har været på 
Testrup sygeplejehøjskole og fik derefter sin uddannelse som sygeplejer
ske på centralsygehuset i Randers. Hun har siden arbejdet forskellige 
steder her i landet, men også været en tur i Norge.

Birte Vorre (Jørgensen) Therkildsen, Elev, nu: Enebakken 10, Lystrup. 
Fortæller, at hun er hjemmegående husmor, men da hun skrev brevet, 
var hun sengeliggende på fødselsanstalten i Århus, hvor hun dagen i 
forvejen havde fået en søn. Tillykke! Hun er gift med en tidligere Egå- 
elev, Erik Therkildsen (1958-59), som er tømrer. Birte har været ansat i 
ca. 7 år i frøfirmaet J. E. Ohlsens Enke, Århus, og senere et par år hos 
Lystrup Rustfri Stålindustri A/S på kontor.

Margit (Jørgensen) Danielsen, Tillerup, nu: Hvorslev, Ulstrup. Har været 
på Hadsten højskole og Klejsgaard husholdningsskole.

Else Kirial, Voldby, nu: Centralsygehuset, Hillerød. Uddannet til økonoma. 
Først ansættelse på D.R.K.s astmasanatorium i Kongsberg i Norge, der 
var et pragtfuldt sted. Eksamen fra økonomaskolen i København 1965. 
Derefter en rejse til England og nu i Hillerød.

Dorthea Vestergaard (Kristensen) Larsen, Pedersborg, nu: Smedegård, Kol- 
lemorten. Gift 1963 med landmand Svend Aage Larsen og er nu husmo
der med tre børn.

Lis (Lajer) Rasmussen, Lillering, nu: Karensvej 1, Brabrand. Kom i lære i 
en tæppeforretning, hvor hun var til 1963. Blev gift 1962 og er nu »kun« 
hjemmegående husmoder (men det er jo heller ikke så lidt) med to piger 
på fire og halvandet år.

Dorthe (Laursen) Rebsdorf, Yding, nu: Bækgården, Javngyde, Ry. Var på 
Vestbirk højskole 1962-63 og blev gift 1963 med en landmand. De har 
nu købt gård i Javngyde og har to piger og en dreng.

Inge Marie Laursen, Tolstrup, Gedved, Horsens. Var på Vestbirk højskole 
sommeren 1962. Har siden haft en og samme huslige plads og søger nu 
et mere selvstændigt arbejde af samme slags, da hun er meget glad for 
husligt arbejde.

Lis Valborg (Laursen) Jensen, Karlby, nu: Moskær, Assentoft. Fortæller 
kort og godt, at hun for tiden er hjemmegående husmoder.

Lis Lemming, Hemstok, Ry. Var på Grundtvigs højskole, Frederiksborg, 
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i sommeren 1962. Havde sidste år plads på et pensionat på Bornholm og 
er nu i køkkenet på Arhus amtssygehus.

Lis (Lundquist) Sørensen, Spørring, nu: Elev, Lystrup. Oplyser kun, at 
hun for tiden har beskæftigelse som kassererske.

Asta Madsen, Øster Alling, nu: Degnemose allé 65, Brønshøj. Betegner 
sig som forsøgsmedhjælper og stud, theol., men jeg kan ikke lade være 
med at give jer hendes hilsen i dens helhed, hvad jeg forventer, at hun 
kan godkende. I kan finde den andetsteds i Egåbogen.

Kamma (Marcussen) Bjerre gård Kristensen, Skader, nu: Lime, Mørke. Var 
først i bagerforretning i Ryomgård og Randers. Blev gift i 1964 med 
montør Peter Bjerregård Kristensen og fik en lille pige i 1966.

Lena (Mouritsen) Hickson, Lønstrup, nu: The Garden Cottage, Knights- 
hayes Court, Tiverton, Devon, England. Kort efter at have forladt Egå 
rejste Lena og Lykke Andreasen til Island. Det var Sigurlina Johannes- 
dottir, der gav dem lyst til at tage derop. Så tog Lena til England som 
au pair-girl og traf da Michael, som hun senere blev gift med. Han er 
bestyrer i en havepark i Sydengland, og de har to børn.

Inger Margrethe (Rovsing Moller) Sloth, Villersø, nu: Rimsø, Grenå. Var 
på Viborg gymnastikhøjskole sommeren 1961. Er gift med en landmand 
og har to drenge.

Anna Baltzer Nielsen, Knagstrup, Hornslet. På Vallekilde højskole i 1961 
og på Testrup sygeplejehøjskole i 1967, men ind imellem tog hun: 
realeksamen 1962-64 på kursus i Ålborg, teknisk forberedelseseksamen 
1964-65, også i Ålborg, og laboratoriemedhjælpereksamen i biologi fra 
Teknologisk institut i Århus i 1965. Og for tiden er hun sygehjælper-elev 
på Århus amtssygehus.

Inger G. Schacht (Nielsen) Jensen, Hår, nu: Windfieldsfarm, Willowdale, 
Ontario, Canada. Er blevet gift med en dansker i det fjerne udland og 
har en pige på et år. Bor på et hestestutteri, hvor de har galopheste, 
næsten midt i Toronto by.

Liselotte (Blumensaat Nielsen) Duch, Rosenvangsallé, nu: O. Rudesvej 38, 
Højbjerg. Piar ikke meddelt mig andet, end at hun er husmoder.

Inger Lise (Pallesen) Andersen, Borum, nu: Højvang, Nebel, Rårup. Gift 
med en landmand og har to børn.

Ebba (Damgård Pedersen) Boes, Addit, nu: Timianvej, Sejs, Silkeborg. 
Også hun besvarer spørgsmålet »beskæftigelse for tiden« med: hus
mor. Men hun medsender nogle tanker i en artikel, »Bare en hus
mor ....«, som det er mig en glæde at aftrykke andetsteds i Egåbogen
i uforkortet form.

Elly Møller Pedersen, Langballe, Mårslet. På Båring højskole 1963-64. 
Vil gerne gå køkkenvejen, er for tiden kokkepige på et sygehjem i 
Middelfart og vil rejse til Skodsborg for at blive køkkenassistent på et 
børnehjem.

Inge Poulsen, Øster Alling, nu: Skolevej 13, Haslev. Har haft to kursus på 
Haslev udvidede højskole og går nu i præp-klassen på Haslev seminarium.

Lisbeth (Poulsen) Nielsen, Tander, nu: Østerby, Tranbjerg J. Var en tur i 
Norge 1959-60, på Ryslinge højskole 1961 og kom i 1962 på Jydsk 



42

Børnehaveseminarium. Blev børnehavelærerinde og blev gift 1964 med 
en tidligere Egåelev Knud Nielsen (1955-56). De har nu overtaget Knuds 
fødehjem i Østerby og har en lille pige. Lisbeth passer også en kommu
nal-privat børnehave, og det går fint, siger hun.

Eva (Rasmussen) Simonsen Jensen, Ejer, nu: Årstrupgård, Mellerup, Ran
ders. Gymnastik og idræt har hendes særlige interesse. Tog derfor på 
Ollerup gymnastikhøjskole 1963-64 og har haft lejlighed til at lede vin
tergymnastikken, hvor hun har haft plads, både børnehold og ungpige
hold. Er forlovet med en landmand, og brylluppet er formodentlig over
stået, når dette læses.

Annie (Roseli) Jensen, Ledøje, nu: Baltorpvej 89,3, Ballerup. Blev udlært 
som nådlerske i 1961, men har ikke villet have udeerhverv de sidste år, 
da hun har mand og to børn at passe og således nok at se til.

Inge (Skovsen) Christensen, Elholt, nu: Nygade 10, Auning. Gik på Maison 
Blocks sy- og tilskærerskole i Århus og har desuden været på en konfek
tionsfabrik i 4 år i Århus, inden hun blev gift. Hendes mand er møbel
snedker, og de har nu købt hus i Auning. De har to børn.

Irma Sørensen, Mogenstrup, nu: »Sommerlyst«, Fuglsang, Grenå (foræl
drenes adresse, ellers bor hun for tiden: Peter Bangsvej 1, København F). 
Efter at have været i huset en tid, været i Norge ’Æ år, været ekspeditrice 
og skaffet sig sygeplejeruddannelse tog hun i 1961 på Haslev udvidede 
højskole. I januar 1965 begyndte hun som sygeplejeelev på Diakonisse
stiftelsen og er for tiden på Rigshospitalets børneafdeling. Regner med 
at være helt færdig med sin uddannelse i 1968.

Thorkild Fink, Nr. Hostrup, Rødekro, har med nogen forsinkelse meddelt, 
at han er ved landbruget. Tre gange har han været i Rumænien som led
sager fra Avlsdyreksportudvalget. 1964-65 var han på Rødding højskole 
og 1965-66 på Gråsten landbrugsskole i 9 måneder.

Disse var ordene — som man plejer at sige. Mon I ikke alle må 
indrømme, at selv om det kan virke lidt opremsende, hvis man 
læser om jer alle sammen på én gang, så er det alligevel en læsning, 
der både kalder på minder for jer og vækker jeres lyst til at mødes 
med hinanden igen.

Og husk så, at det får I lejlighed til søndag den 5. maj 1968. 
Kom i god tid til middagen kl. 12. Vi beder jer sende os et kort en 
uges tid i forvejen og melde jer til middagen, så vi kan få et over
blik over, hvor mange vi skal forberede middag til.

Tak for alle hilsener!
Tage Dybkjær



»Jag tror på sommaren -«

Første gang, jeg hørte Stig Olins vise »Jag tror på sommaren -«, 
var højt oppe i digterens hjemland, og det var i midsommermåne
den, i juni i år. Der var ikke langt op til Polarkredsen, så det var 
akkurat et sted, hvor solen gik »op og ned på en gang«, som der 
står i visen. Deroppe i det nordlige Sverige, en lys sommeraften, 
hvor solen kun var borte en kort tid før og efter midnat, mens 
nordhimlen farvedes af dens skær, dér var det let at »tro på som
maren«, og dér var det vidunderligt at høre visens lovprisning af 
midsommeren. Men nu går det mod mørkere og mørkere dage. 
Den korte, grå decemberdag kan være så knugende trist hos os, 
men deroppe nordpå i Sverige er den endnu kortere, mørkere og 
koldere. Er det mon derfor, man har givet den allerkorteste dag i 
hele året, 21. december, navn efter den apostel Tomas, der ikke 
ville tro, før han selv så Jesus? Ja vist, hans tro var svag. Men da 
han så Jesus, var han ikke længere vantro.

Vi behøver ikke at tvivle på, at sommeren kommer igen. Vi har 
det lyse minde om den, og vi ved fuldt og fast, at vinter altid følges 
af vår. Det er ikke svært at tro på sommerens magt. Men det er 
alligevel dejligt at synge om den, både når vi har den, og når vi 
må savne den og længes efter den.

Nu har jeg hørt, at »Jag tror på sommaren« også synges på 
dansk. Den bliver vist mere og mere udbredt. Derfor har jeg lyst til 
at gengive den her på det sprog, som den først er skrevet på:

Kortast och blekast vintersol 
finns en decemberdag 
kallad för Thomas Tvivlaren 
för att hans tro var svag. 
Man skulle aldrig någonsin 
trott på en sol en vår. 
Ändå förvandlas vintern till 
sommar vartenda år.
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Jag tror jag tror på sommaren. 
Jag tror jag tror på sol igen. 
Jag pyntar mig i blå kravatt 
och hälsar dig med blommig hatt. 
Jag tror på dröm om sommarhus 
med täppa och med lindars sus. 
En speleman med sin fiol 
och luften fylld av caprifol.

Midsommarafton natten lång 
kärlek och dans och sång 
solen som plötsligt börjar gå 
upp och ner på en gång. 
Pojken med flickans hand i sin 
viskar och får till svar 
löften han gått och hoppats på 
under det år som var.
Jag tror jag tror på sommaren. 
Jag tror jag tror på sol igen. 
Jag pyntar mig i blå kravatt 
och hälsar dig med blommig hatt. 
Jag tror på dröm om sommarhus 
med täppa och med lindars sus. 
En speleman med sin fiol 
och luften fylld av caprifol.

Både teksten og musikken er af Stig Olin. Visen er indsunget på 
en plade af sønnen Mats Olin. Jeg tror, den er af den slags viser, 
der kan blive mere end en døgnmelodi. I alt fald er den værd at 
lære, hvis den ikke er kendt. Jeg håber, at I vil blive glade for den.

Tage Dybkjær



Tyrkiet, 22-7-67.

Kære.. !

Tyrkiet, hvordan? Ja, nu efter 11 dage begynder indtrykkene så 
småt at fæstne sig.

En togrejse: Ankomst til en by Kayseri om morgenen for at tage 
toget 17.58. Man spørger om billet - kan vist først købes kl. 17. Og 
efter at vi har afleveret bagagen — forhåbentlig i en garderobe og 
ikke som rejsegods, — går vi ud i byen. Træffer et par rare folk, som 
er sammen med os og følger til station. Vi får vor bagage - der var 
indleveret i garderobe. Finder ud af, at første og anden klasse på 
toget er udsolgt. Så tredje klasse. Togturen er på godt 18 timer - til 
12.26 næste dag i Erzurum.

Toget er kun godt en time forsinket. Når det kommer, ser det 
ud, som om tredje klasse er umulig bare at komme ind i. Så slemt

Den blå Moské i Istanbul.
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En fattig tyrkisk bondefamilie.

er det ikke. Vi får - i første omgang - en plads på gulvet i nærhe
den af døren ud. Men folk er venlige — mod os turister specielt 
og først får vor bagage, siden vi plads i en kupé. Og god plads, 
da to — ca. 5 timer senere — står af.

Vort tog er et eksprestog. Standser ikke desto mindre ved næs
ten alle stationer. Men ikke så længe som andre tog. Ofte kun lige 
så folk kan nå at springe af og på. Hvilket de gør, så man undrer 
sig over, at alle slipper med — og i live. Et sted, hvor toget holder 
for rødt lys — eller hvad tog nu holder for, altså på strækningen —, 
er der nogle fristende blommetræer udenfor. Og snart er folk ude 
og fylder lommerne. Og de sidste springer først ned af træerne, 
efter at toget er i gang. Men når det.

Om aftenen inviteres vi på en sand mængde af frugt og brød - 
i kupéen. Og spiser man melon - vandmelon, den røde —, spytter 
man stenene ud på gulvet; og vasker hænder, så det sviner på gul
vet. Men med ca. 2 timers mellemrum kommer der en og fejer op. 
Og gulvet tørrer. Om morgenen kyllingesovs på gulvet.

Ved alle stationer kommer folk og sælger. Flest børn. Nogle ta
ger med et par stationer. Sælger brød, vand, pudser sko, sælger 
frugt, bedekranse, saftevand, livremme m.m. Ved én station kom
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mer et barn og hans voksne konkurrent op og skændes. Drengen 
bliver slået ned, så han er bevidstløs i ca. 1 minut. Og løber græ
dende væk. Et par voksne slås et andet sted.

Lokomotivet er et kul—damp—gammeldags ét. Så i alle tunneler 
er man ved at kvæles. Og der er mange af dem. Landskabet er 
nemlig bjerg-dal afvekslende. Tørt og kun frugtbart der, hvor der 
er vand — ved — omkring floder og vandløb. Der vokser til gengæld 
sydfrugter, ris, majs, vindruer, korn m.m.

Billetten kostede 24 tyrkiske lire. Små tyve kroner.

Venlig hilsen Frede.

Brevet her blev skrevet på en båd i Sortehavet en aften i måne
skin. Ingvar og jeg havde været 11 dage i Tyrkiet. Vi kom med 
flyvemaskine til Istanbul. Tog en tur ind i landet og tog båd 
tilbage til Istanbul langs hele Tyrkiets sortehavskyst. Derefter sydpå 
mod alle historiske minder ved Izmir, en uges badeferie ved mid- 
delhavskysten og endelig en uge i Grækenland.

Det er dejlige lande at rejse i. Billige, venlige og fremmedartede. 
De er i høj grad at anbefale. En charme ekstra er, at ingen forstår 
én, så man må klare sig med smil og håndbevægelser.

Glædelig jul og godt nytår.
Frede Dybkjær.



Noget jeg har tænkt på

Vi har vist egentlig altid så travlt, higer vist stadig efter flere ma
terielle goder og glemmer måske for ofte at glædes over de små 
lyspunkter i tilværelsen. Der er nok, som kan irritere en, hvis man 
har øje for det og ikke passer på, at disse negative ting ikke får mag
ten over det positive og glædelige. I vore dage er der ligesom en ten
dens til, at et menneske, som er glad og tilfreds med tilværelsen, er 
en lille smule af en tosse, som man trækker lidt på smilebåndet af og 
tænker om, at han vist ikke er for klog, når han ikke kan se, at 
skatterne er for høje, vejret dårligt, momsen idiotisk o.s.v. Hvor 
det dog er forkert. Nogle mener, at det at være tilfreds er en med
født gave. Heri er der nok en hel del rigtigt, men man bestemmer 
skam også til en vis grad selv, hvordan man har det. Man kan da 
i det mindste prøve på at se på det glædelige og sådan få det bedste 
ud af det.

At arbejde på en skole som denne kan somme tider være mere 
spændende end til andre tider. At have med menneskeligt mate
riale at gøre vil jo altid give både glæder og sorger, men jeg tror, I 
vil kunne forstå, at hvis man nu er blevet rigtig godt irriteret på 
en elev, hvad der selvfølgelig sker, og har givet vedkommende en 
opsang, og denne så lidt senere kommer ind til en i et ærinde, 
måske bare for at sige noget, og går igen med et smil og et: »Kan 
du hyg’ dig!«, så har man helt glemt, at man egentlig var gram i 
hu, og sorg er til glæde vendt. Det var et af de meget store lyspunk
ter i dagligdagen, men der er mange små ikke iøjnefaldende ting, 
som man ikke let opdager. For eks. kan man glæde sig, når man 
ser elever gå veloplagte og ivrige i gang med et stykke arbejde. Det 
er en fornøjelse, når man konstaterer, at de er i stand til at under
holde hinanden og tage et initiativ. Hver gang man ser en elev 
gøre sig umage med noget og glæde sig over resultatet, fryder man 
sig også.



49

Der kunne nævnes mange flere eksempler her fra skolen, men 
jeg har nu også lyst til at nævne helt andre ting. Hvad mener I for 
eks. om den følelse, man får, når man opdager, at træerne er 
sprunget ud om foråret? På mig virker det så oplivende og lovende, 
som også et strålende solskin fra morgenstunden gør. Det kan også 
sætte humøret op at se på kønne farver, glade mennesker og små 
runde lam og at høre dejlig musik.

Af dette kan I så måske få det indtryk, at jeg altid er glad og 
tilfreds. Det er jeg nu ikke, desværre. Jeg bliver ofte ked af det og 
synes ikke, der er noget ved noget, men så prøver jeg virkelig på at 
øse af hele den overflod af små ting, som kan modvirke min 
modløshed.

Glæden er som et lys, 
tænder du det for andre, 
falder dets skin 
tilbage på dig selv.

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

Edith Ingemann Jensen.



Giv os i dag..!

Der er et par strofer, der bliver ved med at lyde for mit indre øre. 
Det er et par linier af Aakjærs skønne høstsang »Når rugen skal 
ind«:

Først bredte mor et klæde 
så ømt som nogen højtidsdug; 
der måtte ingen træde 
med sko i høstens rug!

Disse simple ord har trængt sig sådan på, at de skal være mit 
udgangspunkt for mit bidrag til årets Egåbog.

Når Aakjær siger, at ingen måtte træde med sko i høstens rug, 
så er det ikke udtryk for, at det var uhygiejnisk at gå med et par 
snavsede sko i brødkornet, man skulle bruge til mel i det kom
mende år.

Vi husker fra bibelhistorien beretningen om Moses, der stod ved 
den brændende tornebusk i Sinai ørken. Da lød ordene:

»Moses! Moses! Drag dine sko af; thi det er hellig jord, du 
står på!«

For vore fædre var det daglige brød ikke noget, man kunne 
kræve hverken af Gud eller af det offentlige. Det var noget, man 
måtte gøre sig fortjent til.

»I dit ansigts sved skal du æde dit brød!«
Sådan lød ordene til Adam, da han blev smidt ud af velfærds

staten Paradis.
Det var ord, vore fædre havde lært at tage for deres fulde på

lydende. Ville man have føden, måtte man slide i sit ansigts sved 
for at fravriste jorden sit bytte. »Sovende mand fanger ingen sejr«.

Men sliddet nyttede ikke, hvis ikke Gud gav sin velsignelse til. 
Så bøjede bonden sine stive knæ og bad af et rent og ærligt hjerte 
Gud om velsignelse, så jorden kunne bære frugt, og når høsten 
kom, behandlede han sin avl, som det den var: Guds gave.
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Rugen var brødkornet, for rugbrød var det daglige brød. Kun 
ved de store højtider og ved fester spiste man hvedebrød. Rugen 
fik derfor en særlig behandling, som det sig hør og bør, når man 
skal tage imod en »Hædersgæst. »Først bredte mor et klæde.........«. 
Rugens top måtte ikke røre ladegulvet, men et rent, hvidt klæde 
var et passende underlag at byde brødkornet, når det skulle sættes 
ind i laden for at afvente tærskning og formaling, inden det kunne 
opfylde sin bestemmelse: at blive brød.

Skoene, der ellers havde deres næser i alting, var for profane 
til at være med til en så højtidelig handling som at gulve rug. De 
blev stillet til side, inden man trådte op i rugen, for trædes skulle 
den, dels for at få den til at fylde mindre, og dels for at gøre det 
så besværligt som muligt for mus og rotter at arbejde i den.

Men trods sliddet og det kummerlige udbytte glemte bonden 
aldrig, at høsten var en gave. Når dagen var til ende, foldede han 
sine hænder og takkede Gud for avlen. Senere, ved høstgudstjene
sten i sognets gamle kirke, bragte han det synlige bevis på sin tak
nemmelighed: høstofferet. Ved den lejlighed var han ikke påhold
ende. Ellers kunne det godt se ud, som om han var gerrig, hvis vi 
skal måle med vore alen. Han var nøjsom. Intet måtte gå til 
spilde. Alle levninger skulle samles sammen, og de skulle være små 
og ringe, hvis de ikke kunne anvendes i husholdningen. Var en så 
uheldig at tabe et stykke brød på gulvet, var det ikke en grund til 
at kassere det. Man tørrede sandet af med trøjeærmet, og fik man 
en flov smag i munden, når man spiste det, var det ikke ved tanken 
om, at det kunne være snavset, men fordi man skammede sig over 
en så sløset omgang med Guds gaver.

Nu kunne jeg naturligvis give mig til at drage sammenligninger 
mellem den tids indstilling til noget så simpelt som det daglige brød 
og vor egen tids indstilling til det samme, men da jeg ikke er sikker 
på, at en sådan udredning vil blive en anbefaling for vor genera
tion, vil jeg afholde mig derfra og overlade til den tænkende læser 
selv at sammenligne og vurdere.

Jeg vil da slutte med det juleønske, at den »konjunkturafmæt- 
ning«, der er ved at begynde at sætte sit præg på vort erhvervsliv i 
form af afsætningsvanskeligheder og en begyndende arbejdsløshed, 
ikke udvikler sig til en krise, som vi gamle husker fra tidligere tid. 
Da var der virkelig nød i mange danske hjem. Den tid ønsker 
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ingen tilbage! Gud give, at intet menneske på denne jord forgæves 
skal bede:

Giv os i dag vort daglige brød!
Sv. Jensen

Med tak for de mange hilsener under og efter mit sygehusophold 
sender vi alle de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Rigmor, Sv. Jensen og børn.



Nogle tanker om teknikkens tidsalder

I en brydnings- og udviklingstid som denne, hvor der er gået 
skred i mange af de ting, som vi tidligere anså for at være af en 
evig uforanderlig værdi, kunne det måske være nyttigt at prøve at 
standse et øjeblik på vejen, trække vejret lidt og gøre vor stilling op.

Hvor går udviklingen hen, og hvad er det, vi vil prøve at give 
vore unge, hvis uddannelse og opdragelse er os betroet?

Vi befinder os i dag ved en korsvej: Skal vi kaste vrag på det 
gamle og søge nye veje og nye ideer, eller skal vi hellere prøve at 
holde igen og bremse udviklingen - søge at holde ungdommen fast 
ved de værdier og idealer, som den forrige generation betragtede 
som eviggyldige sandheder?

Det har til alle tider været et af ungdommens fornemste kende
tegn, at den var oprørsk. Den har altid søgt sine egne veje og prøvet 
at skabe sine egne løsninger på tilværelsens problemer, og den har 
aldrig været særlig tilbøjelig til at lytte til den ældre generations 
formanende vejledning. Derfor er den da også af den ældre gene
ration til alle tider blevet omtalt som hensynsløs, ansvarsløs og for
kælet.

Dette er altså ikke noget nyt. Det nye består derimod i den tek
niske udvikling, der er skyllet op over os som en brådsø, og som har 
opnået en så rivende hast, at det enkelte menneske ikke mere kan 
følge med.

Med den tekniske udvikling har vi fået en ny religion, hvis ho
vedguder hedder effektivitet og produktionsevne, og hvis forkyn
dere er de moderne massemedier (radio, fjernsyn m.m.) med 
deres reklame og propagandatekster.

Vor tid har gjort mennesket til slave af denne religion. Det fører 
hver dag en slavetilværelse i fabrikker og kontorer, og det udfører 
hver dag et evighedsarbejde, der i sin tragiske nytteløshed bliver 
mere og mere bevidst. Mennesket arbejder ikke mere for at tilfreds
stille de førnævnte guder.

Dette er måske skarpt stillet op og i sin yderliggående formule
ring ikke helt rigtigt, men det er dog tendensen i det moderne 
samfund.
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Resultatet af denne udvikling er fremmedgørelsen: Mennesket 
er blevet fremmed for sig selv og for sin verden, det er blevet gjort 
hjemløst i tilværelsen.

Familie og kirke, de institutioner, der tidligere gav mennesket 
dets faste holdepunkt i tilværelsen, har spillet fallit, og det er ikke 
lykkedes for mennesket at skabe en ny ramme om sit liv. Det er 
ladt alene tilbage i en verden, hvor dets ret til at eksistere afhænger 
af dets evne til at producere.

Man har kort sagt glemt at tage hensyn til mennesket i det spil, 
der hedder udviklingens uundgåelighed.

Kendetegnene på denne udvikling er mangeartede. De viser sig 
nok stærkest i de moderne litterære strømninger absurdisme og 
nihilisme: Gud er død og mennesket er ladt alene tilbage.

Den viser sig også i forskellige moderne ungdomsforeteelser. De 
hollandske provoer og de amerikanske hippier er typiske eksemp
ler. Disse unge må betragtes både som et rødt advarselslys for den 
moderne livsform og som et positivt tegn på, at menneskeheden 
ikke er fortabt endda. De protesterer, de har svært ved at udtrykke 
sig, og de forstår måske ikke sig selv, men de er tegn på, at et eller 
andet er galt og trænger til at blive rettet.

Hvad er da skolens og opdragernes opgave i denne situation?
Den franske forfatter St. Exupery har sagt, at den forrige gene

rations fortjeneste bestod i at give mennesket et nyt hus at bo i. 
Nu er det vor generations opgave at lære mennesket at finde sig til 
rette i dette hus.

Dette kan fortolkes således, at det er skolens og opdragernes for
nemste opgave at gengive mennesket forbindelsen med sin omver
den og komme i overensstemmelse med sig selv. Huset, det er det 
moderne, supertekniske samfund, som mennesket ikke har kunnet 
finde sig tilrette i, og som har gjort det hjemløst i tilværelsen.

Vi må prøve at lære mennesket at forstå sig selv og sin tid, og vi 
må give det muligheden for at skabe mening i en tilværelse, der 
synes at stå i B-bombens tegn. Behovet viser sig mere og mere tyde
ligt, og det er på tide, man indser, at det moderne samfund må 
have mennesket og ikke fremskridtet og - for skolens vedkom
mende — ikke den rent fagmæssige uddannelse i centrum.

Hermed ønsket om en glædelig jul og alt godt i det nye år.

Dorte Just.



Den skjulte skat

Jeg samler på de små børns smil 
- de små børns lyse smil, 
og brød man op mit hjertes skal 
med bor, med dirk, med fil. —

Man fandt den største samling smil, 
som nogen tid er set
- man fandt det blide genskin af, 
hvad tusind børn har let.

Nis Petersen

Nis Petersen havde sikkert mange oplevelser gemt i sin erindring, 
som han ikke kunne tage frem med samme glæde som de små børns 
smil; men hans digt fortæller, hvor meget et smil betød for ham.

Vi har alle en skjult skat af smil og gode oplevelser gemt i sindets 
dyb. Lad os derfor værne om de kære og gode minder, og lad os 
som soluret tælle de lyse timer.

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

Ellen Larsen



Gill il : •' : ' ' '



Sidste pigehold i skolens historie.



Piger

Siden sidste års Egåbog er der sket en ganske gennemgribende 
forandring. Vi har fået piger iblandt os.

Nu har piger jo altid været et træk i det samlede skolebillede 
her på stedet, men for vi »vinterlærere« har det hørt med til 
sommersæsonen — en tid med muntre sytimer på græsplænen og 
gymnastik under åben himmel, noget vi hørte om eller så et glimt 
af, når vi af og til besøgte skolen uden for sæsonen.

Men så kom de — pigerne — lige midt ind i vores vinterkreds. De 
kom i forsvarlige sweaters og cowboybukser oven for de bare fødder 
- de kom, nette som kun piger kan være det.

De kom, og med dem holdt en ny tid sit indtog. Før kunne vi 
lærere ret sikkert regne med, at den elev vi talte med i sommertiden 
var en pige og den i vinterhalvåret en dreng. Nu må man af og til, 
når man stifter bekendtskab med flokken, spørge sig selv: »Hvem 
er hvad?« »Er det unge menneske, der med fagre lokker og piben i 
munden er på vej til sløjdsalen, en dreng? — Nå, det er da en dreng, 
når han skal i sløjdsalen«.

Senere opdager man så, at »drengen« hedder Inger eller Tove, 
og så er man endnu mere rådvild næste gang.

Med pigernes indtog i den hidtil rene drengeverden opstod der 
også problemer for erhvervsorienteringen. I forvejen må efterskoler 
jo se den store vanskelighed i øjnene, at eleverne kommer fra vidt 
forskellige egne af landet og med meget forskellige forudsætninger, 
idet vi får dem både efter 7, 8 og 9 års skolegang, og nu skulle vi 
også tage kønnenes forskellighed med ind i billedet, for piger havde 
da også brug for erhvervsorientering — men mon de ville bryde sig 
om at høre om smede og blikkenslagere?

Nej, måske dog ikke; men i vor tid er piger ved at gøre sig 
gældende inden for de fleste erhvervsgrupper. Det synes, som om 
den tilstand, at begge forældre har udeerhverv, er ved at blive den 
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mest almindelige, hvis den ikke allerede er det. Vore krav om andel 
i goderne gør, at det daglige mønster er, at både mor og far tager 
tidligt af sted på arbejde. På vejen afleveres de yngste til institutio
ner - til vuggestuen, dagplejehjemmet eller børnehaven, medens 
de større selv nogle timer senere søger tilflugt i andre institutioner - 
først skolen, derefter fritidshjemmet. Om aftenen sker tingene så 
atter - i omvendt orden.

Debatten om, hvad der tjener børnene og samfundet bedst, har 
været oppe gang på gang og bragt gemytterne i kog. I vor tid om
formes mange normer. Familiens tidligere faste sammenbinding 
løsnes, og fremmede står som ansvarlige for en større og større del 
af børnenes opvækst. Måske ved forældre for lidt om de ubodelige 
skader, nogle mener, de kan forvolde deres børn ved at efterlade 
dem alt for længe i tilfældige institutioners varetægt, måske sætter 
de bil, hus, farvefjernsyn eller prestige højere end et konventionelt 
familieliv, måske synes moderen, at livet går hende forbi — måske. 
Ægteskaber indgås gennemgående tidligere nu, og mange holder 
ikke. Kvinden må se i øjnene, at hun kan komme til at stå alene, 
og hvad så? Måske har hun ingen uddannelse, eller måske én, der 
i mellemtiden er blevet håbløst forældet.

Men, siger andre. Manden kan lige så godt være den, der går 
hjemme. Hvorfor skal det altid være pigerne? Hvem siger, at børn 
ikke trives godt i institutioner? - se bare på kibbutzerne i Israel. 
Gad vide, om familien egentlig er den ideelle samfundsform? Mon 
ikke den burde opløses? Kan man da ikke tænke sig deltidsarbejde 
— eller hvad med den korte arbejdstid, som man lover os?

Alt dette må man have in mente, når man står i en undervis
ningssituation. Det er ikke erhvervsorienteringens opgave entydigt 
at tage stilling til alle disse spørgsmål, men at berøre dem og be
lyse dem, så de unge får en mulighed for at vælge denne del af 
deres livsform.

Derfor er pigerne iblandt os velkomne. For dem er det lige så 
vigtigt at have bredest muligt kendskab til arbejdslivet i alle dets 
afskygninger. Kun derigennem får de mulighed for at vælge, og 
dette valg træffer de til syvende og sidst selv. Vi kan orientere og 
belyse, men vi kan ikke vælge for dem — eller kan vi?

Venlig hilsen
Hans Rasmussen





Et skoleår er gået

Det var den 4. november 1921, Egå efterskole blev indviet. Dengang var 
det vist helt utænkeligt, at den kunne begynde på nogen anden tid af året. 
De store drenge skulle jo hjælpe til hjemme med landbrugets efterårsarbejde, 
før de kunne få tid til at komme på skole. På samme måde var det med 
højskolerne, der alle sammen begyndte vinterskolen i november, og ud 
over hele landet var 1. november den store skiftedag, hvad man tydeligt 
kunne se på de mange unge, der rejste med tog og færger, og på de køretøjer 
på landevejene, der hentede eller bragte et tøjskab fra plads til plads.

Allerede 1922 var der sommerskole fra maj på Egå efterskole. Det føltes 
naturligt som anden halvdel af et skoleår, og siden skiftede det uafbrudt 
fra vinter til sommer med skole for drenge og skole for piger helt op til det 
skoleår, som jeg her skal fortælle lidt om.

Hvis det nu havde været, som det plejer at være, skulle jeg have begyndt 
med at fortælle om en vinterskole fra november 1966. Men da kom der 
som bekendt ikke nogen nye elever. Da var vi midt i den afsluttende del af

Hyggelige juleforberedelser.
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Lærer Rasmussen som hurtigtegner.

det sidste kursus for piger alene, et hold, der dels bestod af nogle, der havde 
været med siden maj, dels af dem, der tog et fem måneders kursus fra 
august. Da vi lige før jul tog afsked med dette lille pigehold, tog vi altså 
samtidig afsked med en kursusordning, der havde rådet på skolen i 45 år. 
For eftertiden må vi være indstillet på, at vort skoleår går fra august til 
august - ligesom folkeskolens.

Det var spændende dage, da vi forberedte det første kursus med fælles
skole. Ikke blot var det timeplanen og indkvarteringen, der stillede nye 
problemer, som måtte løses, men også de leveregler, som vi håbede måtte 
komme til at råde under de nye forhold. Trods alle tendenser i bestræbel
serne på at udjævne forskellen mellem drenge og piger m.h.t. deres frisure 
og påklædning vil man dog vist i hvert fald endnu erkende, at deres anlæg 
og interesser i visse fag som gymnastik, sløjd, håndgerning, husholdning 
m.m. er så forskellige, at der må tages hensyn dertil i timeplanen. At man 
indkvarterer drenge for sig og piger for sig på hver sin elevgang, vil sikkert 
også alle og enhver finde helt i sin orden. Men det er et andet spørgsmål, 
hvordan man vil skride ind over for en eventuel overtrædelse. Vi havde i 
forvejen udsendt en skrivelse til de indmeldte elever og deres forældre, 
hvori vi bl. a. lod forstå, at en overtrædelse kunne få alvorlige følger. Ikke 
desto mindre fangede jeg en dreng på fersk gerning den første nat, da han 
ville lave lidt sjov på pigegangen. Da det åbenbart ville blive for svært for 
ham at leve på en fællesskole, slap han for at opleve flere nætter her.

Det er muligt, at der hos visse unge findes noget af det, man har kaldt 
provomentalitet, d.v.s. en trang til at gøre det, som man ikke har lov til at 
gøre. Det opfordrer naturligvis til at være forsigtig med for strenge forbud, 
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men vil en skole føle sig forpligtet til at skabe gode arbejdsforhold, kan den 
efter min mening ikke lade de værste ulydigheds- og uroelementer få frit 
løb. Og da er vi i de frie skoler jo i den lykkelige situation, at vi ikke har 
pligt til at beholde en uønsket elev.

Men efter dette må jeg skynde mig at sige, at mine betænkeligheder ved 
at have fællesskole ikke er så store længere. Hvad jeg vil være mere betænke
lig ved nu, er, om vi får den slags unge inden for skolens mure, der har til
bøjelighed til narkotika- og tabletmisbrug.

Med visse undtagelser gik det altså godt med det første fælleshold. Dog 
har vi allerede erfaret, fordi vi har flere piger på det nuværende hold, at 
det sikkert er bedre med en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger. 
Men her spiller også vore indkvarteringsmuligheder ind. Vi vil normalt 
være nødt til at tage flere drenge end piger.

Ved vort vintermøde viste forfatteren Niels Fenger sin film om Island 
og fortalte samtidig om Islands tusinde år. Om aftenen læste jeg Kiellands 
»Hvis et folk vil leve«; det var netop 25 år, siden de uhyggelige begivenhe
der i Norge, som den fortæller om, fandt sted. Ved åbent-hus møderne har 
vi set lysbilleder fra vest og øst. Frede har opholdt sig tre måneder i 
Amerika og havde en fin serie farvelysbilleder derfra, og jeg viste, hvad 
jeg havde med hjem fra en tur til Leningrad og Moskva. Ved en fælles
læsning i februar læste lærerne C. Gandrups lille skuespil »Falske nøgler«.

»Ringridning«.
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Pas på - de bider!

I forårshalvdelen af det sidste skoleår har vi som sædvanlig haft en lang- 
række kærkomne gæster, mange af dem vil være kendt også af tidligere elev
hold, og en del af dem har allerede været her i efterårshalvdelen af inde
værende skoleår. Fra januar-maj kan jeg nævne følgende: overbetjent Weiss 
om færdsel, orlogskaptajn Dahl Hansen om SOK (Søværnets Operative 
Kommando), kriminalassistent A. C. Andersen om rigspolitiets arbejde, vice- 
brandchef Pedersen, Århus, om brandvæsen, lærer Buttenschön om ung
domskriminalitet og om en tur til Østtyskland og Berlin, konsulent Tage 
Albertsen om ungdomsøkonomi, major Lauridsen fra Forsvarets Velfærds
tjeneste, skoleinspektør Gunnar Nielsen om faren ved overdreven alkohol
nydelse, og endelig har vi også haft besøg fra erhvervsvejledningen i Århus 
ved lærer Holm og frk. Johnsen.

Forældrebesøgsdagen havde vi på Kristi himmelfartsdag den 4. maj. Med 
god tilslutning, selv om der nok ikke længere som i tidligere tider kan opnås 
henimod 100 procents forældrebesøg. Det er trods alt blevet dyrt at rejse, 
og for en del forældre gælder det også, at der er grænse for, hvor meget de 
kan ofre på at følge med i, hvad deres børn beskæftiger sig med.

Til gengæld havde elevmødet fin tilslutning, selv om det faldt på et helt 
andet tidspunkt, end vi er vant til. Det var søndag den 7. maj. Måske har 
det den fordel at lægge det så tidligt, at da er man ikke optaget endnu af 
de ferier, stævner og møder, som holdes midt på sommeren. Den nye form 
for elevmøde med et étdags program faldt også godt ud. Det var en virkelig 
glæde at se så mange jubilarer til middagen kl. 12, både 40 års, 25 års og 10 
års, i alt over 80. For 10 års jubilarernes vedkommende må en del af æren 
for det store fremmøde tilskrives en enkelt af dem, Knud Grosen, og hans
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Forældre ser på.

Tabte han pandekagen?
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Fra »Jens Peter på langfart«.

kone. De havde sat sig for at skrive til alle de andre og opfordre dem til at 
komme, og det gav naturligvis godt resultat. Vi håber, at der hvert år vil 
være en, som vil gøre et lignende arbejde!

Eftermiddagens foredrag var noget af det bedste, vi har hørt ved et 
elevmøde. Fhv. skoleinspektør Victor Cornelins belyste ud fra egne ople
velser det spørgsmål: Er der racefordomme i Danmark? Bagefter gav han 
os en prøve på negro spirituals. Begejstringen for ham var stor og ægte. 
Aftenens underholdning var elevernes opførelse af Johs. Møllers skuespil 
»Jens Peter på langfart«, og så sluttede vi som sædvanlig med dans. Vi har 
erfaret, at det udmærket kan gå an at holde elevmøde i maj. I 1968 bliver 
det søndag den 5. maj.

Vinter og forår egner sig ikke rigtig til de lange cykelture. For resten kan 
man måske også begynde at sige, at nutidens drenge og piger heller ikke 
egner sig så godt til dem. De er ikke nær så vant til at cykle, som man var 
tidligere, og derfor slet ikke i træning. Men så brugte vi i stedet benene på 
de korte ture og rutebiler på de længere. En dag var vi i Lystrup for at se 
Munchs minkfarm og minkfoderfabrikken, som overbetjent Lerche viste os. 
På ture til Århus har vi set domkirken, rådhuset og samtidig F.D.B. i Viby. 
En aften nød vi den store gæstfrihed hos Spare- og Lånekassen i Århus, og 
da det store årlige gymnastikstævne på Århus stadion skulle finde sted den 
2. april, var det for en gangs skyld nemt for os at stille med et par hold, 
fordi de jo ikke var rejst fra skolen som ellers sidst i marts. Vi havde både 
et drengehold og et pigehold med. Ja, jeg skal da heller ikke glemme at for
tælle, at Aage Christensen fik den ærefulde indbydelse at komme til Odder
hallen til en fjernsynsoptagelse, så dér var der nogle, der fik en ekstra 
oplevelse. Den lå dog før stadionstævnet.
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Vor længste cykeltur, Molsturen, hører sommeren til. Derfor fik vi den 
ikke i forårshalvåret, selv om det var på tale, om vi skulle tage en ekstra tur 
i maj. Vi gemte den til august, så den hører egentlig næste års beretning til. 
Men jeg skal dog ganske kort notere to overraskende nyheder vedrørende 
vor Molstur: det var kun godt halvdelen af eleverne, der var i stand til at 
tage med pr. cykel! Vi er kommet over den tid, da enhver rask dreng og 
pige møder med en cykel, når de tager på efterskole. Og den anden over
raskelse: der er ikke længere nogen sejlads på ruten Skødshoved-Århus! 
Den er indstillet, fordi der ikke længere er passagerer nok til, at den kan 
betale sig. Nu tager man hellere bilen hele vejen rundt om Kalø vig, end 
man sejler fra sit sommerhus ind til arbejdet i Århus. Vi måtte chartre en 
båd fra Kongsgårde til Århus i stedet, men derom mere i næste Egåbog.

Det var blevet sommer og de lyse nætters tid, da vi nærmede os afslut
ningen, så der var nok en og anden, der glædede sig til at slippe for skole
arbejdet, da vi nåede til den 30. maj. I de dage havde vi netop læst i aviser 
om krisen på en af Danmarks største arbejdspladser, B & W i København, 
hvor manglende arbejdsindsats i arbejdstiden både hos ledelse og hos arbej
derne blev påstået at være årsagen til manglende konkurrenceevne og deraf 
følgende produktionsnedgang og krise. Det var nærliggende at bruge dette 
skræmmende eksempel i min afskedstale til holdet. Der findes jo også

Pause på cykelturen.
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Støtten i Knebel.
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unge, som ser noget stort i ikke at bestille for meget i arbejdstiden. Hvis 
så andre følger deres dårlige eksempel af misforstået kammeratskabshensyn, 
kan det blive til skade ikke blot for dem selv og deres egen lille kreds, men 
for hele samfundet. Hvis flid og pligtfølelse i arbejdet ikke regnes for vær
dier mere, hvor er vi så henne?

Lidt nyt fra lærerkredsen må også med. Da det blev så stort et hold efter 
jul, måtte vi se os om efter mere hjælp, og heldigvis lykkedes det at få 
både en lærer og en lærerinde ret omgående. Det blev Anders Jørgensen, 
som kom fra Silkeborg seminarium, og Lis Jensen fra Århus seminarium. 
Begge havde fuldt timetal og var os en god hjælp. Nu er Anders Jørgensen 
kommet til Svendborg, og Lis Jensen fortsætter sin uddannelse på semi
nariet. I begyndelsen af februar blev Svend Jensen ramt af sygdom, der 
krævede hospitalsindlæggelse og derefter en lang tids hvile for at komme til 
kræfter igen. Fra midten af februar til afslutningen havde vi derfor en vikar, 
lærer Jørn Bork, som klarede sit arbejde fint. I maj måtte også Ellen Larsen 
tage sygeorlov, for øvrigt netop som hun havde 25 års jubilæum som 
lærerinde her. Efter en operation er hun nu med i arbejdet igen. Endelig 
kan jeg fortælle dem, der bryder sig om at høre nyt fra familien, at vor Åse 
holdt bryllup i påsken med Hans Kjær Poulsen, en landmand fra Andst, 
hvor Åse fortsat er lærerinde.

1 Tinghulens bund.
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Småfærgernes tid er forbi.

Enhver kan vel danse moderne!
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Dansende lærere.

Jeg har beholdt den sædvanlige overskrift til dette stykke i Egåbogen: et 
skoleår er gået. Det ville måske have været mere passende at skrive: et 
skolehalvår er gået. For det er egentlig kun et halvår, der er tale om. Men 
det ville være unaturligt for mig at fortælle om de første par måneder af 
et nyt kursus, der for de flestes vedkommende varer til maj næste år. Vi må 
til at dele året på en anden måde nu. Hvordan det vil gå efterskolerne i 
almindelighed og Egå efterskole her i fremtiden, - det er der ingen, der 
ved. Vi er inde i en udvikling både for folkeskolen og efterskolen, som vi 
måske kan have en lille indflydelse på hver især, men som vi i hvert fald 
ikke kan standse. Der er lige kommet en ny efterskolelov, som er trådt i 
kraft fra 1. august i år. Den giver adgang til at lave en efterskole om til en 
prøveforberedende kostskole, men det har vi ikke planer om her. Her fort
sætter vi med det nye, som vi nu har indført: et 10 måneders kursus fra 
august til og med maj og to 5 måneders kursus, det ene fra august til jul, 
det andet fra januar til maj, og alle kursus både for drenge og piger.

Og så takker jeg på skolens vegne alle, der med tanker eller ord eller 
handling er med til at støtte Egå efterskole, så vi kan få vort store ønske 
opfyldt om, at den fortsat må få den lykke at kunne udføre et virke til 
gavn og glæde for de unge, der vil flokkes på den.

Tage Dybkjær



Forskelligt

Bemærk især: skolens elevmøde er flyttet!

1 1968 afholdes elevmødet søndag d. 5. maj. Det begynder med gudstjene
ste om formiddagen. Kl. 12 samles vi her med jubilarer til middag. Det 
gælder 10 års, 25 års og 40 års jubilarer, som vi håber vil møde op i stort 
tal. Der fortsættes med elevmødet kl. 14.30. Program vil blive udsendt til 
elevforeningens medlemmer.

Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i »Landbobladet«. 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. Vi averterer om 
det i »Landbobladet« en eller to uger før, men i øvrigt kan man 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, 8250 Egå. Prisen er 
stadig kun 4 kr. + porto 60 øre.

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 efterskoles elevforening, Egå efter
skole, 8250 Egå.

Nye kursustider: fra august har vi 10 måneders kursus til og med maj, og 
samtidig begynder et 5 måneders kursus, der varer til jul. - Fra januar: et 
5 måneders kursus til og med maj. Alle kursus er både for piger og drenge 
i den såkaldte efterskolealder, d.v.s. fyldt 14 år. men ikke over 18 år ved 
kursusets begyndelse.
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Ny boldbane laves på Sønderhoj.

Den selvejende institution 
Egå efterskoles bestyrelse

Gårdejer Peter Brandstrup Andersen, Egå.
Gårdejer, sognefoged 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 Jer Thomsen, Bynksmindc, Skæring, Egå.

Elevforeningens bestyrelse
Gårdejer, sognefoged Frede Bak (1936-37), Rodskov, Løgten.
Smedemester Knud Grosen (1956-57), Egå (formand).
Ekspeditrice Lisbeth Bøjen Jensen (1965) Mejlby, Hjortshøj.
Fru Inger Olsen (1950), Bakkegården, 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 sidste års elevhold: Bent Jacobsen, Fruering, Skanderborg.
Elevforeningens sekretær og kasserer: gårdejer Jes Thomsen (1921-22), 
Bynksminde, Skæring, Egå.
Elevforeningens gironummer: 35297, Egå efterskoles elevforening, Egå.



Elevforeningens regnskab 1966-67

Indtægt: 
Kassebeholdning 10. juli 1966 ..................................................... 4503,86 kr.
Billetsalg ved fester ..................................................................... 1728,15 -
Salg af pølser og sodavand......................................................... 236,35 -
Medlemsbidrag og gaver ........................................................... 12121,00 -
Solgt Egånåle ............................................................................. 132,00 -
Solgt Egåbøger ............................................................................. 50,00 -
Indvundne renter ......................................................................... 207,66 -

Balance . . 18979,02 kr.

Udgift: 
Elevmøde ..................................................................................... 1379,00 kr.
Porto ............................................................................................. 3109,30 -
Konvolutter, blanketter m. m......................................................... 525,70 -
Egåbogen ..................................................................................... 5678.97 -
Køb af pølser og sodavand ........................................................... 235,76 -
Annoncer ..................................................................................... 41,40 -

I alt . . 10970,13 kr.
Kassebeholdning 6. maj 1967 ..................................................... 8008,89 -

Balance .. 18979,02 kr.
Bynksminde, den 6. maj 1967.

Jes Thomsen.

Regnskabet er gennemset, alt er i orden.

Egå, den 7. maj 1967.
A. Vestergård. A. Kjeldsen.



Egåfondets regnskab 1966-67

Indtægt: 
Kassebeholdning 10. juli 1966 ................................................... 2383,74 kr.
Renter, Sparekasssen ................................................................... 125,43 -
Renter, obligation......................................................................... 20,00 -

Balance . . 2529,17 kr.

Udgift: 
Kassebeholdning 6. maj 1967 ..................................................... 2529,17 kr.

Balance . . 2529,17 kr.
Bynksminde, den 6. maj 1967.

Regnskabet er gennemset og intet er fundet at bemærke.

Egå, den 7. maj 1967.

A. Vestergård. A. Kjeldsen.



Elevfortegnelse

Januar-maj 1967
Anita Alexandersen, Maglekær 46, 1, Rødovre.
Pia Alexandersen, Maglekær 46, 1, Rødovre.
Bodil Jakobsen, Horskjærgård, Gylling.
Agnes Koch Jensen, Assendrup, Hovedgård.
Anette Jensen, Nansensgade 68, 1, København K.
Vibeke Højmark Jensen, Damhusparken 8, Kolding.
Birthe Jørgensen, Sepstrup, Christianshede.
Kirsten Jørgensen, Endelave, Horsens.
Kirsten Kolding, Amstrup, Falling.
Thorny Madsen, Nr. Søby mk., Allested.
Pia Maltesen, Turesensgade 24, 1, th., København K.
Marianne Middelthon, Folke Bernadottesvei 32, Oslo 8, Norge.
Kirsten Nielsen, Volstrup mk., Sorring.
Susanne Olsen, Lyrskovgade 14 stuen, København V.
Winnie Pedersen, Samsøgade 33, 1, Ålborg.
Annette Scheming Povlsen, Mælderne 16, Nærum.
Birthe Sønnichsen, Spørring, Århus C.
Elise Anegaard Sørensen, Blindgade 5, Skanderborg.
Grete Sørensen, Følle, Rønde.
Inge Hjørdis Sørensen, Anemonevej 32, Odense.
Jim Andreasen, Søndergade 90, Hundested.
Leif Bach, Voldby mk., Grenå.
Niels Martin Bonde, Drammelstrup, Tirstrup Østj.
Jens-Erik Brøgger, »Danhøj«, Balle.
Flemming Quist Carlsen, Frederiksgade 49, Århus C.
John Lund Christensen, Sdr. Boulevard 274, Odense.
Jørgen Christensen, Sindingsgade 38, Kjellerup.
Poul Johan Eskildsen, Stjær Stenskov, Harlev J.
Cleven Vestberg Hansen, Hyldetoften 3, Ballerup.
Jens Karl Hansen, Rud, Hadsten.
Povl Tagholm Hansen, Enner, Lund Østj.
Villy Erik Hansen, Lemmer, Mørke.
Jakob Holm, Vitved, Skanderborg.
Bent Jacobsen, Fruering, Skanderborg.
Erik Møllevang Jensen, Ring, Lundby st.
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Ole Jensen, Vitved Østergård, Skanderborg.
Tommy Jensen, Tirstrup Østj.
Jørgen Johansen, Edvard Griegsgade 3, 4, København 0.
Knud Ole Johansen, GI. Carlsbergsvej 11, Valby.
Hans Chr. Jonassen, Damgårdvej 9, Århus C.
Helge Jørgensen, Tietgens Plads 6, Århus C.
Ivar Jørgensen, Store Grammegård, Åkirkeby.
Jens Peder Clemmensen, Gjerrild.
Jens Jessen Klinge, Eg, Knebel.
Ivar Axel Lerche, Gram, Stilling.
Albert Lund, Skyttestien 13, Søborg.
Ken Bjarne Madsen, Skade børnehjem, Højbjerg.
Bjarne Mikkelsen, Ålsø mk., Grenå.
Kaj Mortensen, Thorsager, Rønde.
Bjarne Nielsen, Skørring, Mørke.
Iver Nielsen, Tirstrup, Østj.
Jørgen Nielsen, Stubbe, Ebeltoft.
Kurt Thulsted Nielsen, Drammelstrup, Tirstrup Østj.
Palle Nielsen, Hammershusvej 60, Århus V.
Sten Lind Nielsen, Kastelsvej 10, Roskilde.
Villy Gottschalck Nielsen, Bernstorffsvej 75, Hellerup.
Peter Obel, Torpenvej 94, Humlebæk.
Freddy Vestergård Olesen, Skivevej 48, 1, Holstebro.
Vagn Olesen, Tunø Kattegat.
Ivan Olsen, Absalonsgade 22, 1, Århus C.
Villy Olsen, Nyenstad 17, Nyborg.
Jørgen Pedersen, O. Randlev, N. Randlev.
Svend Probst, Brøndbyvænget 11, 2, Hvidovre.
Poul Erik Rasmussen, Fjerupgårde, Nimtofte.
Sven Rasmussen, Skjørring, Galten.
Kresten Simonsen, Apstrup mk., Thorsø.
Frank Storkholm, Solhvervsvej 14, Århus N.
Palle Søndergaard, Ørbækholm, Hyllested.
Jens Lind Sørensen, Kongsgård, Lisbjerg, Århus C.
Per Sørensen, Tirstrup Østj.
Peter Ross Sørensen, Fuglsølejren, Knebel.
Povl Chr. Sørensen, Pannerup. Lystrup.
René Gade Sørensen, Valby Langgade 274, 1, tv., Valby.
Jan Thomsen, Gurrevej 18, 1, Hvidovre.
Hans Peter Thorsted, Nyhåb, Kolind.
Troels Thulstrup, Fiirgårde børnehjem, Ry.
Lars Velling, Mellerup, Randers.
Sejr Emil Witte, Katrinebjergvej 122 b, Århus N.



78

Fra august 1967
Til maj 1968:
Ruth Bukland, Stubkærvej 3, Kastrup.
Irene Bjerregård Christiansen, Blåmejsevej 10, Hundested.
Else Marie Håkonsson, Norgesvej 4, Hundested.
Vera Bruus Jakobsen, Ørting.
Jytte Margit Jensen, Strandvejen, Hou.
Lisbeth Jensen, Ryparken 60, 2, København 0.
Lone Lorentsen, Gurrevej 15 A, Hvidovre.
Annie Leth Nielsen, Korup, Rønde.
Gerda Damsgaard Ohlsson, Skibelundvej 5 A, 2 tv., Vanløse.
Anne Zangenberg Olsen, Engvej, Gundestrup, Grevinge.
Maria Osterhammel, Nakskovvej 25, 1, Valby.
Bente Pedersen, Trige Skovvejen 4, Lystrup.
Ketty Pedersen, »Granbakken«, Allingåbro.
Kirsten Petersen, Chr. Winthersvej 15, Grenå.
Marie Svendsen, Ølsted, Århus C.
Signe Sørensen, »Maltebjerg«, Barløse, Sandager.
Solbjørg Aagaard Sørensen, Søballe, Skanderborg.
Anni Vegge, Steen Billesgade 5, Århus N.
Tonny Andreasen, Wesselsgade 8 st. mf., København N.
Anders Andresen, Firing, Brørup.
Benny Bjerring Asbjerg, Johs. Grosensvej 7, Egå.
Freddy Eskildsen, Frejasgade 1, Vejle.
Peter Frederiksen, Lombardigade 22, København S.
Stig Frerksen, Einarsvej 91, Lyngby.
André Goldbach, Gartnervænget 87, Tranbjerg J.
Peter Gram, Strandboulevard 158, København 0.
Niels Henningsen, Jakobshavn, Grønland.
Jørgen Hoick, Hamletsgade 19, 2, København N.
Per Holm, Nylandsvej 27, Silkeborg.
Henning Overgård Jensen, Tinghøjvej 16, st., Søborg.
Freddy Wendelbo Jensen, Kridthøjvænge 58, Fløjbjerg.
Leif Kristensen, Nygade 3, Trustrup.
Benny Kristiansen, Fynsgade 3, Århus C.
Svend-Erik Graugård Mikkelsen, Skådegård, Højbjerg.
Leif Nedergaard-Pedersen, Helgesvej 12, Hadsten.
Knud Emil Nielsen, Nordrevej 13, Åbyhøj.
Allan Nørskov, Harald Heins Allé 26, Søborg.
Andreas Olsen, Krannestrup, Hjortshøj.
Tommy Rasmussen, Nymarksvej 74, Mårslet.
Jørgen Reimer, Rodebay, Grønland.
Bent Søndergaard, Snebærvej 30, Højbjerg.
Henning Sørensen, Kastanievej 215, Thurø.
Aage Venø, Pannerup, Lystrup.
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Til december 1967:
Ulla Brokær Hansen, Tåstrup, Feldballe.
Hilleborg Jensen, Permelille, Tranebjerg, Samsø.
Käte Jensen, Violvej 15, Risskov.
Jonna Johnsen, Bærmosevej 26, Trige, Århus C.
Joan Mogensen, Sjørslev.
Inge Hansen Møller, Julsbakke 1, Ebeltoft.
Jonna Nielsen, Bendstrup, Hjortshøj.
Birgit Nyhuus, Overgade 26, Ebeltoft.
Edith Pedersen, Galten, Hadsten.
Kirsten Rasmussen, Vilh. Bechsvej 61, Århus C.
Hanne Sørensen, Grenåvej 128, Risskov.
Ulla Munk Thomsen, Odensegade 13, 2, th., København 0.
Helga Torp, Overgade 9, Ebeltoft.
Peter Rahbæk Andersen, Silkeborgvej 20 b, Horsens.
Freddy Hansen, Smørumsvej 305 st:, Brønshøj.
Lars Jeppesen, Ndr. Randlev.
Lars Malling, Skansebjerg 4, 2, Brønshøj.
John Nielsen, Thorsagervej la, Pindstrup.
Peter Bøje Pedersen, Solbakkevej 14, Grenå.
Ernst Ekvall Petersen, Kollektivhuset 692, Hans Knudsens Plads, Køben

havn 0.
Erik Therkildsen, Dråby, Ebeltoft.
Lindy Vestergaard, Stadionsallé 3, Auning.

I fritiden.
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De 143 elever fordelte sig således efter amter: 38 Randers, 37 Arhus, 
28 København, 14 Skanderborg, 4 Frederiksborg, 3 Odense, 2 Grønland, 
2 Holbæk, 2 Roskilde, 2 Svendborg, 2 Vejle, 2 Viborg, 1 Assens, 1 Born
holm, 1 Præstø, 1 Ribe, 1 Ringkøbing, 1 Ålborg og 1 fra Norge. - Ved 
kursusets begyndelse var 6 fyldt 13 år (men over undervisningspligtig alder), 
39 fyldt 14 år, 63 fyldt 15 år, 29 fyldt 16 år, 5 fyldt 17 år og 1 fyldt 18 år.


