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En bedre verden
Da meddelelsen om attentatet på Robert F. Kennedy blev sendt
ud over verden, vakte det forfærdelse overalt. Et fremtrædende
medlem af familien Kennedy faldt for en morders kugler. Den
samme skæbne, som ramte hans bror John F. Kennedy knap fem
år før. Der var millioner og atter millioner, der så hen til Robert
F. Kennedy — som tidligere til hans storebror - med den største
forventning om bedre forhold for dem selv og for hele verden.
Og pludselig knustes alle forhåbninger, da Kennedy faldt som
offer for den voldsmentalitet, som han selv så utrætteligt havde
talt imod.
Det lyder altid stærkt overdrevet, når man taler om en verden
i sorg, men har man nogen sinde kunnet bruge det udtryk med
større rigtighed end ved mordet på Robert F. Kennedy?
Alle rettænkende mennesker fik en følelse af fortvivlelse over,
at verdens mægtigste nation endnu en gang mistede en Kennedy at den ikke kunne få lov til at beholde de to mænd, der var rede
til at sætte alt ind på at lede USA i en urolig og farefuld tid,
så freden blev genoprettet og bevaret og så vidt muligt alle men
nesker fik lov til at leve i frihed og tryghed.
Målet var intet mindre end at søge at skabe en bedre verden.
»En bedre verden« Det er netop titlen på en bog af Robert F. Kennedy, som kom
på dansk få måneder før hans død. Den er groet frem af hans
arbejde, hans rejser og taler som medlem af det amerikanske senat
fra januar 1965, da han blev indvalgt i det. I senatet behandler
man problemerne, efterhånden som de opstår. Derfor blev han
nødt til at tage stilling til tidens store spørgsmål og fremføre sit
syn på dem. De forskellige kapitler i bogen giver en udførlig
redegørelse for brændende storpolitiske spørgsmål som krigen i
Vietnam, USAs forhold til det fattige, folkerige Kina, bestræbel-
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serne for at få kontrol med kernevåben, problemerne omkring ra
ceuroligheder og storby fattigdom — og altsammen vidner det om
en mand med en utrolig omfattende viden og en utrættelig trang
til at følge et kald, som han føler er givet ham, og som pålægger
ham en pligt til at gøre alt, hvad der står i hans magt, for at
skabe en bedre verden.
Men her i Egåbogen har jeg lyst til især at fremhæve lidt af,
hvad Robert Kennedy siger om ungdommen. Det skinner ganske
vist igennem hist og her, at han har Amerikas ungdom i tankerne,
men det er tydeligt, at hans udtalelser også kan gælde ungdom
men i almindelighed. Ikke mindst i indledningen, hvorfra jeg har
taget disse linjer: »Vi har givet vore børn hidtil uhørte mulighe
der for uddannelse, for fritid, for personlig udfoldelse; dog synes
de at vokse længere bort fra os for hver dag, og de udvikler sig
i retninger, hvorom vi - sommetider måske også de selv — kun
kan sige dette ene, at de er forskellige fra vore egne. Vi har
gennemført en borgerretslovgivning, der i omfang og grundighed
overgår alle reformer siden borgerkrigen; dog har der aldrig væ
ret en stærkere følelse af fremmedhed, ja, af åben fjendtlighed
mellem racerne end i dag. Vi har opnået en materiel velstand og
en statslig velfærd, der overgår alle vore vildeste drømme for
blot få år siden; og dog opregner vi måske de forkerte ting, for
den nye rigdom og travlhed synes at tilintetgøre lige så mange
glæder, som vi har vundet derved«.
I bogens første kapitel, der bærer overskriften »Ungdommen«,
nævner Kennedy først, at der i De forenede Stater har været unge,
der har ydet en uforglemmelig indsats ved staternes grundlæggelse,
og at siden da har der ikke været en yngre generation af ameri
kanere, der har været mere vågen, bedre uddannet og mere mål
bevidst end den nuværende. Man kan se det, når de unge gribes
af en sag og vil kæmpe for fred og ret og menneskerettigheder.
Men der findes også en anden slags unge, som ganske vist ønsker
reformer, men som ikke tror, at det nytter noget at gøre et ar
bejde for at nå et mål. »De ønsker reformer, men de har en vok
sende følelse af, at det ikke nytter. De føler sig udenfor i en
sådan grad, at de bliver fuldstændig fremmedgjorte, men deres
fortvivlelse fører til ligegladhed«.
Kennedy nøjes ikke med at konstatere, at nogle unge er skuf
fede og vælger at indtage en protestholdning til det samfund, de
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lever i. Han spørger også, hvad der kan være grunden til det.
Det moderne samfund er undergået en betydningsfuld foran
dring, som har ført med sig, at ungdommen i dag udgør en
mere afgrænset gruppe end tidligere, siger han. Det karakteristiske
ved det gamle familiemønster var, at der fandt en jævn over
gang sted fra barndom til den voksne alder. I barndommen ud
øvede forældrene en streng kontrol, og på et givet tidspunkt over
tog den voksne selv ansvaret for at tjene føden og forsørge sine
børn. Et vigtigt træk ved dette familiemønster var de moralske
og åndelige værdiers direkte gang fra den ene generation til den
følgende, så forandringer foregik langsomt og gradvist.
Her kan jeg ikke lade være med igen at citere et lille
afsnit ordret fra bogen:
»Men det tyvende århundrede har afbrudt denne ældgamle, frem
adskridende rytme. En ny tid — ungdomstiden - adskiller nu
barndommen fra den voksne mands verden. Ungdomstiden er per
definition en periode, i hvilken man hverken er undergivet for
ældrenes strenge kontrol eller selv har påtaget sig den voksne
alders fulde ansvar. I denne periode, fortæller man os, er de
jævnaldrendes moral og normer de vigtigste; og på denne måde
fremkommer et brud på den kæde, som engang førte værdierne
over generationernes kløft. Der fremstår en selvstændig kultur,
der er fri for de bånd og krav, som tegner det øvrige samfunds
perspektiv - det bliver næsten et helt andet land«.

En af årsagerne til, at vi har fået en ny, stærkere afgrænset
ungdomstid, finder Kennedy i den forlængede skolegang og ud
dannelse, som jo netop falder i de år, da de unge ikke føler
sig bundet af forældrene og heller ikke er ansvarlige voksne.
I den periode er det, at de unge lægger mere vægt på de andre
unges meninger og livsindstilling end på deres forældres, og så
kan følgen let blive uenighed om moralbegreber og livsholdning,
en stadig hastigere ændring af normer, idealer og holdning, en
kløft mellem generationerne. »Men normernes bestandighed og
fællesskabet i idealer er af livsvigtig betydning for ethvert samfund.
Det er i virkeligheden den fælles livsholdning, der skaber et sam
fund og gør det til andet og mere end en tilfældig samling men
nesker, der bebor det samme landområde«.
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Kennedy ved, at kløften mellem generationer aldrig vil lukke
sig helt. »Men vi må nå hinanden tværs over den. For broen
mellem generationerne er af livsvigtig betydning for en nation i
vore dage; ja, endnu mere, den er broen til vor egen fremtid og således i egentligste forstand broen til vort eget livs mening.
Hvad der end er os imellem, hvor dyb end deres uenighed med os
er, så er det for os som for dem livsvigtigt, at vore unge føler, at
reformer er mulige, at de vil blive hørt, at krigens tåbelighed og
grusomhed vil vige, hvor modstræbende det end sker, for de ofre,
de er rede til at bringe. Frem for alt søger vi en følelse af, at
ting er mulige«.
Man kan mærke på Kennedys ord, hvor magtpåliggende det
var ham at få ungdommen i tale. Han ville overbevise dem om,
at ligesom de ikke uden videre kunne anerkende alt, hvad den
ældre generation tænkte og sagde og gjorde, sådan kan de ældre
naturligvis heller ikke uden videre gå ind på alt, hvad de unge
vil foreslå og se at få ført igennem. Men derfor må der dog ikke
skabes to modstridende verdener, der kæmper hver for sig og
imod hinanden. Det var hans overbevisning, at mange af vore
unge ønsker at forbedre samfundet, selv om de optræder provo
kerende. De særprægede »provoer« i Amsterdam har valgt en af
deres ledere ind i byrådet, skriver han i bogen, og de har frem
sat alvorligt mente, om end uortodokse forslag til løsning af byens
problemer, som f. eks. luftforureningen og trafikpresset. Det gæl
der om at drage de unges begejstring med ind i et praktisk arbejde
til gavn for samfundet. I slutningen af dette afsnit i bogen hedder
det om de unge: »Måske finder vi nogle af deres ideer uigennem
førlige og nogle af deres synspunkter overdrevne. Alligevel kan
vi ikke tvivle på deres energi, deres dygtighed, frem for alt deres
ærlige vilje til at skabe en bedre og mere anstændig verden for os
alle. Det står nu til os at gøre en indsats, at gøre deres sager
til vore og få dem med i vor egen, at føje vor visdom og er
faring til deres fremsyn og dristighed«. Hvert nyt slægtled synes
at have en særlig sag at gå ind for. Engang var det at skabe
bedre kår for arbejderne, en anden gang satte man sig som mål
at gøre ende på alle krige, eller man vil udrydde racepolitikkens
uretfærdighed. Og så siger Kennedy i sin bog: »Nutidens unge
synes at have valgt det enkelte menneskes værdighed som deres
særlige anliggende. De forlanger en begrænsning af overdreven

magt. De forlanger et politisk system, der bevarer menneskets
følelse af fællesskab. De forlanger en regering, der taler direkte og
ærligt til borgerne. Vi kan kun få dem med ved at vise, at
disse mål er opnåelige gennem personlig indsats«.
Man mærker tydeligt, hvordan Kennedy på én gang beundrede
de unge for deres lyst til at få ændret visse forhold i deres sam
fund og samtidig opfordrede dem til at øve en personlig indsats ikke på egen hånd og på trods af anderledes indstillede, men i
samarbejde med andre, også med de ældre og mere erfarne. Der
for har hans tanker gyldighed ikke blot i Amerika, men også hos
os.
Og derfor kan jeg stærkt anbefale både unge og ældre at læse
bogen »En bedre verden«.
Tage Dybkjær.

Vi ønsker alle Egåbogens læsere en glædelig jul og et godt nytår.

Karin og Tage Dybkjær.

Om at bøje hovedet
Tale ved afslutningen på Egå efterskole 30. maj 1968
Den danske missionær Hans Peder Børresen, der var med til at
grundlægge den kristne mission i Santalistan i Indien, sagde ved
et møde for præster i Danmark: »Ude i Indien bruger vi ikke
præstekrave og -kjole, for det er så svært at bøje hovedet, når
man har den slags på«.
Han sagde det vistnok, fordi han herhjemme havde mødt
præster, som havde standsfølelse og en fornemmelse af, at de
var noget i kraft af deres embede. Han savnede den ydmyghed,
der for ham hørte sammen med den kristne tro. Han var selv
en stilfærdig og beskeden mand, der forstod, at et menneske kun
er, hvad det er i Guds øjne. Ingen af os har noget at være store
af efter egen fortjeneste.
Nu taler jeg nok om noget, som ikke er moderne i dag blandt
vor tids unge. Noget, som måske aldrig har været moderne blandt
unge. Det at bøje sig. Det, som det gælder om i de unge år, er
snarere det at hævde sig. Og det gælder ikke mindst i dag, hvor
de unge har lært at stille krav og at demonstrere for at få dem
opfyldt.
Alligevel er der områder i livet, hvor det at bøje sig aldrig
bliver noget, man skal vokse fra. Det er derfor forkert, hvis for
ældre ikke lærer børn at lyde, at bøje sig for de ældres vilje. Den,
der ikke som barn lærer at bøje sig, vil løbe panden imod mange
gange senere i livet. Hvis man ikke har lært at lyde sine forældre,
hvordan skal man så siden lære at adlyde Gud?
Jamen er Gud ikke et fortidigt begreb, noget der hører en
svunden tid til? Er det ikke noget, som moderne mennesker for
længst er vokset fra? Er mennesket i dag ikke så stor i egne øjne,
at det har en fornemmelse af fortid og ammestue, når nogen
taler om Gud. Jeg brugte en gang i et foredrag på en arbejder
højskole udtrykket skaberen, sagde noget om, at det sikkert ikke
havde været skaberens mening, at vi skulle udrydde hinanden med

9
moderne krigsmidler. Jeg blev bebrejdet, at jeg brugte et så an
tikveret udtryk. Verden er ikke skabt, men opstået »af sig selv«.
Der er moderne veloplyste mennesker, som ikke tror på Gud, og
som ikke anerkender noget større end »skabningens herre«, menne
sket selv.
Men tager vi den samlede menneskehed, er det et fåtal, der
har det sådan. Ateisterne, de ikke-troende, er et mindretal. Fler
tallet er af en anden opfattelse, hvad enten de er jøder eller
kristne, buddhister, hinduer eller muhammedanere. De tror på,
at der er en højere magt, som har skabt og opretholder tilværel
sen.
En ung japaner på vej ud i verden for at se og lære noget
traf for et par år siden i Finland et par danske piger. Han var
ved at køre fast, fordi der er dyrt i Finland, og fordi det stod småt
til med hans finanser. Den ene foreslog da, at han kunne tage med
til Danmark, han kunne bo i hendes hjem og hjælpe til på går
den, til han fandt ud af, hvad han videre ville.
Den unge japaner har nu været her i landet et par år og er
kommet i forskellige danske hjem. For kort tid siden spurgte hus
moderen i et sådant hjem om hans tro. Han fortalte da, at han
var buddhist. Det var hans forældre, men mens han var hjemme,
var han ateist. Det var gået ham som så mange andre, at der
uvilkårligt blev et vist modsætningsforhold til hjemmet, og derfor
skulle han være noget andet. Men nu var han buddhist, for som
han sagde: et menneske skal have noget at tro på. I det hjem,
hvor han var nu, dækkede han en dag bord og spurgte så hus
moderen om, hvor længe der var til spisetid. En femten-tyve mi
nutter, svarede hun. Så går jeg en tur, sagde den unge japaner.
Hvor går du hen? Jeg skal ud at bede til Gud, jeg kommer igen
om ti minutter. Det var en velbegavet og vågen ung japaner.
Juleaftensdag 1967 var jeg en tur i Hollywood. Min chauffør
var en attenårig ung pige af min nærmeste familie. Vi kørte ad de
slyngede veje til Beverly Hills, forbi de store pragtslotte, hvor ver
dens kendteste filmstjerner bor. Vi kørte forbi den dansesal, hvor
hun ofte kom om lørdagen for at danse. Jeg spurgte, hvor mange
der var med sådan en aften. Å, en tre-fire tusinde. Vi så film
stjerners navne og hånd- eller fodaftryk i cementen uden for det
kinesiske teater og spiste på en lille restaurant, hvor en negerpige
vartede op.
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Den unge pige og jeg fik en god samtale under mit ophold i
hendes hjem i Californien. Måske gjorde aldersforskellen, at hun
bedre kunne åbne sig for mig end for sine forældre. Hun fortalte,
at hun ikke blot kom til Hollywood for at danse, men der var
også nogle religiøse sammenkomster, hun var med til. Jeg tror på
Gud, og jeg beder til ham, sagde hun uden foranledning fra min
side.
Jo, der er overalt i verden unge, som tror på Gud og bøjer
hovedet og beder til ham. Det hænder, at moderne unge fra
Europa i ungdomslejre og ved stævner kommer sammen med
unge fra Asien og Afrika og overraskes af den moralske og
åndelige holdning, de kommer til at stå overfor. Den står over
deres egen.
Hvordan er jeg kommet ind på at tale om dette?
Det er kommet, fordi jeg i det forløbne skoleår her har haft
en flok af tilhørere til mine timer, som jeg somme tider har haft
vanskeligt ved at blive klog på. En vis procentdel synes jeg, jeg
kender godt. Den er i slægt med dem, der i den sidste menneske
alder har siddet på skolebænk her, den er vågen og opmærksom
og hører godt efter, hvad der bliver fortalt. Det er den procent
dels skyld, at jeg har kunnet tage disse timer. Men der er en
anden procentdel, jeg har vanskeligere ved at vurdere. Det er den,
hvis øjne det er vanskeligt at fange, fordi den bøjer hovedet og
lader det hvile på armene, som ligger på bordpladen. Den ser
ud, som den er træt og halvgammel, har svært ved at holde sig
oprejst.
Jeg vil nødig gøre nogen uret. Måske er der også blandt
disse unge, som for en stor del i frisure og påklædning lader ane,
at de gerne vil anses for at være moderne og helt tidssvarende,
nogle, som hører godt efter. De har det måske sådan, at de hører
og tænker bedst, når de er i en hvilende stilling. De ser så slappe
og ugidelige ud, men måske er det blot kroppen, der hviler, mens
hjernen arbejder.
Jeg tror en del af dem er sløve og uinteresserede. De er ikke
vænnet til at høre. De interesserer sig mere for billedernes og to
nernes verden end for ordenes. Og de kommer måske fra hjem,
hvor radioen står åben hele dagen. De hører på musik og hører
alligevel ikke. De bliver afvænnet med at koncentrere sig.
De vegeterer eller fabulerer måske om fremtiden uden at dyg-
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tiggøre sig til at klare den. Det er ikke gået op for dem endnu,
at deres personlige fremtid ikke er noget, de kan overlade til
velfærdssamfundet alene, dens form og indhold beror for en stor
del på dem selv. De tænker ikke på, at mens de drysser tilværelsen
væk, er der unge i andre verdensdele, som målbevidst dygtiggør
sig, for at de og deres folk kan overtage verdensherredømmet,
når den hvide mand går under i stræbet efter levefod og nydel
sesmidler.
Vore dages unge får tit at vide, at de må dygtiggøre sig
fagligt, fordi vor tid stiller store krav i den henseende. De må
også kunne klare sig i de almindelige skolefag. Den, der regner
godt og skriver godt for sig, har bedre chancer end den, der ikke
gør det. Jeg håber, skoleopholdet her har givet jer noget, som
I kan bygge videre på under fortsat uddannelse. Vinteren skulle
nødig være spildt, og jeg ved, at der er mange, for hvem den ikke
er det.
Det er lettest at se resultaterne i de reale fag. Der kan frem
skridtene ses.
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På de områder, hvor jeg har arbejdet, kan vi ikke konstatere
fremskridt eller se ydre resultater. Jeg har berettet om historie
og historiske skikkelser, og nogle har måske haft fornemmelsen
af, at det var spildte timer. Det er jo ikke noget, man har prak
tisk brug for på arbejdspladsen, om man ved mere eller mindre
der, kendes ikke i lønningsposen.
Alligevel kommer vi ikke uden om historien. Det er fortiden,
der er forudsætningen for nutiden og fremtiden. Vi kan lære af
den og af dens kamp og fejltagelser. Vi må beklage, at fortiden
ikke har kunnet skabe en bedre nutid, men vi må ære og respektere
dem, der har givet en indsats, som betød noget værdifuldt.
Både når vi tænker på de mange ukendte, der passede deres
arbejde og byggede gode hjem som livsceller i folkesamfundet,
og når vi tænker på dem, der gav en indsats ud over det almin
delige i folkets eller menneskehedens tjeneste, er der grund til at
mindes ordene i den finlands-svenske sang:
Böj ditt huvud, träd försiktigt!
Helig är platsen,
där fädernas hägnande andar bo.

Jens Marinus Jensen.

Andre steder - andre skikke og meninger!
Et lille stykke i en avis, noget ganske dagligdags, men nok til
at sætte tankerne i gang. Sådan startede det, som skal blive en
lille historie til Egåbogen.
Det var i november 1966. Mine øjne faldt på et lille opråb:
Hjælp os at skaffe plads til unge fra U-landene i julen. De er
langt fra deres hjem og vil gerne i kontakt med danske hjem.
Der stod et navn på en institution under: INTERNATIONAL
STUDENT CENTRE.
Resultatet blev, at vi fik en student til jul, og senere er to andre
fulgt efter.
Når jeg bruger det som emne, er det dels for at opfordre andre
til at gøre ligeså, men også for at fortælle, at ikke alle problemer
tager sig ud på samme måde set fra velfærdssamfundet Danmark
og fra et U-land. Samtidig fortæller det lidt om, at livsindstil
ling, vaner og skikke er vidt forskellige, og at det, der for os er
noget selvfølgeligt og naturligt, for andre er komplet uforståeligt —
og omvendt!
Demissi var fra Ethiopien. Han var chokoladebrun og krus
håret som en vaskeægte neger. Han var født på landet, men hu
skede ikke sit hjem og sin far. Italienerne overfaldt og erobrede
landet. Faderen var en af de officerer, der med gammeldags vå
ben og utrænede soldater skulle forsvare landet mod den moderne
krigs teknik og djævelske giftgas. Resultatet var givet: Italienerne
vandt krigen. Demissis far faldt.
I Ethiopien er en enke ikke skikket til at opdrage en dreng.
Derfor blev Demissi fjernet fra hjemmet og opdraget hos sin
fars ældste broder, som landets skik byder. Han fortalte lidt om,
hvordan opdragelsen skete.
Farbroderen var naturligvis enehersker i hjemmet. Hans kone var
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den ærbødige opvartende tjenerinde, som f. eks. ikke vovede at
opholde sig i stuen, når hendes herre ene af alle satte sig til bords
for at spise det bedste, huset formåede. Sammen med pigerne op
holdt hun sig i køkkenet parat til at springe på mandens befaling.
Drengene opholdt sig i stuen. Demissi og hans plejebrødre stod
opstillet langs væggen bag den spisende! Med mellemrum nævnte
han en af dem ved navn. Den begunstigede gik ærbødigt bukkende
hen til den spisende og fik overrakt en bid brød eller en luns
kød, som han så måtte fortære stående uden for døren. Når han
havde spist sin godbid, indtog han stilfærdigt sin forrige plads
i fornyet venten. Ingen vovede naturligvis at tale eller at bede om
mad!
Da den anden verdenskrig var endt og italienerne ude af lan
det, kom Demissi i skole. Hans rige evner bevirkede, at han fik
en fortsat uddannelse, så han nu nærmest må sammenlignes med
en dansk kvægavlskonsulent. Han var af sin regering valgt til at
studere dansk kvægavl og navnlig kunstig befrugtning af kvæg.
Om sit ophold her i landet sagde han, at han nærmest følte,
at han spildte tiden. Hans arbejde her var almindeligt karlear
bejde: mugning og fodring. Det for ham vigtige fik han ikke lov
til, for han kunne ikke ret mange danske ord, og kun en på går
den kunne tale engelsk.

I juni 1967 besøgte Fawsie os en søndag. Han var araber og
havde sit hjem i Jerico i Jordan. Han var meget vanskelig at
tale med, dels fordi han kun talte arabisk og nogle få danske
ord, og dels fordi han var bange og deprimeret over udviklingen
i sit land. Jerico blev erobret af israelerne i seksdageskrigen juni
1967, og da Fawsie besøgte os, anede han ikke, om familien var
dræbt under krigshandlingerne. Senere skrev han, at nu var han
glad, for alle var i live og raske.
Vi fik dog så meget ud af hans besøg, at vi blev klar over,
at han var uddannet som møbelsnedker og på grund af sin faglige
dygtighed udvalgt til at fortsætte sin uddannelse i Danmark, fordi
Danmark har ord for at være et godt »møbelland«!
Han havde en skolegang, der vel svarer nogenlunde til, hvad
almindelige danske håndværkere har, men desværre for ham havde
han ikke lært fremmede sprog, så resultatet blev, at da han blev
sat ind på en stor århusiansk møbelfabrik, kunne ingen tale med
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ham, så han blev almindelig arbejder og fik ikke lært meget om
dansk møbelfremstilling.
Men han fik lært, at Danmark ikke er et lille fredeligt og fri
hedselskende land uden forskelsbehandling af racer og religioner.
Da krigen mellem Israel og Den arabiske Union brød ud, blev
han hurtigt klar over, at danskerne helt og fuldt var på israelernes
side, og at han som araber var medskyldig i krigen og derfor en
fjende af Danmark.
Beskæmmet må vi vel give ham ret i, at der er noget om snak
ken. Vi har taget parti i striden i Mellemøsten, men har vi for
alvor prøvet på at se sagen fra begge sider?
I mange generationer har Fawsies slægt været håndværkere i
Jerico. Andre arabere har levet på samme måde i den øvrige del
af det, der blev staten Israel. De har altid været vant til at be
tragte området som et arabisk land om end mere eller mindre
under andres overherredømme, men hovedparten af dem er anal
fabeter, og de aner ikke spor om, at der for omkring et par tusind
år siden levede et andet folk i det samme land. Nu er det plud
selig blevet en bitter kendsgerning, at disse israelere kommer og gør
krav gældende om ejendomsret, og araberne må se tusinder af
deres egne som flygtninge stuvet sammen i uhumske lejre, mens
andre overtager deres ejendom. Nok var det fattige, uvidende ara
biske bønder og håndværkere, der blev fordrevet, men det var
først og fremmest mennesker, der blev ført ud i ulykken af for
hold, de ikke selv var skyld i. Det var deres hjem og deres ar
bejde, der blev taget fra dem, og det var deres kære, der blev
tvunget til at leve i flygtningelejrenes triste, fremtidsløse ensfor
mighed.
Jeg gik helhjertet ind for staten Israels oprettelse i 1948, og min
sympati var på Israels side under krigene med araberne, ligesom
jeg ønskede sejr for de israelske hære i seksdageskrigen. Fawsie har
fået mig til at tvivle.
Vi har oprettet Forenede Nationer i New York, og vi forlanger,
at FN skal ordne verdenssituationen og skabe fred og retfærdig
hed. Fred kan måske skabes, hvis man kan udrydde egoismen,
men retfærdighed kan ikke skabes. Hjælper man en part i en
konflikt, bliver det oftest på en anden parts bekostning. Hvor er
så retfærdigheden?
Fawsie blev et offer for forsøget på at skaffe det jødiske folk
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retfærdighed ved at give dem det tabte land tilbage. Han mi
stede sit land. Som en skuffet og nedbøjet mand forlod han i
begyndelsen af 1968 Danmark, men ikke for at vende hjem til
sit land og sin familie. Jordan på israelernes hænder er lukket
land for ham. Man har flygtninge nok. I Danmark mødte han
kulde og ingen forståelse. Nu er han i Canada som politisk
flygtning med foreløbig arbejdstilladelse. Det er op til ham selv,
om han kan skaffe sig en tilværelse der og finde lykken i det
fremmede. Det er hans betaling for at skabe retfærdighed. Når man
selv har prøvet en besættelse og følt hadet til en besættelsesmagt,
kan man vel i nogen grad forstå hans følelser over for israelerne,
men kan vi hjælpe ham og hans landsmænd, samt millioner andre
flygtninge med de samme problemer, — og hvordan ?
Det er en let sag at drage grænser ved at slå streger på et
landkort, men det kan være til uoprettelig skade for de folk,
det går ud over. Vi har set mange sørgelige eksempler herpå
i de sidste tyve år, navnlig ved oprettelsen af de nye stater i
Afrika. Biafratragedien er det sidste sørgelige kapitel foreløbig.
Hvor er det tragisk, at et stolt folk som iboerne må gå fuld
stændigt til grunde, uden at nogen magt kan eller vil redde det. I
det storpolitiske spil må retten vige for magten!

Den hidtil sidste af vore U-landsgæster var Lee fra Sydkorea,
som besøgte os sidste jul, hvilket blev begyndelsen til en række
kærkomne visitter i løbet af vinteren. Han var en ualmindelig
velbegavet ung mand. Hans kammerater sagde om ham, at han
beherskede koreansk, japansk, kinesisk, engelsk og »næsten dansk«!
Han havde gået 16 år i skole og var uddannet dyrlæge. Han var
sendt her til landet for at studere kvægavl, men med en bidsk
form for ironi sagde han, at »han var sat til at begynde forfra i
grundskolens første klasse«!
Navnet Lee er så almindeligt i Korea som Hansen eller Jen
sen hos os, men han havde en meget stærk slægtsstolthed, hvilket
hører til selvfølgeligheder blandt medlemmer af den mongolske
race. Uden pral talte han om sin slægt, hvorfra bl. a. den
tidligere præsident og mange andre af Koreas stormænd stammer.
Man fik tydeligt indtryk af, at kun mænd har nogen betydning
i det folk. Dette gav sig det pudsige udslag, at når han ringede
hertil, hvilket skete nogle gange, forlangte han altid at komme
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til at tale med mig, selv om det kun drejede sig om en besked.
Min kone eller børnene var ikke betroet til at modtage en sådan!
Så føler man virkelig, at man er en betydningsfuld person: husets
herre!
Han var vågen over for, hvad der rørte sig i tiden, og havde
en forbavsende indsigt i forholdene rundt om i verden. Han var
heller ikke bange for at sige sin mening. Jeg husker en aften,
vi havde set billeder i TV-avisen fra en demonstration mod
USA på grund af vietnamkrigen. Han udtalte da sin fortørnelse
over disse demonstrationer og sagde:
»Jeg kan ikke forstå, at I her i Vesteuropa vil være den hold
ning over for USA bekendt. Har I helt glemt, hvor glade I var
for hjælpen, da nazisterne terroriserede Europa på samme måde,
som kommunisterne gør det i Asien i dag? I mit land er vi lykkelige
for at kunne yde USA og Sydvietnam lidt hjælp i kampen mod
kommunisterne, og I burde også hjælpe til, for næste gang bliver
det måske jer, det går ud over. For I er da vel ikke så naive, at I
tror på »en fredelig sameksistens«?
Kommunismen og nazismen er ens i det stykke. Målet er ver
densherredømmet, og det viger de ikke fra. De passer bare på at
tage så lidt af verden ad gangen, at ingen vil vove at starte en
storkrig for at hindre, at det angrebne kommer under kommuni
stisk overherredømme. Mens man venter, infiltrerer man i al
verdens lande, hvilket bl. a. giver sig udslag i en række demonstra
tioner mod USA. Resultatet er, at USA bliver udmattet af en
række småkrige rundt om i verden og bliver inderlig upopulær
selv hos sine venner.
Vi kender kommunismens sande ansigt. Da Japan besatte Ko
rea, flygtede mange af mine landsmænd. En del flygtede til USA
og Europa, men de fleste flygtede til USSR. Her blev alle flygt
ninge samlet i særlige byer og podet med den kommunistiske lære
(»hjernevasket«), og de pålidelige fik tildelt opgaver, som de skulle
løse, når de kom hjem til et kommunistisk Korea. Alle betydnings
fulde militære og civile stillinger var besat, om det så var borgmesterstillingeme i byerne. Da det koreanske folk ikke stiltiende
ville godkende denne ordning, fik vi krig. Takket være hjælpen
fra USA og andre lande slap Sydkorea ud af kommunismens
greb ved fredsslutningen, men vi er ikke reddede endnu. Mit
hjem ligger så tæt ved grænsen, at vi aldrig kan sove roligt om
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natten. Næsten hver nat kommer guerillastyrker over grænsen og
øver terror mod befolkningen på den mest bestialske måde. Det
er ikke ualmindeligt, at de f. eks. skærer halsen over på en mand,
mens hans kone og børn er tvunget til at se på det.
Derfor er vi bange, og derfor hjælper vi USA i Vietnam, selv
om vi har hårdt brug for vore soldater hjemme den dag, da de
kommunistiske hære igen rykker over grænsen til Sydkorea. At
den dag kommer, tvivler ingen i Sydkorea på«.
Med sommerens begivenheder i Czekoslovakiet, og Ruslands
trusler mod forskellige nabolande, samt utallige demonstrationer
både her og i andre lande in mente, kan man næsten ikke andet
end få følelsen af, at Lees spådom er rigtig. Den dag er måske
ikke så fjern endda, da vi skal til at vælge mellem en kommuni
stisk besættelse eller en fuldstændig underkastelse.
Lee havde i hvert fald ikke store tanker om, at vi har en ung
dom, der er skikket til at tage en kamp op:
»I lever i et land, der har alt i overflod. I praler af, at I har
verdens bedste sociallovgivning. Jeres unge har alle muligheder for
at få en god skolegang og en uddannelse, og senere en vellønnet
stilling. Hvorfor skønner de unge ikke på disse goder? Det er
mit indtryk, at de unge betragter skolegang som et onde og arbejde
som en forbandelse. De interesserer sig mere for øl, pop og det
andet køn end for en uddannelse, hvis man skal tro på, hvad de
taler om, når de er sammen.
1 mit land ønsker alle en uddannelse, men ikke alle kan få den
endnu. Vi ved, at først når man har en uddannelse og et ar
bejde, kan man tage ansvaret for at danne sig et hjem og en
familie. Vi har ingen anden end familien til at træde til, hvis vi
ikke kan klare os selv. Det er ækelt at se på, hvordan jeres unge
står og kysser og beføler hinanden ved enhver lejlighed, og så
skifter de ustandselig partner. I mit land vil ingen have en pige,
som en anden har haft. Når jeg bliver 28—29 år, vil jeg gå til min
far og bede ham træffe aftale med en familie om en kone til mig.
Når vi så er gift, er hun min, men ikke før. Fortæl dog jeres
unge, at ingen tager skade af at vente, til de er gamle nok.
Selvbeherskelse og selvkritik er aldrig til nogen skade. For mig at
se gør I mere for at fordærve de unge end for at dygtiggøre dem.
Og hvorfor har jeres unge ingen respekt for de ældre? Det
hører da til en god opdragelse, at man er høflig og ærbødig over

19

for de gamle. Det er dog dem, vi kan takke for, at vi er her
og har noget, vi kan kalde vort. Er det, fordi I har så travlt
med at tjene penge, at I ikke har tid til at opdrage jeres børn?
Hvorfor sender I jeres børn i børnehave og jeres gamle i store,
kedelige bygninger, som I stolt viser frem og kalder alderdoms
hjem? På mig virker de mere som fængsler end som hjem. Det
naturlige er da, at generationerne lever sammen, så bedstefor
ældrene kan glæde sig over børnebørnenes udvikling, og børnene
lære af de ældres erfaring. I vesterlændinge har så travlt
så travlt, men hvad jager I dog efter? I er så rige på gods og
guld, at vi næsten kan blive misundelige, men I er ikke lykkelige!
For I vil kun søge lykken blandt de uopnåelige stjerner, selv om
den ligger ved jert dørtræ«.
Det er altid berigende at træffe folk, der ser tingene gennem
andre briller. Derfor var det aldrig kedeligt at diskutere med Lee.
På visse punkter var vi dog fuldstændig enige, især når det drejede
sig om de metoder, Danmark tager i anvendelse, når der skal
praktiseres hjælp til U-landene. Vi kunne let blive enige om, at
det er forkert at invitere unge fra U-landene til Danmark som led
i en uddannelse, idet de skal bruge deres tid og kræfter til at lære
dansk, hvis de vil have noget ud af undervisningen, et synspunkt,
som også Demissi og Fawsie gav udtryk for. Det er spild af tid
og penge at rykke de unge ud af deres eget miljø og tvinge dem til
at lære et sprog, som de aldrig vil få gavn af. For de forhold,
de kommer til at arbejde under i det teknisk højtstående Dan
mark, passer slet ikke til de forhold, de kommer til at arbejde un
der, når de kommer hjem igen til et primitivt samfund med helt
andre problemer og helt andre muligheder end her. Vi kunne
blive enige i, at der skal en oplysning og en uddannelse til, og
at det er helt i orden, at de rige lande påtager sig dette. Men
skal det gøres rigtigt, skal vi uddanne eksperter i de rige lande
og lære disse at tale det sprog, den lokale befolkning taler i det
område, de skal sendes til. Så får de en mulighed for virkelig at
lære en større befolkningsgruppe at udvikle deres erhverv under
de forhold, de nu engang lever under. Selvfølgelig kan det være
rart for den enkelte student at leve et halvt eller et helt år i
Danmark, og selvfølgelig er det en stor oplevelse at få en af disse
studenter ind i sit hjem for en kortere eller længere periode og
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dermed på en behagelig og billig måde berolige sin samvittighed
med, at man sandelig har gjort noget for de stakkels mennesker og
de stakkels U-lande — og jeg vil indrømme, at vi er så egoistiske,
at vi fortsætter så længe, vi har muligheder for det, for vi har vir
kelig haft glæde af det - men jeg tror ikke, at det egentlige mål:
at være en hjælp for et U-land, nås ad den vej.
I, der endnu er unge og har en uddannelse, kan derimod
hjælpe på den rigtige måde ved at melde jer til tjeneste i et eller
andet U-land. Der er altid brug for dygtige og idealistiske unge.
En notits i en avis gav stødet til denne artikel. Det skal være
mit juleønske, at den kan give stødet til, at nogen blandt mine
læsere får lyst til at følge udfordringen op ved at melde sig til
tjeneste.
Og hermed sender alle fra »LÆBO« de bedste ønsker om en
glædelig jul og et godt nytår til alle Egåbogens læsere.

Sv. Jensen

Skolens problem
Hjemmet og skolen placerer sig i dag som to afgørende opdrager
institutioner i vort samfund. Det har ikke altid været således.
Andre er tidligere kommet ind i funktionen som opdragere — ar
bejdsgiveren f. eks. og ikke mindst kirken har tidligere placeret
sig afgørende i børns og unges tilværelse. Omend kirken stadig
har en central plads i vor opstilling af normer og regler, omend
erhvervslivet præger både skolens og hjemmets opdragergerning i
dag, så griber næppe andre end hjemmet og skolen direkte ind
i ungdommens tilværelse. Andre ting kan tænkes: forskellige or
ganisationer, presse, film, TV og kammerater — hvor så end disse
er påvirket fra.
Hjemmets påvirkning er bestemt ud fra enkelte voksne menne
skers holdning til tilværelsen og derfor meget forskelligartet med
hensyn til mål og midler. Skolen kan let komme ud for at blive
noget ensrettet, og kan kun ved enkeltpersoner, individualitet
og oprørstrang bevæge sig i et område uden at komme ud i ens
artethed.
Der er i min begrebsverden en afgørende forskel på disse to
udtryk: Ens ret for alle er noget afgørende forskelligt fra ensrettethed. Faren for massepåvirkning er meget stor i dag, da der
er sket en forskydning i mulighederne for hjemmet og for skolen.
Skolen er i dag en arbejdsplads for børn og lærere først på
dagen og et arbejdssted for unge og lærere sidst på dagen, da
skolens lærere påtager sig fritidsforanstaltninger. Hjemmet rangeres
ud i yderkredsen af børns forestillingsverden. Denne udvikling kan
sikkert ikke standses. Hjemmene må så søge ind mod det snævre
familielivs muligheder. Det bliver på den måde vanskeligt for
forældrene at komme ind til børnene. Det er sikkert lettere at disku
tere u-landenes børneproblemer end virkelig at drøfte vore egne
børns problemer.
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Det er nok også lettere for den professionelle pædagog at
drøfte tingenes alvor, end det er for hjemmet, da en del unge
reagerer mod hjemmets autoritet.
Der er to ting, børn skal lære; bedst er det, at de lærer det
hjemme, men da hjemmene ofte bliver et sted, hvor børn og unge
spiser og sover, må skolen træde hjælpende til. Disse to ting er:
at lytte og at lyde. Hvorfor skal de lære at lyde? Fordi det
ulydige menneske i virkeligheden aldrig lærer at lytte. Det men
neske, der ikke kender at være bundet i et lydighedsforhold, er et
rodløst menneske, for hvem alting er ligegyldigt. Når alting er
ligegyldighed, betyder det, at intet er noget værd for vedkom
mende. I det ulydige menneskes verden mangler ansvar og pligt.
Og har børn ikke lært at lytte, bliver det dem aldrig muligt at
skelne mellem godt og mindre godt. Mennesket skal ikke vænnes
til blind lydighed mod autoriteter. Vi kan ikke lære børn og unge
selvstændighed og ansvarsbevidsthed, hvis vi ved autoritære me
toder forhindrer dem i at ytre sig, men vi kan heller ikke lære
dem det ved at fjerne alle hjørner af tilpasning. Vi må gøre dem
selvstændige, vidende og kritiske, og når vi så samtidig gør dem
dygtige og effektive, så de kan placere sig fornuftigt i erhvervs
livet - så må vi da have løst vor opgave.
De unge må så vidt muligt erkende sig selv og andre fuldt
ud, så deres handlemuligheder kan udvides, så de ikke løbes over
ende af propagandister - mennesker, der midt i et samfund kan
stå stærke og ene, og som har mod til at lade deres meninger
komme frem og evner til at gøre det.
Hvor er så skolens alvorligste opdragelsesmæssige problem i
dag? Jeg tror ikke, det er på det disciplinære område. Det er sna
rere dette: Man er nødt til at gøre sig klart, at den samme skole,
den samme lærer modtager børn og unge fra vidt forskellige
hjem også med hensyn til disse hjems vilje og evner til at lade
børnene blive selvstændiggjort. Godt er det, hvis der er en nær
kontakt mellem hjemmet og skolen, så begge parter er nøje
orienteret om gensidige synspunkter og forudsætninger.
En grad af frihed må i enhver situation følges af en tilsvarende
grad af ansvarsbyrde. Det kan være meget svært i hjemmet og
i skolen — at finde de rette byrder.
Det kan ikke nytte at føre børn og unge i snor, lige så lidt som
eftergivenhed over for ethvert ønske indeholder en oplæring til
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ansvar. Det er givet, at den unge vil fordre store rammer for fri
hed. Det er givet, at der undervejs vil blive begået tillidsbrud, og
da skal hjemmet og skolen bestå sin prøve. Kan den voksne vise
tilstrækkelig fasthed over for ønsker, den unge ikke er moden nok
til at få imødekommet? Kan den voksne koble sin egen forfængelig
hed ud, og kun stille spørgsmålet til sig selv: Vil jeg dette eller
hint af hensyn til den unges fortsatte udvikling hen mod en selv
stændig tilværelse, eller tænker jeg mere på min egen sikkerhed
i forholdet til ham?
Der er næppe tvivl om, at et menneske, der har erkendt sig
selv og sin egen formåen, først for alvor kan begive sig på vej
fremad. Først når grænserne for menneskets ydeevne nås, mo
mentvis overskrides, så mørket og tomheden udenfor anes, da først
er en udvidelse af frihedsmulighederne til stede. Men hvis vi med
alle de midler, vi råder over, til stadighed engagerer mennesket
ud over dets evne, da dømmer vi det til undergang. Det sidste undergangen - skal vi for enhver pris undgå. Det første, udsving til
de yderste grænser, skal vi søge at opnå. Her ligger skolens største
problem: at finde midlerne, målet har vi.
A. Vestergård.

Hanne Kristine, Ole, Karen og Arne Vestergård ønsker alle
Egåbogens læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår og tak
for alt godt i 1968.

Haakon VII - en fölkekono-e
O

1872-1957.
Til kong Haakons 75 års dag, den 3. august 1947, udsendte den
norske forlæggerforening et festskrift med en indledning af kron
prins Olav. Det hedder deri:
»Et af kongens sterkeste karaktertræk er hans store plikttroskap,
basert på en kristen, humanistisk livsanskuelse.«
Den stærke følelse af pligt og ansvar prægede kongen. Den
gjorde sig gældende under hele hans regeringstid og stod sin af
gørende prøve under den tyske besættelse af Norge.
Der var dem, som i 1905 hellere ville have haft republik, men
de lærte i 1940 at takke for, hvad der var givet dem i kongen.
I hårde tider prøves viljer og karakterer, og da fjenden stod i lan
det, var kong Haakons stilling klar og fast. Han var landets
konge, og han handlede kongeligt.
Kong Haakon var broder til kong Christian den Tiende i Dan
mark. De blev opdraget sammen efter gode gammeldags princip
per uden blødsødenhed. Som drenge måtte de op hver morgen
klokken 7 og gøre gymnastik, før de fik deres smørrebrød og mælk.
Prins Carl, som han den gang hed, blev uddannet til søofficer
og deltog i togter til Vestindien, Middelhavet og Island. I 1896
blev han gift i London med sin kusine, prinsesse Maud, datter
af den senere engelske konge, Edvard VIL
Under unionskrisen i 1905 havde ledende norske politikere
tidligt deres opmærksomhed henvendt på den danske prins som
kongsemne. Han var dattersøn af den tidligere svensk-norske konge
Karl XV, som havde været meget afholdt. Dertil kom, at sproget
ikke lagde hindringer i vejen. Han ville forstå og blive forstået
med det samme. Endelig betød det meget, at han havde en toårig
søn, som man kunne vente blev helt norsk, når han blev opdraget
i landet.
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Da Norges trone blev tilbudt prins Carl, slog han ikke straks
til. Han ville have den danske konges tilladelse og stod endvidere
fast på, at der skulle være folkeafstemning, så folkets vilje blev
hørt.
Fridtjof Nansen, der førte forhandlingerne med ham, forsøgte
på den norske regerings vegne at få ham bort fra tanken om
folkeafstemning, som der ingen forfatningsmæssig basis var for.
Han nævnte, at Michelsens regering, som tilbød ham tronen, var
meget populær i Norge og i besiddelse af stor autoritet, og en
mand som Bjørnstjerne Bjørnson gik også ind for ham. Prinsen
svarede, at Michelsen, Nansen og Bjørnson var stærke mænd,
men når de var borte, stod kongen og folket overfor hinanden
fremdeles, og da kunne det bebrejdes ham, om han ikke holdt
fast ved folkeafstemning. J. C. Christensen, der var dansk rege
ringschef, har fortalt, at det var prinsens personlige opfattelse.
Han ville vælges af folket. »Jeg tror ikke, at andre havde givet
ham denne mening ind. Han var for meget sømand til at lade sig
den slags sige«.
Den norske regering bøjede sig for prins Carls ønske. Omtrent
260.000 stemte for ham og knap 70.000 imod. Stortinget valgte
ham da den 18. november til Norges konge, og samme aften sendte
han svartelegram til stortingets præsident:
»Med Hans Majestæt Kongens min kære bedstefaders tilladelse
agter jeg at modtage valget til Norges konge, idet jeg antager nav
net Haakon VII og tillægger min søn navnet Olav.
Guds rige velsignelse nedbeder jeg og min hustru over det
norske folk. Dets ære og lykke vil vi vie hele vort fremtidige liv«.
En uge senere gik den nye kongefamilie i land i Oslo. Kongen
tog valgsproget »Alt for Norge«, aflagde ed på forfatningen, og
den 22. juni 1906 kronedes han i domkirken i Nidaros, det norske
folks nationale helligdom.
De mange års kongegerning skal ikke ridses op her. Kong
Haakon var tro mod forfatningen, loyal mod skiftende regeringer
uden hensyn til partifarve, og på mange og lange rejser lærte han
sit land og folk at kende.
Troskaben mod forfatningen stod sin afgørende prøve i april
dagene 1940.
Da den tyske minister på sin regerings vegne krævede, at kongen
skulle udnævne Quisling til regeringschef, fandt der en forhand-

26

Kong Haakon VIL

ling sted mellem kongen, regeringen og repræsentanter for stor
tinget, og da stillede kongen regeringen frit. Den skulle ikke tage
hensyn til hans person. Han var villig til at træde tilbage, hvis
regeringen ønskede at gå ind på de tyske betingelser for at und
gå krig. Hans egen stilling var klar, han ville ikke bøje sig for et
tysk diktat og udnævne en regering, folket ikke havde tillid til.
Regeringen stillede sig bag denne holdning og udsendte om aftenen
en proklamation, hvortil kongen føjede nogle få ord: »Jeg er over
bevist om, at jeg har hele folket med mig i den beslutning, som er
taget«.
Det var prøvens dag for kongen, og han bestod.
Det var den dag, Nordahl Grieg senere tænkte på, da han i sit
store digt til kongen skrev:
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Da de tyske overfalt oss
og bød trelldom, svarte kongen,
at han nektet for sig selv.
Men det var hans folk, som hadde
valget, bare det fik svare.
Ingen presset han i kampen,
ingen tryglet han om støtte.

Ingen mann i dødens kval
i en livbåts frost på havet,
eller siste nat i cellen
kan fortvilet rope til ham:
hvorfor har du ført oss hit?
De vil huske ham med godhet,
som en ven og som en felle.
De gikk selv sin gang mot døden,
for de valgte, de som han.

Da kongen dagen efter havde afslået en henvendelse fra Quis
ling, kom de tyske bombeflyvere over Nybergsund, hvor han var.
Han og kronprinsen og regeringen søgte ly under skovens træer,
mens bomberne faldt omkring dem og maskingeværilden knitrede.
Nu gjaldt det livet.
Kongen drog op gennem landet, til han 29. april i Molde
havn i Romsdalsfjorden gik ombord i en engelsk krydser for at
tage til Nordnorge. Molde by brændte imens.
I nærheden af Tromsø oplevede kongen 17. maj, den dag, da
han plejede at stå på slottets altan og modtage børnetoget gen
nem Oslo. Men 17. maj 1940 var der stille i Norge. Flagene
måtte ikke hejses, og sindene var ikke stemt til fest.
Fra Bodø radio talte kongen til sit folk:
»Jeg tror, at alle i dette land forstår, at det er med dyb vemod
og sorg, at jeg i dag mindes de mangfoldige gange, jeg med min
familie fra slotsaltanen i Oslo har taget imod barnetoget den 17.
maj, repræsenterende det glade og jublende Norge.
Når jeg i dag ikke kan gøre dette, vil det forstås, at jeg føler en
dyb trang til på denne vor frihedsdag at sende en hilsen til hele
det norske folk«.
Kongen fortsatte med at sige, at kampen for selvstændigheden
var den eneste mulige vej, han takkede alle, der havde del i den,
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og bad landsmænd i det besatte område ikke tabe modet. Han
sluttede med ordene:
»Vær forvisset om, at det for de kommende slægter, som skal
bygge landet op igen efter al ødelæggelsen, vil være af afgørende
betydning, at I sætter alt ind for at bevare Norge som et frit
og selvstændigt land.
Ser vi sådan på det, vil prøvelsens tid kanske falde lettere.
Jeg vil til slut minde om digterens ord:
Denne bostavn er vor,
og vi elsker den for
hvad den er, hvad den var, hvad den bliver igen,
og som kærlighed gror
af den hjemlige jord,
skal den gro af vor kærligheds frøkorn igen.

Gud signe vårt dyre fedraland«!
Det blev nødvendigt for kongen og regeringen at forlade landet.
Et par dage inden afrejsen holdtes statsråd i Tromsø bispegård.
Da kongen kom ud derfra, stod biskop Krohn-Hansen og ventede
på ham. Han sagde farvel til kongen og ønskede Guds velsignelse
over hans færd.
»Jeg håber ikke, jeg tror,« var kongens sidste ord. Han var
stærk bevæget, men rolig og fattet.
Da han gik ned ad vejen, standsede han og så tilbage til det
norske flag, som vajede over bispegården.
7. juni 1905 opsagde Norge unionen med Sverige.
7. juni 1940 forlod kong Haakon Norge. Der skulle gå fem år,
inden han så sit land igen.
I de første dage efter at kongen og hans regering havde forladt
landet, var der mange i Norge, som følte fattigdom og ensomhed
i sjælen. Men de var også taknemlige for, at de havde en konge,
som ville sætte alt ind for Norges sag.
Digteren Arnulf Øverland skrev de ofte citerede vers: Til kon
gen.
Ditt løfte: Alt for Norge
det har du trofast holdt.
Om vi stod frem på torget
og ropte på revolt,
om våre ord falt krasse,
dig ledet ingen vill!
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Du hørte ingen klasse
men hele folket til!

Slik skal vår konge være,
så rolig og så rank!
Du er vår egen ære
ulastelig og blank!
Selv på den tunge dagen,
da skjold og verge brast,
og da vår hær var slagen,
stod du fremdeles fast!

Mot usseldommen, sviket,
mot nidings leiesvenn
står samlet hele riket:
Vi venter dig igjen!
Om våpenløse, svake,
vi holder ennu stand.
Vi venter dig tilbake,
her er ditt folk, ditt land!

Også i England, hvor regeringen slog sig ned i London, var
kongen begivenhedernes midtpunkt, når det drejede sig om Norge.
Hver fredag holdt han statsråd, og på sit kontor i den norske
ambassade tog han mod besøg. Han havde ingen livvagt og var til
gængelig for alle.
I Norge blev fra tysk side krævet, at stortinget skulle afsætte
kongehuset og regeringen Nygårdsvold. En del af stortingets præ
sidium blev til sidst enige om at bede kongen træde tilbage »af
hensyn til folkets velfærd og landets fremtid«.
Kongen afslog: »Jeg ville derigennem fravige det princip, som
gennem hele min regeringstid har været ledetråden for mine hand
linger, nemlig strengt at holde mig indenfor forfatningens ram
mer. Det norske folks frihed og selvstændighed er for mig grund
lovens første bud, og jeg mener at følge dette bud og at varetage
det norske folks interesser bedst ved at holde fast ved denne
stilling og den opgave, som et frit folk gav mig i 1905«.
Kongens svar blev sendt fra London via Sverige og begyndte
at blive kendt tre dage senere. »Nyheden gik med lynfart«, for
tæller biskop Berggrav. »Man kunne se på folk, om de havde hørt
den eller ikke. Nogen tid senere begyndte ordlyden at cirkulere i
afskrifter. Kongens budskab blev vort første illegale blad. Både
ordene og holdningen virkede først og fremmest som en renlig-
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hedsakt. Uvisheden angående fremtiden vedblev nok at bestå. Men
det lumre og skamfulde, som havde holdt på at snige sig rundt,
blev ikke så væsentlig, hvad politikerne, tyske eller norske, foretog
sig. Nu var der et fast punkt. Man kan ikke forstå virkningen
på folk, uden at man tænker på, hvad mands ære og lands ære
har at betyde. Kongen havde gengivet os vort ansigt som folk.
Vi kunne vise os for hverandre og for verden«.
Forhandlingerne om kongens tilbagetræden i 1940 er et mørkt
punkt i stortingets historie, men de er også et vidnesbyrd om, hvil
ken usikkerhed og rådvildhed der let opstår, når de, der plejer
at føre an, er på afstand.
Det blev en lang ventetid for kongen i London, sikkert længere,
end han havde tænkt fra først af, men fem års dagen for sin
afrejse vendte han tilbage til Norge og gik i land på samme sted
som for fyrretyve år siden, da han kom første gang med et barn
på armen. I tusindvis var folk rejst ude fra landet til hovedsta
den for at byde ham velkommen og hylde ham.
Så holdt han da som før krigen sine ugentlige statsråd på
slottet. Grundigt satte han sig ind i sagerne, han havde en per
sonlig opfattelse af de fleste ting, som behandledes, men var loyal
mod de skiftende regeringsmedlemmer, som han altid havde været
det.
Respekteret blev kong Haakon fra den første dag, han kom
til Norge, afholdt blev han under de hårde prøvelser, han og
folket gennemlevede. I vers og prosa er han blevet hyldet gang på
gang, men næppe nogen har gjort det smukkere end Øverland og
Nordahl Grieg, de tidligere kommunistiske digtere, som lærte at
værdsætte den retlinethed og den pligttroskab, som var kong Haa
kons fornemste kendemærke. Det var Grieg, der skrev om kon
gen:
Han er mere enn en fører,
for han trodde på de andre,
sinnets eget kongerige.
. . . han selv har mere frihet
i sit hjerte enn de fleste.
Derfor er han folkekongen
i et land, hvor hver skal være
fører for sin egen skjebne,
høvding i sit eget sind.

Jens Marinus Jensen.

Den sande fryd
Kom, glade overgivenhed
og fryd for ingenting,
o, kom og tag mig atter med
til dans og leg og spring!
Ja, gør mig let og glad og mild,
som fordum du mig fandt,
før verdens alvor gør mig til
en mørk og stiv pedant.
O, kom min gamle glæde, du!
Jag mine griller hen;
jeg vil jo være nøjsom nu,
gør mig til barn igen!

Giv mig den friske barndomslyst
og fodens lette il,
det raske blod, det åbne bryst
og glade ungdomssmil.
H. V. Kaalund.

Dette digt kan føre tankerne hen på den drøm om evig ungdom,
der har leget i menneskers sind i årtusinder. Sagn og eventyr fra
alle lande vidner derom.
Ungdommens brønd og foryngelsens bad er begreber, der ofte
forekommer i sagn og eventyr, hvor tiden mange steder står
stille, så de, der opholder sig der, ikke ældes.
Mennesker har svært ved at forlige sig med, at de bliver ældre,
og de vil helst glemme, at legemet nedbrydes i tidens løb.
Den moderne videnskab studerer også dette problem, og det
kan være en indbringende forretning at handle med de ting, der
menes at kunne virke således, at ungdommen bevares eller gen
vindes.
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Mange betaler gladelig store summer for at opnå dette, selv
om det er usikre midler, der haves til rådighed.
Der tales om, at levealderen efterhånden vil kunne forlænges,
og så må der jo være midler til rådighed, der kan standse eller
i hvert fald hæmme de nedbrydende kræfter, der svækker legemet.
Digtet kan måske også tages til indtægt for den ungdomstilbe
delse, der er fremme i tiden.
At Kaalund ligefrem mente, at barndom og ungdom var en
bedre og lykkeligere tid end de senere år, behøver man jo ikke
at tro, fordi han ønsker det tilbage, som han i årenes løb har
mistet; men det er, som om han synes, at der er en gradvis ned
gang fra barndom og ungdom med hensyn til at kunne glæde
sig over livet.
Den glæde over nuet, som han priser, er der dog heldigvis
også andre end børn og helt unge, der kan opleve, selv om det
måske kan være vanskeligere.
Kunne man tænke, at livet blev sat tilbage, ville det næppe være
muligt at begynde forfra uden at være præget af det, der var
gennemlevet.
Den sande fryd sætter digteren slet ikke i forbindelse med
penge, for den kan ikke købes. Han kalder det en fryd for
ingenting. Dette ingenting er dog alligevel noget, for det er en
glæde over at være til, det er glæde over at være sammen med
andre mennesker, som man holder af, og det kan være glæde
over naturens skønhed.
I en mere afdæmpet form kaldes det at være i godt humør
eller at være i en glad og lys stemning.
Sindsstemninger påvirkes af meget, og det kan ofte være svært
at finde ud af, hvor påvirkningerne er kommet fra. Årsagen til
en lys og glad stemning kan være så svær at finde, at man fristes
til at sige, at det er ingenting.
Når den indre fryd er til stede, er et menneske lykkeligt. År
sagen kan være forskellig, for det er en stor lykke at være sund
og rask, så vel som det er en lykke at være sammen med mennesker,
som man holder af. Det er også en lykke at have drømme om
fremtiden og gode minder fra fortiden. Det gælder blot om at
skønne på det.
Kaalund peger på de ting, som ikke altid nævnes, når der
tales om at have lykken med sig.
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Den sande fryd kan alle have brug for, selv om den nok sjæl
dent fås helt ublandet. Den kan hjælpe os til at glemme alle
besværligheder, og den kan hjælpe os til at holde ud, når der er
noget, der er ved at få os til at miste livsmodet.
Det er den indre fryd, der gør livet værd at leve.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sendes de
bedste hilsener.
Ellen Larsen.

Tilpasning
Den første dag på den første arbejdsplads er en af de virkelig
skelsættende begivenheder i et menneskes liv. Mon ikke alle, der
har prøvet det, vil kunne genkalde sig et klart erindringsbillede
af de følelser og indtryk, der trængte sig på — næsten uanset hvor
lang tid der er gået siden da. Man var ligesom trådt ind i en
anden verden med helt nye muligheder og helt nye krav. Man
så måske store syner forinden; men hvor blev alt dette fortrængt
af det fremmedartede, man så og hørte.
Det viste sig hurtigt, at de krav, man blev stillet overfor, slet
ikke var så nye endda. Arbejdspladsen forventede, at man var
omhyggelig og påpasselig med de opgaver, man fik at udføre at maskinerne, redskaberne, materialerne — eller hvad det nu måtte
være - blev behandlet korrekt, og man lærte at forstå, at brist
på denne påpasselighed kunne få vidtrækkende følger både for
arbejdsstedet, arbejdsfællerne og for én selv. Dette krav om på
passelighed kendte man jo; men det var alligevel, som om det her
fik en ny betydning. I skolen og derhjemme havde man måske ofte
set gennem fingre med lidt sløseri hist og her; men nu måtte man
sande, at i denne nye situation var kravets langmodighed blevet
mindre. Selv om der nok var en vis overbærenhed, havde den dog
en grænse. Man måtte enten holde sig på den rigtige side - eller
gå. Ansvaret var blevet større, og prisen højere. Der var altid en
anden parat til at træde ind i stedet for.
Ligeledes lærte man, at arbejdspladsen forventede ikke så få
andre ting. Her måtte man omgås mennesker af vidt forskellig
alder og med vidt forskellige egenskaber og meninger om det ind
ledte arbejdsfællesskab. Man måtte være loyal, og man måtte finde
sig til rette i det kraftbælte, hvis poler er hensynsløst personligt
initiativ og kollegialitet. Man måtte lære, at virksomhedens forvent
ning om høj personlig arbejdsydelse ofte modsvaredes af kolleger
nes forventning om, at man arbejdsmæssigt »tudede med ulvene«.
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Man måtte lære at modtage en besked, at finde ind i erhvervsgre
nens faglige forhold, at vænne sig til en ændret arbejdstid, andre
vaner og meget meget mere. Kort sagt — man måtte tilpasse sig alt ud fra de ydre påvirkninger og ud fra éns egne arvede og
miljødannede egenskaber.
De elever efterskolerne modtager står alle umiddelbart over
for dette afgørende skifte i deres tilværelse og dermed også over
for et forstærket krav om tilpasning. Opholdet på efterskolen er
for de fleste den sidste station på vejen mod erhvervslivet, og det
er derfor en af vore betydeligste opgaver at påbegynde eller vide
reføre den mest omhyggelige orientering om de krav og de mu
ligheder, der vinker lige om hjørnet. Her har efterskolerne måske
bedre end nogen anden skoleform en chance for virkelig at kunne
tilbyde et skoleforløb, der kan lette overgangen fra skole til er
hverv. Efterskolernes kostskolemiljø lægger mere end nogen anden
form op til styrkelse af tilpasningsevnen og tilpasningsviljen hos
eleverne. I skoletiden forud var der ganske vist også krav om til
pasning; men det får en helt anden og mere påtrængende karak
ter, når man i månedsvis skal omgås nogle medmennesker alle
døgnets 24 timer i langt mere nuancerede situationer. Man har
her at gøre med unge, for hvem et beskyttende miljø snart af
løses af erhvervslivets mere barske, og man kan derfor stille
rimelige krav til de unges evne og vilje i de foran omtalte ønsk
værdige egenskaber: præcision, omhu, orden og samarbejde i det
indbyrdes forhold uden at ville fremelske underdanighed eller for
lorenhed eller ikke give rimeligt spillerum for den enkeltes reali
sation af sin egen personlighed inden for de grænser, som efter
skolens lille samfund og det store udenfor sætter.
Efterskolen har endvidere en god chance for at give de unge
en bred teoretisk og praktisk orientering om arbejdslivets for
ventninger og krav i alle deres afskygninger. Det skal ikke være
denne orienterings opgave alene at løse snævre personlige gåder
for den enkelte elev i et enkelt fag; men at give tilbud om en bre
dest mulig indføring i det arbejdende samfunds etiske, faglige og
samøkonomiske strukturer, så de unge, der ønsker at modtage den
ne orientering, kan gå ind i dette samfund med et udvidet over
blik og dermed en større chance for, at tilpasningsprocessen for
løber tilfredsstillende både for samfundet og ikke mindst for den
unge selv.
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Efterskolen har gode chancer. Formen har rige muligheder.
Forhåbentlig må denne erkendelse også nå ind i den nye sam
ordning omkring udvidet undervisningspligt og til de lovgivende
og bevilgende myndigheder, så efterskolerne får en sådan stilling,
at de virkelig kan udfolde sig, og således at intet hjem pålægges
nogen form for øget økonomisk byrde, hvis man vælger at sende
sin datter eller søn på et eller flere 1 O-måneders ophold.

Venlig hilsen
Hans Rasmussen.

Trekanter og mennesker
KI. er 8,15. En eller anden af lærerne på depotet trykker på
klokken. Dingelingelingeling . . .
Mit vækkeur ringede 7,20. Op, spise, morgensang og nu mate
matiktime.
Jeg trækker rulletavlen hen til dagligstuen, over dørtrinet; jeg
deler trekanter, vinkelmålere og passere ud på bordene.
De første 4-5 (af de 11, der frivilligt går til matematik) har sat
sig, fumler lidt ved deres bøger. De næste 4-5 kommer hurtigt,
og når jeg har undret mig over, hvor resten er, så viser de sidste
sig.
Ved et bord sidder 3, somme tider 4 drenge. De er som regel
de første til at starte. Og er også blandt de flittigste. De laver
meget rigtigt og noget forkert. Men man kan se på dem, at de
er glade og tilfredse, bare for det, at de laver noget. Misforstå
mig ikke. Jeg siger ikke, man skal nå en masse. Nej, skidt med
om man tager 10 timer om en side. Blot man arbejder med det
og kan lide det.
De andre opfører sig forskelligt fra gang til gang. Der er to, der
kan en del mere end andre. Men de har lidt svært ved at finde
ud af, at selv om man er dygtig, så må man stadig anstrenge sig
for at lære, særlig når der er noget svært.
Der er tre piger. De sidder sammen ved et bord, laver somme
tider meget, somme tider er der en af dem, der ikke gider. Og så
snakker hun og forstyrrer, så de to andre heller ikke får lavet
noget. Jeg fatter ikke, at de to ikke beder den tredje om at holde
sig for sig selv. For det er mest tydeligt, synes jeg, ved netop disse
tre piger, at de går aldrig så glade ud fra en time, som når de
virkelig har lavet noget.
En dag drillede den ene af dem en anden så meget, at hun
græd. Jeg snakkede med dem bagefter, da jeg stod og ordnede mi
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ne matematiksager, og det var ikke spor rart. De forsvarede sig
og var sure og irriterede.
En fyr er lidt sjov. Han bestemmer, om han gider lave noget
eller ikke. Gider han, så går det strygende. Gider han ikke, ligger
matematikbogen skubbet til side. Men til gengæld laver han så
noget, når han får lyst, i tiden uden for matematiktimerne. Og det
er jo en hel rigtig måde at lære ting på.
Og så er der et par stykker til. Den ene af dem hører til den lille
gruppe, der synes om at lave skæg. Det gør jeg også. Men
ikke, når det — som i matematiktimerne - forstyrrer andre. Det
siger jeg også altid, når folk begynder at larme (snakke højt,
papirsflyvere og lign.). Men jeg ville langt hellere have, at de
mennesker, der blev forstyrret, sagde det, og ikke altid jeg. Men
jeg har indtryk af, at det er ukammeratligt at bede en kammerat
om at holde kæft.
Ja, hvad med mig selv, »læreren«, hvad laver jeg? Nu ville
det jo nok være sjovere, hvis andre skrev om mig, men jeg kan
da prøve.
Først det jeg gerne vil. Jeg vil gerne hjælpe alle, der har noget,
de ikke kan finde ud af. Matematik er nu engang noget, jeg ved
mere om end de fleste, fordi jeg har valgt det fag ved universi
tetet. Så jeg vil gerne finde bøger frem om matematik og hjælpe
folk til at forstå dem. Her vil jeg lige bemærke noget til de folk,
der efter al denne snak om matematik undrer sig over, om mate
matikken kan bruges: Det kan den. Overalt. Købmandens regne
maskine, tømrerens eller murerens beregninger, bankens renter,
forsikringsselskabers præmieberegninger, arkitektens tegninger, al
le statistikoversigter er lavet ved matematik. Så den kan bruges,
og jeg vil gerne lære folk matematik.
Jeg vil også gerne have det hyggeligt. Men det kan jeg ikke
gøre mere for end nogen andre. Det bliver ikke hyggeligt og rart
at have matematik, hvis jeg skal gå rundt og skælde ud (og jeg
gider knapt): »lav så noget, din odder, du har kun nået 27 linier
i dag«, »ti så stille«, »vil du gå uden for døren« osv.
Næh, det er meget rarere, når jeg slipper for det. Og det er
da heldigvis ikke så tit, at jeg behøver bede nogen om at være
sådan og sådan. Og helt rart bliver det, når alle forstår det, og
eventuelt minder naboen om det, hvis det bliver nødvendigt. Og
jeg tror alle har det rarest på den måde. Eller hva’ ?
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Efter matematiktimen fortsætter min dag med matematik, hvor jeg selv bliver undervist på universitetet. Så der er jeg selv
elev, og kan mærke, hvordan det er.
Glædelig jul og godt nytår.

Frede.

Et hjertesuk
Ih, hvor har folk dog underlige vaner,
når de delikaterer deres ganer
og fylder maver i lange baner.
Nu skal jeg fortælle jer, hvad der sker,
når vore elever og såmænd mange fler’
sætter sig til bordet for at spise med mer’.

En rynker på næsen af, hvad hun får,
og til kammeraten kraftigt slår
for at nå, når livretten endelig på bordet står.
En anden har stor appetit på øllebrød,
men kan så til gengæld ikke fordrage grød,
han siger, at det giver ham slemme opstød.
En kan fortælle så pænt om medister,
at alle vi andre appetitten mister,
og den ret os aldrig mere frister.

Så er der hende, der spiser med næsen,
mens hun smasker i mayonnaisen,
og hun forstår slet ikke selv fadæsen.
En elsker pommes fritter,
og grønne bønner især i snitter,
som han spiser lige til begge ører stritter.

Nogen har så stort et forbrug af sukker,
at de kunne tømme flere krukker,
hver gang de med en kop kaffe tørsten slukker.
Og kender I ham, der er så glad
og råber op med munden fuld af mad,
så alle omkring får et gratis bad?
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Se dette og mere hører og ser jeg dagligt,
og nu er emnet behandlet fagligt,
og jeg synes også sagligt.
Og moralen af dette skulle være,
at alle mennesker burde lære
ved bordet ej at opføre sig så sære.

Mange hilsner med ønsket om en god jul

Edith Ingemann Jensen.

Lyt!
Man træder ind på et elevværelse. Fra radioen, grammofonen
eller båndoptageren lyder musik - popmusik, men for det meste
god popmusik, som virkelig er værd at lytte til.
Men mon egentlig der bliver lyttet til musikken? Benyttes den
ikke kun som baggrundsstøj, medens værelsets beboere foretager
sig andre ting? Hvis musikken holder op, bliver der i al fald
stille, selv om man med råb lige før prøvede på at overdøve den.
Det er ligesom umuligt at foretage sig noget uden musik i bag
grunden. Den bliver opfattet som behagelig støj, ikke som noget
man skal lytte nærmere til.
Det er en skam, for musik skal der lyttes til; først derefter
er man i stand til at få det fulde udbytte og vurdere, om den er
god eller dårlig — det gælder såvel tekster som melodier.
I tekster fra både beat- og folkemusik bliver der taget mange
af tidens problemer frem, f. eks. de unges forhold til krig, til nar
kotika, til den ældre generation, til racespørgsmål og til politik.
De personer, der skriver teksterne, er ikke bange for at komme
frem med deres mening om tingene; heller ikke selv om den er
stik modsat den offentlige mening. Desværre bliver de fleste tekster
sunget på engelsk, hvilket sætter en grænse for, hvor mange men
nesker der her i landet er i stand til at forstå teksterne fuldt ud.
Det gælder heldigvis ikke musikken. I de seneste år er den
ene beat-gruppe efter den anden sprunget frem. Grupper, som
virkelig er gennemmusikalske, og som forstår at arrangere et styk
ke musik, så det er spændende og dejligt at lytte til.
Men vi har jo så travlt så travlt. Kun få mennesker tager sig
tid til at sætte sig og lytte til et godt stykke musik, enten det
så er jazz, beat, folkemusik eller klassisk. Hvis musikken er god,
er det nemlig ligegyldig, hvilken slags musik man hører. Tager
man sig ikke tid til at lytte til musik, snyder man sig selv for
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mange dejlige timer. Timer, hvor man er i stand til at skubbe
problemerne lidt til side og fuldstændig slappe af. En ting, der kan
være af stor betydning i vor fortravlede hverdag.
Gunhild Skovmand Jensen.

Glædelig jul og godt nytår.
Tina, Hans og Gunhild.

»Ny« på Egå efterskole
Sommerferie — endelig. Fri for alle bekymringer og den nervøsitet,
der uvægerlig følger en eksamenstid. Glæde over en veloverstået
eksamen blandet med en lille smule vemod over at skulle forlade
kammeraterne og skolen, som jeg, trods irritation og skuffelse, vil
komme til at savne. Undren over, hvad fremtiden måtte føre med
sig - universitetet, studiet, nye kammerater og lærere, hvor og hvor
dan ville man komme til at bo - en lille forkuet drøm om en lejlig
hed — senere. - Alt dette og meget andet svirrede i mine tanker,
mens jeg sad i toget på vej til Stockholm, hvor jeg for tredje
sommer i træk havde fået et feriejob. - En ung mand bød på
chokolade - det var Frede Dybkjær - vi snakkede, og jeg fik til
budet på en lærerindelejlighed på Egå efterskole. Min funktion på
skolen skulle være at holde lidt opsyn med de 20 piger, der bor
på min gang. Samtidig skulle jeg være en, de kunne henvende sig
til med deres problemer, af hvilken art de så måtte være.
Jeg var lidt betænkelig ved det her med de 20 piger, sådan
noget havde jeg jo aldrig prøvet før. Alligevel lød det så tillok
kende, at jeg ikke kunne sige nej, så jeg sprang ud i det med
begge ben. Nu bor jeg altså på Egå efterskole. - Hvad laver jeg
så? Ja, først og fremmest passer jeg mine studier. Jeg læser medicin
og håber at være læge om 7 år. Det kan måske for nogen synes
at være lang tid - det er det ikke i forhold til det, man skal have
lært på den tid. — Læsero? — Ja, det kan være vanskeligt at
skaffe her. Det sker da også, at jeg bliver afbrudt i min læsning,
ved at en eller anden har skruet helt op for radioen og åbnet
døre og vinduer i den »samfundsvenlige« tanke, at den, der befin
der sig i baderummet, også skal have glæde af musikken. — Jeg
farer ud som trold af æske, og lidt efter er der ro igen — sådan
da. Til pigernes ros skal dog siges, at jeg ikke har set en fornærmet
mine af den grund.
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Men mit arbejde består ikke blot i at skaffe ro, når jeg vil
læse, eller om aftenen, »når man egentlig skulle have sovet
for længe siden«. - Hver fredag aften har jeg en musiktime med
10 15 elever. Disse timer foregår i min stue, hvor eleverne sid
der på gulvet og snakker. Samtidig forsøger jeg af og til at skaffe
så megen ro, at jeg kan fortælle lidt om den næste plade. Under
tiden laver vi kaffe — undertiden har en eller anden en kage med —
kort sagt, vi tager det ikke så strengt.
Sammen med tre piger spiller jeg noget, vi kalder badminton.
Ganske vist har det kun ketsjerne og fjerbolden fælles med
badminton, men vi morer os herligt, og samtidig får vi lidt motion.
Der er hundrede små ting, man skal ordne. En har mavepine
og vil gerne have varmt vand til varmedunken. En har ondt i
hovedet - en anden er i tvivl, om kjolen nu alligevel ikke er for
kort. En synes bestemt ikke, der er »noget, der har gjort hver
dagen lettere« - så taler vi lidt om det, og lidt efter forsvinder
hun for at skrive stil.
Et sted som her sker der altid noget, og der er både store og
små problemer at tage stilling til. For mit vedkommende er det
nu ikke problemerne, der dominerer — tværtimod. — Det var alli
gevel ikke så svært at være ny på Egå efterskole, som jeg havde
troet.
Hermed de bedste ønsker om en glædelig jul og godt nytår.

Majlis Fallesen.

Og før jeg ved det, gik et år,
og før jeg ved det, gik der ti.
Jeg syntes, jeg var ung i går,
i dag min ungdom er forbi.

Johannes Jørgensen

Til 10-års jubilarerne og lidt om nogle af dem
Det var den 17. oktober 1958, vi havde indvielsesfesten i anled
ning af, at den nye udvidelse af skolen var færdig til at tages
i brug. Nybygningen, som vi kaldte den dengang (nu siger vi
mellembygningen), betød en vældig forbedring af forholdene på
skolen. Vi fik flere lokaler, indendørs forbindelse mellem bygnin
gerne, bedre opvarmningsforhold, ja, alting syntes os meget lettere
at gå til under de nye forhold. Det blev jer fra 1958-59 og 1959,
der blev de første til at rykke ind i den nye bygning. Ganske
vist havde I ikke oplevet at skulle nøjes med den mindre plads,
men mon ikke I alligevel forstod vor glæde over at kunne byde
et elevhold velkommen til en udvidet skole?
Nu har vi lige passeret 10-års dagen for indvielsen. Netop på
den dag havde vi generalforsamling i skolekredsen, og som I kan
læse i min beretning om året, der gik, har vi igen ønsker om at
få bygget noget mere, men jeg er bange for, at der kan gå en tid,
inden planerne kan realiseres. Egå efterskole blev selvejende insti
tution i 1954 som første skridt mod den udvidelse, som blev fær
dig i 1958. Så længe varede det, inden vi fik byggetilladelsen.
Lige for tiden er der også mange usikre ting, der kan spille ind
i vore planer, men vent og se. Forhåbentlig vil der være mere
nyt for jer at se her, når I har føjet endnu 10 år til jeres alder.
Og hvad så med jer selv? Jo, gennem de mange hilsener desværre ikke fra jer alle — fornemmer jeg tydeligt, at det har været
begivenhedsrige år også for jer. Nogle fortæller ganske kort, og
også de hilsener har vi været glade for, andre har noget mere at
berette, og enkelte er endnu udførligere. Tilsammen giver de mig
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et billede af ungdom i den betydningsfulde alder, hvor mange
har valgt deres fremtidsarbejde, måske stiftet hjem og fået børn,
eller de går og lægger afgørende planer for de nærmeste år. Det
er kort sagt et af de vigtigste afsnit af et menneskes liv, det drejer
sig om.
Jeg går nu over til at viderebringe lidt nyt om hver enkelt, som
jeg har hørt fra.
Frede Kruse Andersen, Holme Bjerge, nu: »Baunhøjgård«, Skrejrup,
Rønde. Var på Vejlby landbrugsskole 1963-64 og overtog derefter sine
forældres ejendom i forpagtning til november i år. Nu har han også
overtaget »Baunhøjgård«. Hans hovedinteresse er smågriseproduktion.
Vagn Andersen, Trige, nu: »Bakkegård«, Hornslet. Har haft forskellige
pladser ved landbruget og er for tiden fodermester. Gift 1965 og har
2 drenge.
Anders Christensen, Skibby, nu: Tiset, Ny Solbjerg, Århus C. Har været
på Vallekilde højskole og Malling landbrugsskole og blev i 1967 gift
med en tidligere egåelev, Allis Eriksen (1963 var hun her). De har
købt gård i Tiset og har en datter.
Ejvind Christensen, Grundfør, nu: Rigelvej 3, Risskov. I lære 1960-64,
er nu pladesmed og er ansat ved V. Frandsens eftfl. i Århus. Er gift
og har hus i Risskov.
Kjeld Alan Rohde Christensen, Hvilsted, nu: Randlev centralskole, Boulstrup, Odder. Har lærereksamen fra Silkeborg seminarium og er nu
lærer og ungdomsskoleleder i Randlev.
Thomas Christensen, »Hørninggård«, Hørning. Skoleophold på Vallekilde
højskole og Malling landbrugsskole, lærerig studierejse til fællesmarkeds
landene samt Østrig og Schweiz. Håber at blive selvstændig til næste som
mer.
Erik Gjellerup Christiansen, Tranebjerg, Samsø, nu: Troelstrupvej 11, Has
lev. Udlært som møbelsnedker på Samsø. Har været på Roskilde højskole
og har i de sidste to år læst på Håndværkerhøjskolen og byggeteknisk
skole i Haslev. Venter at være færdig i foråret 1971.
Bent Dohn, Ørup, nu: Rimsø, Grenå. Ophold på Kalø landboskole, hvor han
efter endt kursus blev i 3V2 år som bestyrer på skolens landbrug. Er
nu gift og har fået en ejendom i Rimsø.
Karl Friis Jacobsen, Grumstrup, nu: c/o J. A. Walker, R.R.I., Grimsby,
Ontario, Canada. 1965-66 et 9 måneders ophold på Bygholm landbrugs
skole, derefter et halvt år i Sverige. Emigrerede i foråret 1967 til Canada,
var i Montreal og så »Expo 67«. Har lige været på en tre ugers lang
tur gennem Staterne til San Francisco, op langs Stillehavskysten til
Vancouver og tilbage til Toronto, Ontario. Arbejder nu med egen farm
service.
Orla Hartvig Jacobsen, Astrup mk., nu: Damgårdsvej 5, Viby J. Flår
haft et 9 måneders driftslederkursus på Kalø landbrugsskole, nu formand
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i en foderstofvirksomhed i Århus. Er gift og har købt et lille hus i Viby.
Preben Kjærsgaard Jensen, Bjertrup, Homing. Er på én gang arbejdsmand
og selvstændig landmand. Af sit firma, Wright, Thomsen & Kier i År
hus, har han været udsendt bl. a. til Spanien i 6 måneder og Tyskland
i 2 måneder. Han har købt en gård i Horndrup, som han driver i sin
fritid.
Asger Jørgensen, Nr. Højrup, Skamby, Fyn. Var på Frederiksborg høj
skole 63-64 og på Dalum landbrugsskole 64-65. Har nu ansættelse som
assistent på planteavlskontoret i Nordfynske Landboforening. I 1963 var
han om sommeren på en walisisk bjerggård.
Knud Jørgensen, Spørring, nu: Elev, Lystrup. Først et par år ved landbruget,
dernæst hos en entreprenør. Gift 1962 med Kirsten Worre Jørgensen (elev
her 1955), de har en søn. Senere fik Knud arbejde hos et maskinfirma,
først som chauffør, siden med demonstrering, og nu er han sælger af
landbrugsmaskiner, repræsentant, inden for samme firma.
Henrik Laursen, Vidtskue, Stenvad. Har været på Vejlby landbrugsskole
og er stadig beskæftiget ved landbruget.
Egon Nielsen Loft, Lyngå, nu: Hadbjerg, Hadsten. Var først ved land
bruget, blev efter militærtjenesten ansat ved postkontoret i Hadsten og er
nu postbud. Er gift og har en søn.
Christian Kudahl Mortensen, Tebbestrup, Randers. Ophold på Vejlby land
brugsskole, gift 1964, har to drenge og er for tiden landbrugsmedhjælper
i Tebbestrup.
Orla Mortensen, Grundfør, nu: Fåborggade 15, Århus C. Var på Dalum
landbrugsskole 1964—65, men er nu inden for byggebranchen, H. Hoff
mann & Sønner. Gift 1966 med Ulla Svendgaard Jensen, der var elev
her 1960. De har en datter.
Børge Munk, Kattrup, nu: Dannebrogsgade 20, 4, København V. Blev
udlært i Egå brugsforening. 1964-65 elev på Kunsthøjskolen Holbæk
Ladegård og begyndte i august 1965 på kunsthåndværkerskolen i Kø
benhavn, reklametegnerlinjen, afsluttende eksamen i maj 1969.
John Mørch, Hasselager, nu: Skolevej 10, Laurbjerg. Blev udlært som
elektriker og kom på den konto med som elektriker på inspektionsskibet
»Ingolf« til Grønland, da han var indkaldt som soldat. Er nu gift og
bosat i Laurbjerg og har to børn.
Ove Bundgaard Nielsen, »Ryttergården«, Grundfør, Hinnerup. Har været
på Dalum landbrugsskole og er for tiden på studieophold på en farm
i Canada, men han ventes hjem igen i år.
Peder Høgsted Nielsen, Riis, Skanderborg, nu: »Birkely«, Veng, Skander
borg. Efter et 9 måneders ophold på Bygholm landbrugsskole sejlede
han et lille års tid jorden rundt som kreaturpasser på et skib. Købte
gård i januar 1968 i Veng og blev gift i marts.
Per Baltzer (Nielsen), Linda, nu: Rosenholmsvej 40, Hornslet. Efter
soldatertiden rejste han i april 1963 til Sydslesvig, hvor han gennem P/a år
oplevede den danske sydslesvigers hverdag. Siden arbejdede han på
Danfoss Flensborg afdeling. Er nu chauffør ved Shell depot Hornslet.
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Gift med Jonna Sejer Pedersen, der var elev her 1961. De har en lille
pige.
Tommy Edeling Nielsen, Odder, nu: Møllevej, Lindved, Vejle. Udlært
mejerist, på Dalum mejeriskole 1962-63 og 1966-67. Gift 1967 og arbej
der for tiden på Lindved mejeri.
Johannes Rønde Pedersen, Tolstrup, nu: Søndergade 23, Haslev. Har
1961-62 arbejdet på en gård i Kungsängen i Sverige før soldatertiden og
tog efter aftjent værnepligt med til Gaza. 1964-65 tog han på Frede
riksborg højskole, var den følgende sommer på Island, tog i november
1965 igen på højskole og begyndte derefter som elev på Haslev semi
narium, hvor han nu er i anden klasse.
Arne Nohr Rasmussen, Enggården, Gram, Stilling. 9 måneders ophold på
Dalum landbrugsskole. Blev gift 1968, er nu landbrugsmedhjælper og
bor i et hus, som hører til gården derhjemme.
Jørn Rasmussen, Granslev, nu: Brøttrup, Ranum. Var i Gaza et halvt år
efter sin soldatertid. På Ry højskole 1962-63, på Vejlby landbrugsskole
i 9 måneder 1964-65. Blev bestyrer på en gård, som han siden overtog.
Gift 1966 og har en pige.
Aage Lykke Rasmussen, Dejret, nu: Strandvejen 11, 2, tv., Ebeltoft. Var
først ved landbruget, men har siden 1963 været slagteriarbejder. Er
gift og bosat i Ebeltoft.
Svend Sejr, Harlev J. Kom i lære efter soldatertiden og er nu slagter.
Arbejder på Arhus flæskehal som ekspedient og afløser for salgschauffø
rerne.
Bjarne Sørensen, Blåhøj, nu: Gersdorffsgade 24, Horsens. Udlært som
tømrer. Begyndte i november 1964 på uddannelsen til bygningsingeniør
i Horsens og var nu i efteråret til den afsluttende eksamen. Fra oktober
i arbejde hos et entreprenørfirma i Birkerød.
Erik Sørensen, Hårup, Hjortshøj. Har efter militærtjenesten været i Sverige
og Tyskland, men er nu bestyrer på gården hjemme.
Henning Sørensen, Dejret, Knebel. Er for tiden beskæftiget ved landbrug.
Per Sørensen, Segalt, Løgten. Flår været 9 måneder på Vejlby landbrugs
skole og er stadig ved landbruget.
Erik Therkildsen, Enebakken 10, Lystrup. Udlært som tømrer i 1963.
Vendte efter militærtjenesten tilbage til den gamle arbejdsplads i Lystrup.
Gift i 1966 med Birte Vorre Jørgensen, der var elev her 1958. De har
en dreng.
Hans Thomsen, Roost, Branderup J. Har arbejdet hjemme på sin fars
gård, men også oplevet adskilligt andet som f. eks. seks måneder i Gaza
og en vinter på Frederiksborg højskole 1965-66. Siden august 1966 har
han været tankvognschauffør på den amerikanske base i Sdr. Strøm
fjord.
Ole Truelsen, Kanhave, Tranebjerg Samsø. Har også været i Gaza. Der
efter var han 2'/a år i Canada, kom hjem i 1967 og har nu en mindre
landejendom, som han driver med grøntsager.
Bent Holme Villadsen, Elev, nu: Påbyvej 20, Bramdrupdam. Efter for
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skellige pladser ved landbruget på Fyn og i Sønderjylland tog Bent på
Gymnastikhøjskolen ved Viborg. Efter 9 måneder på Bygholm land
brugsskole tog han uddannelse som landbrugstekniker på Vejlby land
brugsskole 1967-68. Er nu ansat som regnskabstekniker ved Kolding
Herreds Landbrugsforening.
Peter Thorup Vinther, Thorup, Knebel. Først ved landbruget hjemme, så
1961-62 på Vejlby landbrugsskole, senere svinekontrol i Århusegnens
svinekontrolforening. Dernæst ved maskinstationsarbejde, og efter en vin
ter på landøkonomisk forsøgslaboratorium i København forpagtede han
en gård. Gift med Anelis Christensen, tidligere egåelev (1961).
Karin Grete (Andersen) Poulsen, Spørring, nu: Østervang 14, Spørring,
Århus N. Er gift og har husmoders arbejde.
Ida (Bønnerup) Hansen, Karlby, Grenå, nu: Birkevej 5, Løgten. Har
været på Båring højskole. Læste to år på »Social-pædagogisk Semina
rium« i Århus. Arbejdede derefter på Julemærkehjemmet i Kollund.
Gift i 1967 med en elektriker, som har arbejde i Løgten, hvor de har
købt hus. Ida har fået stilling i udflytterbørnehaven i Skæring.
Hanna (Langballe Carlsen) Laursen, Skjoldelev, nu: Toftevej 4, Harlev J.
Kom i lære i en købmandsforretning og er nu ekspeditrice i skotøj. Gift
1968 med Thomas Laursen.
Else-Marie (Christensen) Poulsen, Harlev, nu: Ormslevvej 108, Ormslev.
Var på Fårevejle højskole 1962, fik sin uddannelse fra Århus kommune
hospital og arbejder for tiden som sygeplejerske på Marselisborg hospi
tal. Gift 1968, hendes mand er tankbilchauffør.
Tove Lilli (Christensen) Thomsen, Klæstrup, nu: Rolighedsvej 7, Støvring.
Har været gift i snart 7 år og har to børn.
Annelise (Fogh) Svejstrup, Homå, nu: Enghegnet 21, Grenå. Har været
på Aarhusegnens husholdningsskole. Blev gift 1966 og har en søn.
Inge Margrethe (Hansen) Jacobsen, Lystrup, nu: Hesede, Haslev Sj. Blev
gift i november 1964. Hendes mand er forvalter på Hesede, og Inge
har arbejde på hovedbygningen.
Ruth Dahl Hansen, Dannevang, Lystrup. Var på Ryslinge højskole vinteren
1965-66. Har arbejde som smørrebrødsjomfru.
Karin Jakobsen, Fløjstrup, nu: Mølleskolen, Ålsø, Grenå. Har været på Fre
deriksborg højskole og har i år taget lærereksamen fra Ranum semina
rium, nu lærerinde ved Mølleskolen.
Bente (Jensen) Christensen, Bramstrup, nu: Herningvej 5, Vorup, Randers.
Arbejdede hos Chr. Juncker i Randers, til hun blev gift i 1961. Har 2
børn og bor i en etplans villa, bygget for 2 år siden af dem selv.
Jytte Jensen, Lime, nu: Rughavevej 19, st., th., Viborg. På Ryslinge
højskole, derefter på Jydsk Børnehave Seminarium i Århus, fik efter
endt uddannelse stilling i Set. Mogensgades børnehave i Viborg.
Ketty Vinther Jensen, Estrup, nu: Østergade 3 B, Århus C. Er for tiden
beskæftiget som syerske.
Margit (Jensen) Christiansen, Hadsten, nu: Samsøgade 62, 4, Århus C.
Udlært dameskrædder 1964, direktricekursus på Københavns Tilskærer
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akademi, direktrice på fabrik i Ikast, egen kjolesalon i Århus fra marts
1966. Gift 1967 med en tømrer.
Annelise (Kejser) Jensen, Gravlev, nu: Fuglevænget 58, Grenå. Blev gift
1962 og har to drenge.
Ellen Tolstrup (Kildahl) Elikofer, Moeskjær, nu: Agervang 31, Holbæk.
Ønskede en læreruddannelse og fik ønsket opfyldt 1965 - og var i tilgift
også bleven gift. Først ansat i Vindblæs ved Løgstør, fra sommeren 1966
ved Østre skole i Fiolbæk. Hendes mand går på Holbæk seminarium.
Ellen arbejder for større samarbejde mellem skole og forældre og har
derfor stiftet en forældreforening, der har interessante planer, f. eks. et
3 dages lejrskoleophold på Forsøgscentret i Lejre, hvor både forældre og
børn skal leve og arbejde i jernaldermiljøet.
Gudrun Kjældmand, Nr. Vissing, Skanderborg. Efter ophold på hushold
ningsskolen, Grindsted, tog Gudrun på Sy- og tilskærerskolen, Nykøbing
F., nu har hun i tre år været på ungdomshjem i Odense med 25
piger, et sjovt og spændende arbejde, siger hun. Hendes adresse er dér:
Svendsgade 21, Odense.
Mmna (Kristensen) Thuesen, Skørring, Mørke, nuværende, midlertidige
adresse: Rønne allé 6, Malling. Har været på Struer husholdningsskole,
udlært smørrebrødsjomfru, men er nu kokkepige på De gamles Hjem i
Malling.
Aase Vinther (Kristensen) Hjort, Skæring, nu: Solmarksvej 2, Skødstrup.
Barneplejeuddannelse. Derefter på Vallekilde højskole. Børnehavelærer
indeuddannelse på Jydsk Børnehave Seminarium, Århus. Gift 1968 med
lagerekspedient Finn Hjort. Bor i Skødstrup, men har arbejde i en
børnehave i Risskov.
Aase (Laursen) Christensen, Egå, nu: Korup, Rønde. I bagerforretning
i Risskov i 5 år og i andre forretninger. Nu gift med møbelsnedker
Finn G. Christensen og har to piger.
Ase (Balle Liin) Pedersen, Edslev, nu: Serup, Lemming, men opgiver
også en ny adresse: Hvinningdal, Silkeborg. Gift 1961, har en dreng og
en pige. Arbejder på Spinlon fabrik.
Inger Marie (Lunøe) Ludvigsen, Enslevgård, nu Valmuevej 5, GI. Hinnerup,
Hinnerup. Et ophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg var en stor ople
velse. Uddannede sig senere til ekspeditrice. Gift 1966 og har en datter.
Bodil Marie (Madsen) Jensen, Ødum, nu. Selling, Fladsten. Er gift og har
to piger.
Britta Madsen, Hårby, nu: Heibergsgade 11, Århus C. Først i Hørning
brugsforening, tre år som elev, et år som udlært ekspedient, derefter
to år i Vejlby-Risskov brugsforening, så på Sønderborg idrætshøjskole
og halvandet år i England som au-pair, nu har Britta arbejde i Føtex
i Frederiks Allé i Århus.
Anna Grethe (Mikkelsen) Kærgaard, Spørring, nu: Tommesensvej 22, Ham
mel. Har været ekspeditrice i bagerforretning. Nu gift med en tømrer
og har en dreng.
Kirsten Inger (Mikkelsen) Sondergaard, Rude, nu: Blommevej 7, Torsted,
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Horsens. Udlært ekspeditrice i en manufakturforretning i Odder. Fik
stilling i en specialforretning i Horsens. Gift med en lærer på Lange
marksskolen i Horsens. De har 2 børn.
Bodil Marie (Møller) Jensen, Adslev, nu: Blegind, Hørning. Blev gift
1962. Hendes mand har for tiden forpagtet sin fødegård.
Anna Grethe (Rask Nielsen) Bach, Trige, nu: Fredensgade 28, Århus
C. Er for tiden beskæftiget hos Termo Elektronisk Industri. Gift med
Erik Bach, der var elev her 1960-61, og som er rutebilchauffør.
Grethe (Lundgård Nielsen) Øgård, Hørning, nu: Lindevej 11, Karup J.
Gift 1965. Grethes mand er oversergent i flyvevåbnet, de har en dreng.
Jette (Østergaard Nielsen) Thomsen, Foldby, nu: Niels Juelsgade 44,
Århus N. Handelseksamen fra Købmandsskolen i Århus 1963. Derefter
ansat i Aarhus Privatbank, nu kassererske i Den danske Provinsbanks
Hasle afdeling. Gift 1967 med ingeniør Axel Thomsen.
Kirsten (Nielsen) Bach, Ødum, nu: Tåstrupvej 53, Selling, Hadsten.
Er gift og bor i et nyt hus, som de selv har bygget. Har to drenge.
Lone Kjær Nielsen, Mårslet, nu: Tinggården 49, 2, th., Holstebro. Har
været på dekoratørskole, Århus Akademi, studenterkursus i Valby, for
tiden på skole for ergoterapeuter.
Anne Marie (Olesen) Hansen, Nr. Vissing, nu: Amstrup, Ørting. 10 må
neders kursus i kontorarbejde på Nørgaards højskole i Hadsten, handels
eksamen fra Randers handelsskole og derefter stilling som kontoras
sistent. Gift 1964 og har en dreng.
Margit (Olsen) Knudsen, Villendrup, nu: »Højvang«, Todbjerg, Hjorts
høj. Gift 1966 med Bendt Knudsen. De forpagtede en gård, som de senere
har købt. Har en dreng.
Grethe Poulsen, Uldum, nu: Klostergade 28, Fåborg. Gennem Jens Ma
rinus Jensens beretninger om Norge fik Grethe lyst til at tage derop.
Det blev et 5 års ophold, hvorunder hun tog handelsskoleeksamen, real
skoleeksamen og blev udlært som defektrice på et apotek i Oslo. 1966
tilbage til Danmark. Er lige færdig med eksamen som apoteksassistent
og arbejder nu som sådan.
Hanne (Paulsen) Kristensen, Selling, nu: Ågade 3, Hadsten. Hai' bl. a.
haft plads som ekspeditrice i en forretning. Blev gift 1963 og har en
dreng.
Ina Marie (Pedersen) Olesen, Ørby, nu: Bredager 156 E, Hvidovre. Rejste
fra Egå til København, hvor hun havde forskellige pladser. Og her mødte
hun sin kommende mand, der er togbetjent ved DSB. Han er fra Fut
De har to børn.
Inger Pedersen, Herskind mk., Skovby Østj. Handelsmedhjælpereksamen fra
Ryomgård handelsskole 1965. Derefter først i brugsforeninger, så til
isenkrambranchen med ansættelse hos Buus, Reginakrydset i Århus,
hvor hun stadig er. Venter at komme til at bo i Sabro, hvor hun og
hendes forlovede har en byggegrund.
Karen (Rasmussen) Bornholt Jensen, Ejer, nu: Herningegnens Andelsso
stald, Gødstrup, Herning. Har været på Fladsten højskole. Blev gift
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Nogle 10 års jubilarer 1968.

i 1964 med Arne Bomholt Jensen, der var elev her 1956-57. De har
en dreng.
Jytte (Schau) Juul Jensen, Hammel, nu: Hedehusvej 13, Svenstrup, Hammel.
Er gift med en arbejdsmand, har tre børn og dejligt nyt hus med stor
have, så tiden er fuldt besat, skriver hun.
Åse (Schøler) Andersen, Hår Nedergård, nu: Bundgårdsvej, Skjød, Ham
mel. Kom i koloniallære 1960, udlært 1963. Gift 1964 med landmand
Niels Anker Andersen. De købte ejendom i Brundt. Aase har arbejde som
kolonialekspeditrice i Skejby.
Karen (Svenningsen) Kjøge, Vrinners, nu: Randersvej 112, Århus N.
Er gift med et postbud og har to børn.
Birtha Marie (Sørensen) Hansen, Rosmus, nu: Øster Lindet Sdj. Har
været på handelsskole. Er gift med en tømrer. De bor i et nyt hus
og har to drenge.
Kirsten Marie (Sørensen) Kristensen, Hørret, nu: Lertoften 11, Tåstrup.
Har gået på handelsskole i Århus og været i lære i tricotage- og
manufakturforretning, er for tiden ekspeditrice (gardiner). Gift med
agronom Hans Kristensen og har en pige.
Ulla Klessner (Sørensen) Andersen, Georgsminde, nu: Margrethelund, Ryomgård. Har haft pladser på posthus og apotek i Nimtofte. Tog ophold
på Rønde højskole vinteren 1963-64 og kom derfra til børnehjemmet
Bethesda i Århus, hvor hun var elev i ni måneder. Er gift med en
lastvognschauffør fra Ryomgård og har tre børn.
Birthe Thalund Madsen, GI. Siig, nu: Barthsgade 3,1, Århus N. Har

54
været på Hadsten højskole og Fårevejle sygeplejehøjskole og er nu syge
plejerske i Århus.
Bente (Therkildsen) Hjortshøj, Spørring, nu: Terpvej 8, Lystrup. Blev her
i Egå P/a år som pige i huset hos lærer Buhl. Kom derefter til at sy
på Tage Vanggårds fabrik i Århus, til hun blev gift med Knud Hjortshøj,
der har været elev her på skolen 1956-57. De har en pige og en dreng.

Flere svar har jeg ikke fået. En del udsendte breve herfra er
kommet retur, ikke mindre end ca. 10 %. Det kan have forskellige
grunde. De unge flytter meget rundt, og det er ikke altid, man på
en postekspedition kan vide, hvem adressaten er, navnlig ikke hvis
det drejer sig om en pige, der er gift og har fået nyt efternavn.
Men det sker også, at en adresse, der før var god nok, ikke længere
er tilstrækkelig, fordi der ikke længere er så nær personlig kontakt
mellem postbudene og de hjem, de kommer til. Mon ikke det
er rigtigt, at mange steder må postbudet nu gå efter et gadenum
mer, hvor han før kunne nøjes med en personadresse?
Hvorom alting er, vi er dog taknemmelig for de mange gode
hilsener, vi har fået. Tak for dem! Nu glæder vi os til at se mange
af jer ved elevmødet, og hvis I træffer en af jeres kammerater, som
ikke har sendt os et svar, så må I endelig se at få ham eller
hende med herhen den dag.

På gensyn den 11. maj!

Tage Dybkjær

Et skoleår er gået
Som sædvanlig, når jeg går i gang med at skrive om det forløbne år,
går mine tanker nu i særlig grad til vore mange tidligere elever, og så er
det, som om jeg hører dem sige: nå, hvordan går det under de nye forhold,
kan I mærke nogen forandring med de unge, er det svært at have drenge
og piger sammen, kan I styre dem?
Jeg kunne fristes til bare at svare: Ja!
Det er ikke noget særligt godt svar, men jeg er ikke sikker på, at
det ville blive meget bedre, hvis jeg forsøgte at give en udførligere
redegørelse for mit syn på de unge i dag og på, hvordan det er at arbejde
med dem nu i modsætning til tidligere. Alle og enhver ved jo, at der
finder en udvikling sted til stadighed, og til tider synes den at gå hur
tigere end til andre tider. Lige for tiden forekommer den mange af os
at have en noget hovedkulds fart på, og vi kan da nok finde på at spørge
med spænding og med nogen ængstelse, om der ikke undertiden er fare
for, at der væltes for meget omkuld i farten. Vist kan det være svært
at have med de unge at gøre i dag, navnlig hvis man får en eller flere

Diskotek.
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Kalø.

imellem, som synes ganske uimodtagelige for de mange gode bestræ
belser, der udfoldes fra samfundets side for at gøre dem dygtigere og
bedre skikkede i det hele taget til deres fremtidige liv som medmenneske
og samfundsborger.
Den vanskelighed kan i et skolearbejde give sig udslag på den måde,
at en elev giver en et indtryk af på forhånd at have indtaget det
passive eller måske endda fjendtlige standpunkt til læreren, at han skal
i hvert fald ikke komme og forlange et arbejde af ham, ikke engang
så meget som at lytte til, hvad læreren fortæller. Det var den slags
elever, Jens Marinus Jensen sagde nogle gode og rammende ord om ved
afslutningen i maj, bl. a. disse: »Det er ikke gået op for dem endnu,
at deres personlige fremtid ikke er noget, de kan overlade til velfærds
samfundet alene, dens form og indhold beror for en stor del på dem
selv. De tænker ikke på, at mens de drysser tiden væk, er der unge i
andre verdensdele, som målbevidst dygtiggør sig, for at de og deres folk
kan overtage verdensherredømmet, når den hvide mand går under i stræ
bet efter levefod og nydelsesmidler«.
Det kan ikke nægtes, at den slags unge, der nærmest synes indstillet på
at »drysse tiden væk«, er vi ikke glade for at få ind på vore skoler.
De er os til større belastning, end de selv har anelse om. Det letteste
for os ville være at skille os af med dem, i visse tilfælde også det
rigtigste, fordi der må tages hensyn til alle de andre, men det er alligevel
en løsning, som man ikke så gerne griber til. Der er et stort ansvar
forbundet med at skubbe dem til side, og det er en ekstra glæde, hvis
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det trods alt lykkes at bringe dem noget værdifuldt med fra et skole
ophold. Man har talt så meget om en generationskløft, kløften mellem de
unge og de ældre. Men vi må hver især gøre, hvad vi kan, for at nå
hinanden over den kløft. Det er af livsvigtig betydning, har Robert
Kennedy sagt - som I kan læse i hans bog »En bedre verden«, som jeg
har omtalt her i Egåbogen. Og det er uimodsigeligt rigtigt.
Et par andre suk kan jeg også lade jer tidligere elever høre fra mig.
Som I ved, lever vi dagen igennem sammen med vore elever. Vi spiser med
dem morgen, middag og aften, vi mødes i skolestuer og på gangene, vi er så
at sige i samme hjem. Skolen er vort hjem. Men det kan i nogle tilfælde
se ud til at være svært for den, der er kommet hertil, at respektere den
ordning og de regler og skikke, som vi har fundet bør råde her. Det er
strengt at opdage, at en elev har skamferet eller ødelagt noget, som vi
andre ønskede skulle og kunne have været behandlet på en pænere måde en ridset bordplade, en bøjet ske, en gennemhullet kaktus. At der slides
på en skole, hvor mange færdes, er naturligt, og det må man finde
sig i. Men at der tankeløst og hæmningsløst øves skade på tingene, det
har alle dage gjort mig ondt at se - ikke mindst fordi det røber noget
om den eller dem, der gør det. De må jo mangle sansen for at glæde sig
over noget, som er pænt. Og noget lignende kan jeg sige om en del unges
sprog. I et avisindlæg har jeg set en beklage sig over den stadig større
udbredelse af sjofle og latrinære udtryk. Det er desværre rigtigt, at sproget
synes at være udsat for en konsekvent forsimpling i den tid, vi nu op
lever. Men jeg forstår ikke den mærkelige trang til at lade det få lugt af
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latrintønden eller blive ilde behandlet på anden måde. Efter min mening
bør alle skoler bestræbe sig for at lære eleverne så pænt et sprog som
muligt. Om vi gør det, kan ingen bebrejde os noget derfor. Men om
vi ikke gør det, vil en og anden sikkert - og med rette - undre sig
noget derover.
Se, nu er jeg så kommet dertil, hvor jeg kraftigt må understrege, at
jeg kun har talt om en bestemt del af de unge, slet ikke om alle unge.
Men sådan går det så tit. Det er det unormale, man fristes mest til
at sige noget om. At der også findes en anden slags, som vi slet ikke
har grund til at beklage os over, er da en given sag. Men det er jo
ikke noget nyt. Sådan var det også, dengang I tidligere elever var
her!
Som bekendt går skoleåret her nu fra august til august, ikke mere fra
november til november. Det bringer en vis uorden i min beretning. I
sidste årsskrift lovede jeg at fortælle i næste årsberetning om Molsturcn,
altså den i august 1967. Men siden da har vi haft en lignende tur, i
september i år. I og for sig gør det nu ikke noget, om jeg blander dem
lidt sammen. De ligner hinanden så meget, og de fleste tidligere elever
kender turen. Der er dog det nye, at vi må dele os i cyklister og ikkecyklister, i år ligesom sidste år. Vi, der cyklede, tog den sædvanlige fine
tur rundt om hele Kalø Vig og så undervejs Kalø slotsruin, Knebel rund
dysse, Tinghulen, Trehøje, Fuglsølejren, Ryes skanser og Skødshoved, og
derfra bragte »Havskum« - saltvandssportfiskernes skude - os over År
husbugtens vande til Århus. Det var det finest tænkelige eftersommervejr
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i år, skønt vi tog turen så sent som aldrig før, den 10. september, men det
var så varmt, at det var en nydelse at bade ved Skødshoved i næsten 20
grader varmt vand. De andre, der kørte i rutebil, havde det mageligere, men
efter min mening er nu cyklen at foretrække ved sådan en lejlighed.
Men tilbage til begyndelsen af 1967-68. Programmerne ved vore åbenthus aftener i efterårskursuset 1967 var i august et tilbageblik i farvelysbilleder til 1942, da jeg begyndte at farvefotografere; en vinter så hård
som i marts 1942 har vi ikke oplevet siden. Så havde vi høstfest i
september, i oktober en film »Europa på sporet«, i november foredrag og
film af forfatteren Niels Fenger om Danmarks historie i Skåne, i december
en Luciaaften med alt, hvad dertil plejer at høre. I november havde vi
for resten en munter aften med oplæsning og sang af Preben Neergård
i forbindelse med brugsens generalforsamling. Efter jul havde vi lærer
Kvist, Trige, til at vise flotte farvelysbilleder fra Sardinien, som han
efterhånden kender ud og ind, fordi han har sine to døtre boende der
nede. I februar fortalte tolder Helge Christensen om sine oplevelser som
FN-rådgiver i Congo. Martsmødet havde vi kort efter gymnastikstævnet
på Århus stadion og lod derfor gymnastikopvisninger indgå i program
met. Forældrebesøgene lagde vi i forbindelse med efterårsferien i oktober
og elevmødet i maj. Fremmødet af forældre er ikke så stort, som det var
engang, vel dels fordi flere elever nu har længere hjem, dels fordi der
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nu er to forældrebesøg i de ti måneder. Til gengæld kan vi glæde os
over, at der synes at komme flere og flere jubilarer til vore elevmøder.
I år var der i alt ca. 70 med til middagen.
Vi har i vor arbejdsplan reserveret en aften om ugen til en fremmed
taler, hvis en sådan kan skaffes eller tilbyder sig. Det er meget varie
rende emner, vi på den måde hører om. Lærerinde Martha Holst har talt
om missionsarbejde i Aden, overbetjent Weiss om færdselsproblemer, kon
sulent Christiansen om forsikringens betydning, kriminalassistent A. C.
Andersen om rigspolitiets tekniske afdeling, viceforstander Buttenschön om
ungdomskriminalitet, lærerstuderende Birger Egekvist om FN og u-landshjælp, orlogskaptajn Dahl-Hansen om SOK, d. v. s. Søværnets operative
Kommando, konsulent Tage Albertsen om ungdomsøkonomi, Emmy Jør
gensen om sit arbejde i DMS’s tjeneste i Arabien - for blot at nævne en del
af dem.
Allerede 17. september kom vi ind til Århus teater til den første af
Jydsk Skolescenes forestillinger. Der spilledes et par fornøjelige stykker,
vi havde overordentlig fine pladser, og vi morede os dejligt over Hol
bergs »Den pantsatte bondedreng« og Moliéres »Det tvungne ægteskab«.
Begejstringen var også stor, da vi den 18. december som juleforestilling
så »Jorden rundt i 80 dage« efter Jules Vernes roman af samme navn,
Derimod må det vist indrømmes, at den sidste af vinterens skolesceneforestillinger, »Kean« af Jean-Paul Sartre, ikke var slet så velegnet for
et meget ungdommeligt og ikke teatervant publikum. På forskellige andre
småture til Århus har vi set bl. a. domkirken, Vor Frue Kirke, Minde-
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parken, FDB-fabrikker og centrallager i Viby, Spare- og Laanekassen i
Aarhus, Vikingemuseet i Andelsbankens kælder og Tanzaniaudstillingen
i det gamle museum, men måske vil årets elevhold bedst huske gymna
stikstævnet på Århus stadion den 16. marts, hvor jeg desværre selv var
forhindret i at være med. Bagefter hørte jeg, at både drengene og pigerne
havde klaret sig så fint, at der ligefrem blev sagt succes. Det var glæ
deligt for os alle at høre, ikke mindst dog for Aage Christensen og Eli
Møller.
Den sidste søndag før afslutningen bestemte vi os for at bruge til en
længere udflugt i rutebiler. Det er i grunden meget, man kan nå på en
dag, når det skal være. Første mål var GI. Estrup, som vi beså under sag
kyndig vejledning. Derfra ad den gamle vej fra Randers til Viborg gym
nastikhøjskole, hvor vi havde fået lov til at spise vore madpakker, og
hvor forstander Mads Nielsen fortalte om den store skole, der er hans
livsværk, og som han nu netop har trukket sig tilbage fra. Turen gik videre
til de naturskønne Dollerup bakker og til E Bindstouw i Lysgård. I Sil
keborg lod vi bilerne sejle deres egen sø, mens vi tog med båd til
Himmelbjerget, hvor vi fandt hinanden igen, og så kørte vi over GI. Ry
forbi Øm kloster og var enige om, da vi kom hjem, at vi havde set
en masse af Jyllands skønneste egne i deres fineste forårspragt. Dagen
vil senere blive en mærkedag i Danmarks historie, dog ikke så meget på
grund af vor udflugt den dag, som fordi tronfølgeren samme dags aften
fødte en søn.
Vi sluttede vort første 10 måneders kursus den 30. maj. Derefter

64

Nyttig lærdom.

Hobbyaften - hver sin lyst.

65

På »biltur« - fra »Den lykkelige rejse«.

var det håndværkernes tid, men en del arbejde var heldigvis overstået
et par uger før afslutningen. Det var moderniseringen af vort store køk
ken. Det veltjente gamle AGA-komfur blev udskiftet med forskellige
elektriske grejer, så vi nu har et fuldt elektrisk køkken. Da vi i december
måned måtte kassere et gammelt køleskab og benyttede dette som anled
ning til at indrette nye køle- og fryseanlæg, tør vi nu sige, at køkkenaf
delingen er i bedste orden.
Desværre nåede Ellen Lindekrans, vor dygtige og trofaste køkkenleder
gennem 23 år, ikke at få glæde af alt dette nye, før en sygdom tvang hende
til at holde op. I løbet af nogle måneder forlod kræfterne hende mere og
mere, og den 15. juli måtte hun lade sig indlægge til en undersøgelse, og
omsider kunne lægerne meddele hende, at det var hele hendes central
nervesystem, der var angrebet, og at hun ikke måtte regne med at kunne
genoptage sit arbejde. Da dette skrives, er Ellen på fysiurgisk hospital
i Hald ved Viborg for at træne sig op så meget som muligt, og vi
håber alle sammen, at det må give et godt resultat. Men når vi trods
alt er nødt til at forlige os med den kendsgerning, at vi ikke må regne
med Ellens hjælp mere, er jeg også nødt til på dette sted at give udtryk
for en umådelig stor taknemmelighed for hendes vældige indsats igennem
mange år. Hun har haft en meget vigtig post på den skude, der hedder
Egå efterskole, og hun har passet den enestående dygtigt og samvittig
hedsfuldt. Dertil kommer, at vi personligt også skylder Ellen tak for, hvad
hun med sin gode støtte i vort arbejde har betydet for os og for vore
børn. Det er umuligt at regne alt op.
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»Nordbo«.

I lærerkredsen fik vi fra august 1967 to, der havde hjulpet os før, nemlig
Søren Erik Nielsen, der hjalp os hele året, og Dorte Just, der kun kunne
være her til januar. Da blev hun afløst af en kollega, Eli Møller. De er nu
alle tre ved den sidste del af deres læreruddannelse, og som deres af
løsere har vi fået Gunhild Skovmand Jensen og Jørgen Bregendahl. Karen
Vestergård har overtaget alle håndarbejdstimerne. Der er ikke så mange
af dem mere, dels fordi vi ikke har ene piger på noget hold, dels fordi
vi kan nøjes med færre ugentlige timer, når vi har længere kursus.
Af samme grunde blev der efterhånden så lidt brug for vævning, at vi ikke
kunne skaffe arbejde nok til Ellen Larsen, der har haft vævning som hoved
fag og lejlighedsvis taget andre fag også. Gennem mange år, hvor vi var
oppe på meget store pigehold, var hun den dygtige og arbejdsomme leder
af arbejdet i vævestuen, og det var en imponerende udstilling af elev
arbejder, der kunne præsteres ved skoleafslutningerne hvert år. Jeg er sik
ker på, at mange af vore »gamle« piger har et og andet hjemmevævet,
som de nu kikker på, og som får dem til at sende en taknemmelig tanke
til Ellen Larsen. Og jeg slutter mig dertil og siger tak til den flittige og
samvittighedsfulde medarbejder, som vi i mange år har haft i Ellen Lar
sen. Og endelig må jeg også fortælle, at vi heldigvis har fået en dygtig
afløser for Ellen Lindekrans, økonoma Vibeke Schultz. Vi var endda så
ekstra heldige, at vi samtidig fik tilbudt, at hendes mand, Aage Schultz,
gerne ville tage, hvad arbejde der kunne blive til ham på stedet, og da
det er på tide, at Mygind, der har passeret de 75 år, bliver aflastet
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Havet er grådigt.

for det meste af sit arbejde, tog vi med glæde mod også dette tilbud
og håber, at både Vibeke og Aage Schultz efterhånden vil finde sig godt
til rette i et samarbejde med alle os andre.
Har jeg mon glemt noget? Ja, jeg må endelig også huske at fortælle,
at vi har fået opført en ny lærerbolig. Den ligger i den nordlige del af
køkkenhaven og har fået navnet »Nordbo«, et dejligt hus, som familien
Vestergård er glad for at bo i.
Men vi trænger til meget mere byggeri, hvis Egå efterskole fortsat skal
følge med tiden. Planerne og ønskerne har vi, midlerne savner vi. Kunne
vi bygge, som vi ville, ja, så ville der på dette dejlige sted blive endnu
bedre plads til vore elever og vort skolearbejde. Det ser ud til, at der
meget snart vil komme nye tilskudsregler til efterskolerne. Lad os håbe,
at det også vil betyde større mulighed for at få ført fremtidsplaner ud
i livet.
Tage Dybkjær

Forskelligt
Elevmødet 1969 agtes afholdt søndag den 11. maj.

Program vil senere blive udsendt til elevforeningens medlemmer. Vi
regner med at begynde med gudstjeneste i Egå sognekirke om formid
dagen. Kl. 12 samles vi her med jubilarer til middag. Dertil indbydes
10 års, 25 års og 40 års jubilarer, som vi håber vil møde op i stort tal,
altså elever fra vinteren 1958-59, sommeren 1959, vinteren 1943-44 og
sommeren 1944, vinteren 1928-29 og sommeren 1929. Fra kl. 14,30 fort
sætter mødet og er da beregnet for alle tidligere elever fra Egå efterskole,
enten de står som medlemmer af elevforeningen eller ej.
Åbent-hus aftenerne er sammenkomster for nuværende og tidligere elever.
Forældre og pårørende med tilknytning til eleverne er også velkomne.
Gennem skolen eller eleverne kan man få oplysning om, hvornår møderne
afholdes.
Vallekildemøde holdes som regel omkring 1. oktober. Meddelelse udsendes
til en del tidligere elever fra Vallekilde højskole, men også alle andre
højskoleinteresserede er meget velkomne til dette møde. De kan i septem
ber fås oplysning om mødets afholdelse ved henvendelse til skolen.

Egånåle af sølv kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis betalingen ind
sendes forud til girokonto nr. 39268, Egå efterskole, 8250 Egå. Den
koster 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 elevfore
ningens kartotek, bedes den meddelt til: Egå efterskoles elevforening,
Egå efterskole, 8250 Egå.

Skolens kursustider: 10 måneders kursus fra begyndelsen af august
til slutningen af maj. 5 måneders efterårskursus fra begyndelsen af
august til jul og 5 måneders forårskursus fra begyndelsen af januar til
slutningen af maj.
Alle kursus er både for piger og drenge. Betingelsen for at få statsunder
støttelse er, at eleven er fyldt 14 år ved kursusets begyndelse, men endnu
ikke 18 år.
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En ny bog af Jens Marinus Jensen'. HAAKON VII.

Jens Marinus Jensen siger selv om den: En bog om den danske prins,
der blev Norges konge i årene 1905-57. Gennem sin holdning og indsats
i krig og fred blev han folkekongen frem for nogen.
Til trods for, at han var dansk prins, har vi ikke haft nogen bog om
ham i Danmark. Det synes jeg, vi bør have. Hans nej til fremmede voldsmænd, hans kamp for rigets grundlov og landets selvstændighcd bør også
kendes af os. Dertil hans humor og fine menneskelige egenskaber.
Derfor har jeg samlet nogle træk af hans liv og levned i denne bog,
som jeg håber, mange vil få glæde af at stifte bekendtskab med.
Bogen bliver på ca. 150 sider. Den er illustreret og koster kr. 18,85
(moms indbefattet).
- Og der kan her tilføjes, at den kan fås ved bestilling hos Jens
Marinus Jensen, Langenæs Allé 34, 8000 Århus C.

Den selvejende institution
Egå efterskoles bestyrelse
Gårdejer, sognefoged Frede Bak, Rodskov, Skødstrup (formand).
Viceskoledirektør Peter Dethlefsen, Rosenvangsallé 73, Århus C.
Forstander Tage Dybkjær, Egå efterskole, Egå.
Fru Esther Kvist, Trige skole, Århus N.
Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus N.
Gårdejer Knud Sørensen, Åstrup, Skødstrup.
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Skæring, Egå.

Elevforeningens bestyrelse
Gårdejer, sognefoged Frede Bak (1936-37), Rodskov, Skødstrup.
Smedemester Knud Grosen (1956-57), Egå (formand).
Ekspeditrice Lisbeth Bøjen Jensen (1965) Mejlby, Hjortshøj.
Fru Inger Olsen (1950), Dannevang, Hald.
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: Torben Meyer, Hornslet.
Elevforeningens sekretær og kasserer: gårdejer Jes Thomsen (1921-22),
Bynksminde, Skæring, Egå.
Elevforeningens gironummer: 35297, Egå efterskoles elevforening, Egå.

Elevforeningens regnskab 1967-68
Indtægt:

Kassebeholdning 6. maj 1967 ................................................... 8008,89 kr.
Billetsalg ved elevmødet.............................................................
1053,00 Medlemsbidrag ........................................................................... 11097,00 Salg af Egånåle ...........................................................................
236,00 Renter ...........................................................................................
157,04 Forkert gireret (Dybkjærs konto) ............................................. 2825,00 Balance . . 23376,93 kr.

Udgift:

Elevmøde .....................................................................................
Porto ...........................................................................................
Tryksager .....................................................................................
Annoncer .....................................................................................
Egåbogen.......................................................................................
Egånåle .........................................................................................
Blomsterhilsen .............................................................................
Forkert gireret tilbagebetalt ........................................................

1188,90
3330,00
755,07
57,75
6138,00
770,00
48,00
2825,00

kr.
—
-

I alt . . 15112,72 kr.
Kassebeholdning 5. maj 1968 .................................................... 8264,21 Balance . . 23376,93 kr.
Bynksminde, den 5. maj 1968.

Jes Thomsen.

Regnskabet er gennemset og det var i fin orden.

Egå, den 5. maj 1968.
Arne Vestergård Madsen.

Ellen Larsen.

Egåfondets regnskab 1967-68
Indtægt:
Kassebeholdning 6. maj 1967 ...................................................
Renter, Sparekassen.....................................................................
Renter, obligation .......................................................................

2529,17 kr.
140,55 40,00 -

Balance . .

2709,72 kr.

Kassebeholdning 4. maj 1968 .................................................

2709,72 kr.

Balance . .

2709,72 kr.

Udgift:

Bynksminde, den 4. maj 1968.

Jes Thomsen.
Ovenstående regnskab er gennemset og fundet rigtigt.
Egå, den 5. maj 1968.

Arne Vestergård Madsen.

Ellen Larsen.

Elevfortegnelse
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.
Hilleborg Jensen, Permelille, Tranebjerg, Samsø.
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.
Edith Pedersen, Galten, Hadsten.
Ketty Pedersen, »Granbakken«, Allingåbro.
Kirsten Petersen, Ghr. Winthersvej 15, Grenå.
Marie Svendsen, Ølsted, Århus N.
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.
Freddy Hansen, Smørumsvej 305, st., Brønshøj.
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, Højbjerg.

74
Leif Kristensen, Nygade 3, Trustrup.
Benny Kristiansen, Fynsgade 3, Arhus 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.

Til december 1967:
Ulla Brokær Hansen, Tåstrup, Feldballe.
Käte Jensen, Violvej 15, Risskov.
Jonna Johnsen, Bærmosevej 26, Trige, Arhus N.
Joan Mogensen, Sjørslev.
Inge Hansen Møller, Julsbakke 1, Ebeltoft.
Jonna Nielsen, Bendstrup, Hjortshøj.
Birgit Nyhuus, Overgade 26, Ebeltoft.
Kirsten Rasmussen, Vilh. Bechsvej 61, Arhus 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.
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.

Fra januar 1968.

Majken Ahlfors, Lærken 17 A, Albertslund.
Anny Møller Andersen, Ole Rømersgade 93, Arhus C.
Gudrun Andersen, Mårup, Kolind.
Lone Brohus, Neptunvej 99, 2, Viby J.
Karin Christiansen, Solhvervsvej 22, 1, Århus N.
Marion Flinthøj, Brinken 13, 2, tv., Glostrup.
Kirsten Fljort, Moseholm, Hølken, Boulstrup.
Sita Lau, Norgesgade 33, Ikast.
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Jytte Mathiasen, Havnen 19, Horsens.
Kirsten Mikkelsen, Kirkegade 17, Ikast.
Erika Rytter Rynkjøb, Erhvervsskolen, Ikast.
Gert Nørregaard Andersen, Gjøl, Åbybro.
Kjeld Hansen, Husumgade 16, 3, København N.
Per Hansen, Solvangen 12, Egå.
Allan Horn, Dr. Larsensvej 58, Hadsten.
Tommy Hougaard Carlsen, Badstuegade 16, 1, Århus C.
Bendt Huusom, Nybo, Toustrup, Sporup.
Henning Vangekjær Jensen, LI. Grandløse, Holbæk.
Niels Emil Jensen, Lysgaard, Lime, Mørke.
Herold Larsen, Bjerager, Odder.
René Larsen, Bjerager, Odder.
Jørgen Leth, Kløvervej 8, GI. Hinnerup.
Jan Gram Madsen, Toltager 32, Hvidovre.
Torben Meyer, Tingvej 23, Hornslet.
Niels Erik Mikkelsen, Voldby, Hammel.
Agner Mogensen, Vegavej 6, N. Hadsten, Hadsten.
Jens Monrad, Kamstrupvej 29 b, Rødovre.
Poul Hagen Munch, Hjerk, Roslev.
Peer Nielsen, Th. Laubsgade 5, 1, København 0.
Poul Arne Nielsen, Hvalløs, Voldum, Randers.
Hans Henning Poulsen, Neder Hadsten, Hadsten.
Jesper Juel Rasmussen, GI. Strandvej 116, Humlebæk.
Asger Thomassen, Rørvigvej 1, Nykøbing S.
Olav Vestergaard, Ilbjerg, Roslev.
De 99 elever fordelte sig således efter amter: 27 fra Århus amt,
24 Randers, 22 Københavns, 6 Skanderborg, 4 Holbæk, 3 Frederiksborg,
3 Ringkøbing, 3 Viborg, 2 Grønland, 1 Assens, 1 Hjørring, 1 Ribe, 1
Svendborg, 1 Vejle.
Ved kursusets begyndelse var 6 fyldt 13 år, 27 fyldt 14 år, 42 fyldt
15 år, 19 fyldt 16 år, 4 fyldt 17 år, 1 fyldt 18 år.

Fra august 1968
Til maj 1969:
Esther Andersen, Åvej 21, Varde.
Jette Steen Andersen, Præstøgade 9, 1, København 0.
Lise-Lotte Bonde, Nørregade 5, Grenå.
Bodil Christensen, Sall.
Lisbeth Christensen, Konsul Jansensgade 15, 4, Horsens.
Lone Christensen, Gærdet 5, st., Glostrup.
Marion Wahl Christensen, Jens Munksgade 24, København 0.
Jette Dørup, Sall.
Elizabeth Eyde, Råhøjgård, Ry.
Lone Hedager, adr. Knud Povlsen, Skåde, Højbjerg.
Flanne Horsdal, Tustrup, Vivild.
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Britta Jensen, Brøndbyvestervej 13, 1, Glostrup.
Else Dandanell Jensen, Tjelevej 33, 4, Risskov.
Anna Helene Lund, Soløsevej 29, Gentofte.
Bente Lund Nielsen, »Bækkelund«, Nørager, Vivild.
Gurli Karien Nielsen, Stjær, Harlev J.
Mariann Nielsen, Ny Grønholt, Ryomgård.
Nancy Nielsen, »Granbakken«, Allingåbro.
Vibeke Nielsen, Tjelevej 18, 7, Risskov.
Lis Olsen, Vestergade 71, Svendborg.
Ulla Svendsen, P. M. Møllersvej 39, 1, Århus C.
Laina Buus Sørensen, Birgittesminde, Als Østj.
Ulla Tang, Nørremøllevej 44, Viborg.
Marianne Thunbo, Tunø Kattegat.
Claus Baven, Skovbovænget 79 A, Hareskov.
Karl Aage Bonde, Petersborgvej 13, Trustrup.
Francois Bonfils, Fengersvej 5, 2, Odense.
Dan Christensen, Lyngstien 11, Næstved.
Erik Knold Christensen, Nimtoftevej, Ryomgård.
Max Christensen, Brede 135, Lyngby.
Leif Franck, adr. Knud Povlsen, Skade, Højbjerg.
Kurt Jakobsen, Søbjergvej 27, Ikast.
Kaj Møller Jensen, Viborgvej 694, Mundelstrup.
Morten Sinding Jensen, GI. Kongevej 2, Viby J.
Niels Erik Jensen, Gangsted, Hovedgård.
Jan Brøndberg Jørgensen, Uffesvej 11, 1, Århus C.
Jørgen Hedetoft Knudsen, Havevang 24, Roskilde.
Klaus Koch, Frederiksallé 4, Hammel.
Jørgen Kvist, Risbyvej 59, Ledøje, Ballerup.
Ole Kaalby, Åbyhøjgård 14 st., Åbyhøj.
Ib Lynnerup Larsen, Pilegårdsparken 48, Birkerød.
Kenth Larsen, GI. Køgevej 892, Brøndby Strand.
Knud Lykkegaard, Møllevænget 11, Allerød.
Per Bech Nielsen, Ryomgårdvej 5, Nimtofte.
Steen Nielsen, Tåstrup Have 1, st., tv., Tåstrup.
Svend Nielsen, Folehaven, Druehaven 39, Valby.
Erik Malmkvist Olsen, Hamphøjvej 14, Skade, Højbjerg.
Hans Olsen, Ørvadsvej 23, Brabrand.
Frank Pedersen, Ugelbølle, Mørke.
Kurt Pedersen, Hovedvej 11, Brabrand.
Michael Petersen, Philip Schousvej 5, København F.
Niels Rasmussen, Københavnsvej 12, Vordingborg.
Benny Skriver, GI. Skolevej 25, Ballerup.
Søren Steensted, Sofiegade 16, st., tv., København K.
Lars Sørensen, Skoulund 15, Vorup, Randers.
Gert Verbov, Ved Vænget 5, København 0.
Søren Vestergaard, Nærumgård, Nærum.
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Til december 1968:
Lis-Anne Jensen, Brøndbyøster Torv 6, 2, th., Hvidovre.
Irene Kortsen, Vesterbrogade 4, st., Århus C.
Ellis Vest Larsen, A. N. Boulevard 149, 1, th., Hvidovre.
Hanne Grete Møller, Glatved, Balle.
Anne Olsen, GI. Køgevej 152, Valby.
Jette Stokholm, Hjortensgade 9, 1, Århus C.
Lilian Sørensen, Broager, Allingåbro.
Bodil Vesterbak, Katrinebergskolen, Århus N.
Kurt Bruun, Lyngvej 29, st., th., Lyngby.
Palle Carlsen, Badstuegade 16, 1, Århus C.
Jørgen Christensen, Kjellerup.
Jan Frisov, Hyldegårdsvej 46, Charlottenlund.
Kurt Hasse Nielsen, Ellebakken 6, Hasle.
Henning Seeberg Olsen, Rundgården 18, 1, tv., Søborg.
Flenrik Just Pedersen, Stenagervej 6, Risskov.
Lars Just Pedersen, Stenagervej 6, Risskov.
Peder Melchior Pedersen, Pal. Miillersvej 115, 2, Århus V.

Af de 74 elever, der begyndte fra august 1968, var 21 fra Århus amt,
20 Københavns, 13 Randers, 6 Skanderborg, 3 Frederiksborg, 2 Præstø,
2 Viborg, 1 Bornholms, 1 Odense, 1 Ribe, 1 Ringkøbing, 1 Roskilde,
1 Svendborg, 1 Ålborg.
Ved kursusets begyndelse var 2 fyldt 13 år, 25 fyldt 14 år, 27 fyldt 15 år,
16 fyldt 16 år, 4 fyldt 17 år.

