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Kære Elever!



Vi nærmer os dette Aars Afslutning med de
forskell ige Forberedelser til  Julen. Dertil  hører
ogsaa Afsendelsen af  vort Elevskrif t.  Fritz
Nielsen har da ogsaa mindet een om, at Tiden nu
var inde til  at faa noget skrevet.

Ja, uvilkaarl igt gl ider Tankerne tilbage over
Aarets Gang, over hvilke Epoker man l ige skal
dvæle ved, og der blev den 27. Januar for mig en
stor Dag.

Med Spaden i Haanden til lod jeg mig at sige
følgende:

»Det er med en dyb taknemmelig Følelse, jeg i
Dag maa staa her og har faaet Hvervet
overdraget at skulle tage det første Spadestik til
den Skole, som min Mand f ik startet i  Hadsten
for godt 15 Aar siden, men som nu ved
Ejerringbro's enestaaende Indsats skal
videreføres her. Det er dejl igt at være naaet til
denne Dag, og jeg vil  nu ønske og haabe, at det
Arbejde, der her bl iver paabegyndt, maa bl ive til
Glæde for den By, der paa saa mange Maader
har gjort en stor Indsats for, at det skulle
lykkes. En Tak til  den Kreds, der med
Folketingsmand P. Eriksen, Proprietær From og
Borgmester Søren Pedersen i deres Midte tog
Initiativet til  at kontakte min Mand og faa al t
dette her sat i  Gang. Det blev en lykkel ig Stund
for min Mand, den Dag han saa, der var grønt
Lys forude for Nørgaards Højskole.«

Han skulde saa ikke opleve dette. Jeg maa
sige, det giver en underl ig beklemt Følelse at
gaa rundt paa Byggepladsen derovre og se, at
»hans Tanke nu bl iver til  Handling«. Det er godt,
det skrider støt f remad.

Som en vigtig Epoke mere maa jeg nævne
Valget af  Undervisnings–leder Troels Otterstrøm
som Forstander for Skolen. Det skete den 23.
Oktober. Jeg tror og haaber, det maa bl ive godt.
Mit første Indtryk af  dette Forstanderpar falder i



Traad med de Tanker, jeg havde gjort mig om
dem, der skulde fortsætte Ledelsen af  Nørgaards
Højskole.

Foreløbig forbereder vi de store
Forandringer, som vi ved, 1972 vil  give os — og
ser samtidig tilbage paa Tiden her og erkender,
det har været en lykkel ig Tid i et krævende
Arbejde.

Glædelig Jul, al le I kære »gamle« Elever, og
Tak for de mange Hilsener, der mellem Aar og
Dag kommer til  min Stue.

Johanne Nørgaard



SKOLENS KOMMENDE FORSTANDER
PRÆSENTERER SIG SELV
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Fra Horsens til Bjerringbro
Udgangspunkter og forventninger

Det er med megen glæde og med store
forventninger, jeg påtager mig hvervet som
forstander for Nørgaards Højskole i
Bjerringbro:
. . . dels fordi skolen begynder 2. fase af
sin tilværelse i splinternye og egnede
bygninger,
 . . . dels fordi den er placeret i en by og
en egn, som gennem 25 år har stået
sammen for at få rejst en højskole,
 . . . dels fordi Arne Nørgaard med sin
skole i Hadsten fik bevist, at der er behov
for og plads til en social–pædagogisk
udbygning i den danske højskoleverden, og
. . . dels fordi jeg må mene, at de
forudsætninger og erfaringer, jeg har fra
pædagogisk virksomhed med både normale
og svært belastede voksne, må kunne
udmøntes i en højskoleform, som blandt
andet tager sigte på mennesker, som ikke
er på livets solside, men har brug for et
lift.

Jeg møder ikke op til det nye
arbejdsfelt med et principprogram eller
med forudfattede meninger; bryder mig i
det hele taget ikke om at være autoritær,
åndelig kapitalist, som herigennem alene
kan bestemme, hvad der skal ske eller
ikke ske på den ny højskole i Bjerringbro.



Men jeg vil gerne være formidleren til
skolens rette brug. Mange mennesker står
bag skolen, både som enkeltpersoner,
foreningsmedlemmer og som
organisationsrepræsentanter. Herunder
ikke at forglemme de mennesker, som har
skabt højskolelovgivningen, og som
forvalter samfundets støtte til en ny,
kostbar højskole.

Der bliver således meget at forvalte for
skolens leder i økonomisk henseende. Det
er den ene side af hans ansvar. Et ansvar,
hvori også skolens bestyrelse og
repræsentantskab samt
undervisningsministeriet tager del.

Jeg ser imidlertid min hovedopgave —
det indre ansvar — i at formidle mødet
med eleverne. De kommer ikke for skolens
skyld, men for at hente den konkrete
viden, som skal til for at klare et job i
samfundet. Non scolæ, sed vitæ discimus;
vi lærer ikke for skolen, men for livet.
Eleverne forventer at kunne få nyttig
ballast med hjem, et synspunkt, som helt
klart skal tilgodeses. Det er derfor, de har
sparet op og river 5 måneder ud af
kalenderen.

Men et højskoleophold består af mange
andre komponenter end blot og bar
kundskabstilegnelse. Der er mødet med
ukendte mennesker, som man bliver
kammerater med, og hvis erfaringer man
lærer af. Der er lærerne i al deres
forskellighed. Der er diskussionerne om
livets værdier. Der er udflugter og fester.



Der er venskaber, som opstår og forbliver.
Og meget andet af udefinérlig art.

Alt dette er med til at virke dybt ind i
det enkelte menneske og give det det skub,
som skal til for at føre det videre ad livets
knoldede vej.

———

Måske kunne en af læserne nu finde på
at spørge, om den kommende forstander
har noget særligt, som han tager med fra
sit hidtidige arbejdsfelt. Noget, som kan
komme hans højskolearbejde til gode.

Det mener jeg. Hør her:
Det menneske, som holdes indespærret,

er i en deprimerende situation. Han mister
kontakten med dem, som kender ham, og
ofte sættes al tillid til andre mennesker
over styr. Han ser ingen udvej og er ved at
opgive sig selv. Han står i praktiske
problemer til op over begge ører, men
mangler gå–på–mod og livslyst.

I den situation er det afgørende, at han
kan mærke, at der er nogen, som har til l id
til ham, som han er, at han trods alt kan
møde accept i omverdenen uden at måtte
forstille sig.

Et andet vigtigt punkt er, at fangen —
trods den umyndiggørelse, han er udsat
for under frihedsberøvelsen — får
mulighed for at bevise for sig selv, at der
er noget, han dur til. Det kan ske på et
værksted, i et skolelokale, på
fodboldbanen eller ved ergoterapi. Det er



underordnet, hvor det sker. Blot det sker,
at han ser bevis på, at han slår til. Så
begynder selvtilliden at vokse.

Disse to komponenter: accepten af
mennesket, som det er, og
selvtil l idsvseksten har været
udgangspunkter for mit lærerarbejde i
fængslerne. De bliver lagt i kufferten, når
jeg flytter til Bjerringbro.

De kommer til at indgå i
komponentlageret på Nørgaards Højskole.

Troels Otterstrøm



Der sker noget i
Bjerringbro
»Der sker noget i Bjerringbro,« denne
Udtalelse kan man som Bjerringbroborger
høre mange Gange i Løbet af et Aar, naar
enten fremmede eller tidligere
Bjerringbroborgere kommer til vor By. Dog
derfor skal vi i Bjerringbro ikke blive
overmodige, for der sker jo ogsaa noget
mange andre Steder i vort Land.

Men tænker vi paa »Nørgaards
Højskole«, da kommer vi ikke udenom, at
her sker noget specielt for Bjerringbro,
som ikke sker i andre Byer. Og lad mig
straks skrive, at det er med
Taknemmelighed i Sindet, at mange
sammen med mig glæder sig over det, der
er sket i de sidste 10 Maaneder.

Da vi den 27. Januar samledes paa den
overpløjede Høj, hvor Højskolen skal
rejses, for at tage det første Spadestik, var
mange fra Hadsten sluttet op. Og hvad var
da naturligere, end det blev Fru Johanne
Nørgaard, der først stak Spaden i Jorden,
for deri laa jo, at det Arbejde, som hun og
afdøde Forstander Nørgaard begyndte i
Hadsten, nu ikke bare hører Fortiden til,
men det skal fortsættes paa et nyt Sted og
i nye tidssvarende Bygninger i den samme
Aand og med det samme Sigte. Vi glædede



os over, at Fru Nørgaard kunde være vor
Hædersgæst den Dag, men paa samme Tid
var der lidt Vemod i vore Sind, fordi
Forstander Nørgaard ikke fik set, at nu
blev det sat i Værk her i Bjerringbro, som
han havde ønsket. Saa gælder det saa
meget mere om, at hans Livssyn og
Tjenersind præger det Arbejde, det Liv, der
skal leves i de nye Bygninger.

Efter Fru Johanne Nørgaard tog
Proprietær From, Bjerringbro
Højskoleforenings Formand gennem 25
Aar, det næste Spadestik. Ogsaa det var
for Højskolevenner i Bjerringbro en
selvfølgelig Sag, fordi From igennem alle
Aarene bestandig har stridt for, at der blev
rejst en Højskole her til Gavn for dem, der
skal være Elever der, og til Gavn for denne
Egn.

Og lige saa rimeligt var det, at
Kommunens Borgmester, Søren Pedersen,
tog det næste Spadestik, for derigennem
blev det understreget, at Højskolen
kommer os ved, og at vi ønsker, at de
kommende Elever og — naturligvis —
Lærerkollegiet maa føle sig hjemme i
Byens og Menighedens Liv.

Efter den korte Ceremoni med
Spadestikkene samledes vi til et festligt
Kaffebord i Idrætshallen, Højskolens Nabo,
hvor der blev udtalt varme Ønsker for
Højskolens Fremtid, og hvor
Taknemmeligheden over det, der var blevet
givet i Hadsten, kom tydeligt frem.



Fire Dage senere gik Haandværkerne i
Gang, den 1. Februar, og selv om det var
svært for en ikke–bygningskyndig at følge
med og se, hvad det skulde blive til, kunde
Arkitekterne dog ved det første Byggemøde
mellem Teknikerne, Arkitekterne og
Haandværkerne den 4. Marts konstatere,
at »ca. 2/3 af bygningsudgravninger og ca.
1/2 af terrænregulering er udført«.

Senere blev det mere overskueligt, og
den, der i Dag aflægger Besøg paa
Byggepladsen, er ikke i Tvivl om, at der er
arbejdet godt i de forløbne Maaneder.
Selvfølgelig maa vi indrømme, at Vejret
har været med os, men alligevel maa det
nævnes, at der har været arbejdet godt fra
alle implicerede.



Den 31. Marts 1971 var Bestyrelsen
inviteret til Hadsten, hvor vi havde
Lejlighed til at være sammen med Familien
Nørgaard og Lærerkollegiet. Anledningen
var, at Fru Johanne Nørgaard fra den
følgende Dag overdrog — jeg citerer ordret
fra Bestyrelsesprotokollen — »den privat
drevne Nørgaards Højskole i Hadsten til
den selvejende institution«. Endvidere bør
jeg nævne, at »Overdragelsen sker
vederlagsfrit og således, at alene
inventaret overtages til den værdi, som
beregnes ved senere optælling. Det
fremkomne beløb er rentefrit og afdrages
over 10 år med 1/10 årligt«.

Selv om Nørgaards Højskole ikke kunde
fortsætte i de gamle og helt utidssvarende
Bygninger i Hadsten, er der for gamle
Elever og for alle Venner af Nørgaards
Højskole alligevel Grund til at sige en
hjertelig Tak til Fru Johanne Nørgaard. Og
som jeg allerede har nævnt, siges Takken
bedst ved, at Arne Nørgaards og Fru
Johanne Nørgaards Livssyn og Tjenersind
maa trives og vokse paa det nye Sted.

Jeg vilde gerne have været med til
Elevmødet 31/7—1/8 i Aar, men da jeg
ikke var hjemme i disse Dage, kunde det
ikke lade sig gøre. Jeg haaber, at
Højskolen kan indbyde til Stævne for
gamle Elever og Venner af Nørgaards
Højskole om et lille Aarstid her i
Bjerringbro, saa man kan glæde sig over
de ydre Rammer, der bydes kommende
Elever, og ogsaa give hinanden Haandslag



paa, at man vil blive ved at støtte
Nørgaards Højskole.

Ved Repræsentantskabsmødet den 20.
Oktober i Aar indstillede Bestyrelsen
eenstemmigt, at Repræsentantskabet søgte
om Undervisningsministeriets Godkendelse
af Undervisningsleder, cand. teol. Troels
Otterstrøm, Horsens, som Forstander for
Højskolen. Et enigt Repræsentantskab
tilsluttede sig Bestyrelsens Indstilling, og
samme Aften afsendte jeg paa
Repræsentantskabets og Bestyrelsens
Vegne en Ansøgning om denne
Godkendelse. Ved en senere Samtale med
Undervisningsministeriets Folk, der har
med denne Sag at gøre, har jeg erfaret, at
vi kan forvente Ministeriets Godkendelse
af vor Ansøgning, saa selv om den endnu
ikke er kommet, regner jeg med, at vi har
den kommende Forstander.

Naturligvis kommer en Forstander til
sin nye Stilling med visse Forventninger,
og naturligvis har de, der ansætter ham,
ogsaa visse Forventninger til det
kommende Samarbejde, men den første
Betingelse for at det kan komme til at gaa,
som det gerne skal, er, at der er Tillid
mellem de to Parter. Den Tillid møder
Bestyrelse og Repræsentantskab vor
kommende Forstander og hans Familie
med. Derfor er det vort Ønske, at
Nørgaards Højskole maa faa gode Kaar i
Bjerringbro, saa gamle og nye Elever maa
kunne mødes i et taknemmeligt: »Her fik
jeg Hjælp — ikke bare Viden og Teknik —



men Hjælp til at leve mit Liv, for her blev
der talt sandt om smaat og stort og jævnt
om alt det høje.«

Jeg ønsker Dem alle en velsignet
Julefest og et godt 1972.

J. Kjærsgård



Skolens dagbog
»Dalende elevtal« lyder overskriften i
Amtsavisen fra Randers i dag ved starten
på vort sidste elevhold i Hadsten, hvilken
overskrift straks kan få det til at klinge
uheldssvangert i vore øren, som var det et
begyndende tegn på, at man ikke har brug
for vor skole mere, at vi ikke er
betydningsfulde nok. Derom kan og skal vi
ikke være dommere, men blot gennem vor
skildring af årets gang give lidt baggrund
for en vurdering af vor »dalende« tilstand.

Vi har påbegyndt vort vintersemester
med 82 indmeldte elever, et meget lavt
elevtal sammenholdt med vor
sommerskoles 118 indmeldte elever, det
største hold vi har haft. Det lavere antal
hænger til en vis grad sammen med en
erkendelse af, at det er svært at tilbyde en
undervisningsplan, der rummer plads og
mulighed for at tage hensyn til elever med
forsørgerbyrde, med bopæl i hjemmet. Vi
har gennem de sidste år haft et stigende
antal af hjemmeboende elever, der i mange
tilfælde aftvang beundring for deres
indsats, både at magte hjem og skole, men
det har været vanskeligt, ret umuligt at
indrette vor undervisning derefter.

En anden medvirkende faktor er også,
at vi har »mistet« en del af de værelser, vi
gennem mange år har haft. På vor
værelsesliste står således ikke mere



Boilesen, købmanden på Kirkevej
(forretningen er blevet solgt), Skovvej (hr.
Ditlevsen er afgået ved døden), Granvej 2
og 4 (husene solgt). Nye og meget
omstændelige regler for lejemål, som er
fastsat af undervisningsministeriet, gør
det vanskeligt at gå ind i lejemål, så vor
kapacitet er derfor mindre, og vi måtte
også i år melde fuldt hus.

Overskriften i Amtsavisen kunne mere
rigtigt have lydt: Behageligt, dejligt
elevtal. Nu har vi god plads, små hold.
Den gamle dagligstue er nu fast dagligstue
med TV. Den interimistiske dagligstue i
salen er fast bordtennis– og bobrum. Der
er plads på parkeringspladsen, i
spisestuen, så vi nyder det rigtigt.

Vi har i mange år fablet om startdatoen
i Bjerringbro. Vi er nu omsider så vidt, at
vi realistisk kan regne med at begynde i
Bjerringbro i begyndelsen af august måned
næste sommer. Af denne grund har vi lagt
vort skoleår om, således at vi nu her den
2. november har startet med et fem–
måneders og et syv–måneders kursus. Vor
sidste undervisningsdag i Hadsten skulle
dermed blive den 27. maj 1972, hvis ikke
noget helt uforudseeligt skulle indtræffe.
Arkitekt og teknikere har forsigtigt rådet
os til at være indstillet på at starte i
Hadsten i eftersommeren 1972, for så
herfra med elever, flygel og skrivemaskiner
samt alt, vi ellers bruger, at flytte »over«.
Af mange grunde håber vi, dette ikke
skulle blive nødvendigt.





Lærerkredsens sammensætning har i
det forløbne år undergået enkelte
ændringer. Med ansættelsen af Hanne
Brandt og Poul Nielsen sidste november
(1970) mente vi i og for sig at være dækket
ind, men ikke desto mindre knyttede vi pr.
1. februar lærer Birgit Framming til os.
Birgit Framming er foruden at være
ordblindepædagog også tale– og
hørepædagog. Den 1. august flyttede fru
Inge Nielsen sammen med sin familie til
Grindsted Kost– og Realskole, og nu pr. 1.
november ophørte Anny Nielsen som lærer
hos os. Efter mange års arbejde vil Anny
tage sig tid til et sabbatår. Til begge vil vi
gerne sige tak for samarbejdet i de
forløbne år, til Anny særligt for den hjælp,
hun har ydet for at løse specielle
problemer ad utraditionelle veje. Tit og
ofte har Johnsen og jeg måttet erkende, at
vi er kommet til kort med vor viden, men
vi har altid følt, at vi til enhver tid har
kunnet trække på Anny, ja, i øvrigt på alle
skolens medarbejdere, hvilket vi er meget
glade for i vor afhængighed.

Mellem jul og nytår skulle vi opleve, at
fru Vestergaards mand, Frantz Obel
Vestergaard, afgik ved døden. I ham
mistede skolen en oprigtig ven.

Traditionen tro startede vi vort
vintersemester med en tur i det blå. Vi
besøgte Fyrkat Vikingeborg, de gamle
kalkgruber ved Tindbæk med
originalmodellerne til Bundgaards
skulpturer, Rebild naturpark, Hadsund og



Mariager. Vejret var fint, og vi fik travet
en hel del i naturen den dag. Senere på
vinteren havde vi udover de mange
udflugter med eleverne fra de enkelte fag
ture til Kulturhuset i Randers og til
Forhistorisk Museum på Moesgaard. Disse
besøg skulle ses som en umiddelbar
forlængelse af en række foredrag, som
Johnsen holdt om Danmarks oldtid. I
sammenhæng hermed havde vi også en
eftermiddag i november besøg af Bo
Madsen, medarbejder på Kulturhistorisk
Museum i Randers, der demonstrerede,
hvorledes stenalderens flintsmed
arbejdede. Den dag skabtes der våben på
skolen, dog endnu flere kilo stenafslag.

Efter elevønske besøgte man også nogle
virksomheder: Scandia Maskinfabrik i
Randers og Aarhuus Stiftstidende og
Jyllands-Posten i Århus.

I november gæstede teatergruppen
»Banden«, der bestod af tre skuespillere,
skolen. De spillede i gymnastiksalen (»Den
skønneste, de endnu havde set i
Danmark«) på medbragt kludetæppe,
»Cirkus Mili«, et debatstykke om
værnepligten. Vi var meget spændte på
dette utraditionelle stykke teater, men
oplevede et vældigt engageret publikum,
der både blev draget med som direkte
agerende og provokeret ved direkte
personlige henvendelser. Efter opførelsen
sluttede vi af med et to–timers kaffebord
med masser af debatindlæg. I januar var vi



mere traditionelt på Århus Teater, hvor vi
så »Harvey«.

Dels i samarbejde med byens øvrige
skoler, dels på egen hånd har vi haft en
række filmsarrangementer. Der blev lagt
ud med filmatiseringen af Truman Capotes
roman »Med koldt blod«, derpå »De fem
brødre Sullivan«, den tyske film »Klapjagt i
landsbyen«, den franske »Piere og Paul« og
som afslutning i marts måned »Midnight
cowboy«. Herudover har der på skolen
jævnligt hver uge som et led i faget
filmsorientering været et
filmsarrangement. Der var en meget stor
interesse for at overvære koncerter,
således at vi udover julekoncerten i Århus
Domkirke overværede tre koncerter i
musikforeningen »Brage« i Randers.

Medens vi er ved det musikalske, skal
det måske nævnes, at vi til vore
danseaftener nu inviterer orkestre med
meget levende musik og ikke mere kan
nøjes med båndoptageren. Vi har givet
elevernes festudvalg et rådighedsbeløb,
således at vi andre bliver fri for det
særdeles vanskelige: at vælge det orkester,
der spiller den rigtige gammeldaws beat
for folk mellem 17 og 50.

På vinterskolen havde vi på
foranledning af elevrådet besøg af en
forhenværende naver, malermester I.
Klintrup, som var plejesøn af Peter Sabro;
vi hørte træk om barndomshjemmet i
Århus, om kampen mod den sociale
uretfærdighed omkring århundredskiftet,









om navertiden, hele titlen afbrudt af
navernes sange og muntert bifald fra
tilhørerne.

Tage Albertsen holdt foredrag om Israel
i dag, som han selv havde oplevet det — og
den arabiske verden. Forfatteren Bech
Nygaard holdt i marts et foredrag over
emnet: »Ungdomskriminalitet«, og redaktør
Ankjær Christiansen causerede »Sådan er
vi desværre«. Et par gange i vinterens løb
underholdt Børge Troelsen os, en
tradition, vi er glade for at kunne holde i
hævd.

Den altoverskyggende begivenhed for
os, der har vor faste hverdag på skolen,
var dog den januardag, hvor vi på en
bakketop så det første spadestik blive
taget til den nye skole. Få dage senere
begyndte maskinerne at høvle toppen af
bakken, og den sidste dag på
vintersemestret kunne vi på en lille
elevudflugt danne os et indtryk af tempo
og godt håndværksarbejde på
byggepladsen, godt i læ af den
nærtliggende altdominerende,
højtplacerede kommuneskole, der siden i
folkemunde nok vil blive døbt: »Den højere
skole«.

Sommersemestret startede med 118
elever — med godt vejr, med besøg af
teatergruppen »Banden«, der opførte
revykomedien: »Hr. Mand« (om den
mandsledede manneverden) og med
forårsturene ud til Mols og Ebeltoft.



Vi valgte at indbyde til familiedag midt
i juni, var virkeligt heldige med vejret og
havde mange gæster, der både hørte Børge
Troelsen underholde og så de arbejdende
udstillinger. Tre dage efter rejste Anny
Nielsen og jeg på en 17–dages tur til Knud
Rasmussenhøjskolen i Grønland og havde
deroppe én lang dag med store oplevelser,
som vi forsøgte at videregive lidt af ved
vort elevmøde. I de første ti dage var vi på
skolebænk, fik en indføring i forholdene og
kan i øvrigt benævne os som elever af
Moses Olsen. Vi havde begge håbet på at
kunne træffe nogle af vore tidligere elever
fra Nørgaards Højskole og traf da også tre.
Grete Larsen (1963—64) kom kørende i en
politibil, da hun pludselig så et kendt
ansigt midt på vejen. Karl Johan Lennert
sad ved sit skrivebord, da vi pludselig stod
i døren. Det er første gang i mit liv, jeg
har set en så spørgende mund. Den sidste,
Frederik Møller (1957—58),
kredsdommeren i Holsteinsborg, var
orienteret gennem rygter, inden vi
dukkede op. Vi var glade gæster i deres
hjem flere gange, hvorimod vi forgæves
opsøgte Abigael Johansen (1967—68 ), da
vi var i Egedesminde.

Ud over denne tomandsudflugt havde vi
for historie– og biologiinteresserede en 3–
dages tur til Samsø under ledelse af
Johnsen og Danhøj, en eftermiddagstur til
Hvolris, hvor man så det store
udgravningsområde under ledelse af
Anders Olesen, som efterhånden en del af



jer har mødt. Det blev en grundig og
kyndig rundvisning, men med en lidt
vemodig undertone, idet Anders fortalte, at
han havde sagt sin stilling op og skulle
ophøre om få dage, en handling foretaget i
protest mod de bevillingsmæssige kår,
man arbejdede under. Et par dage efter
læste vi i avisen, at Anders var afgået ved
døden. Det kunne kun volde os smerte at
erfare, for Anders formåede at give fra sig
på en virkelig vækkende måde. En af de
sidste dage i juli tog hele skolen til Hjerl
Hede, hvor der var arbejdende grupper i de
forskellige huse og på stenalderbopladsen,
folkedans og vogne med studeforspand. Da
vi nu var så tæt på, lagde vi hjemvejen ind
over Sahl kirke for at se det gyldne alter.

I løbet af sommeren foranstaltede vi
sammen med de øvrige skoler forevisninger
i biografen af Kaj Munk–filmen »Ordet«,
filmen »Z« om Grækenlands »demokrati« og
»Psyko«.

Hver sommer foranstalter Randers
byorkester en række slotskoncerter, hvor
vi sidder i riddersalen med stearinlysene
tændt. Denne gang kunne vi være med til
koncerterne på Clausholm og Overgaard.
En tradition, som vi håber også at kunne
bibeholde, når vi bliver borgere i
Bjerringbro.

Elevmødet den første søndag i august
var begunstiget af fint vejr. Lørdag aften
opførte dramatikholdet et mimespil, og
Anny og jeg berettede om Grønlandsturen.
Søndag formiddag var der



generalforsamling i elevforeningen, og om
eftermiddagen underholdt Freddy Fræk et
oplagt publikum, som han følte sig på
bølgelængde med. Det var dermed det
sidste elevmøde i Hadsten. For os vil det
være et stort og forfængeligt håb at
udtrykke, at vi må få jer at se til det første
elevmøde i Bjerringbro. Andetsteds her i
årsskriftet vil der blive givet nærmere
orientering om dette.

Ved begyndelsen på denne sidste
sommerskole meddelte Jørgen Ehler,
Hanne Brandt og Aage Johnsen, at de gik
med planer om at opbygge en højskole i
Hadsten, når Nørgaards Højskole rykkede
ud af bygningerne. Vi andre modtog denne
meddelelse med en følelse af sorg over en
forestående skilsmisse efter et godt
samarbejde. Vi kan og kunne ikke andet
end ønske dem held og lykke til samtidig
med, at vi fremover vil udtrykke ønsket om
samarbejde, sådan som vi i øvrigt allerede
af evne forsøger at stå bi med råd og også
dåd.

I kan således forstå, at det er med stor
spænding, vi ser det kommende år i møde
som et skæbneår. Alle medarbejderne på
skolen ser ved valget af Karen og Troels
Otterstrøm med stor fortrøstning og tillid
en god fremtid for skolen i møde. Vi vil
gerne gratulere både ægteparret
Otterstrøm og skolen med dette valg.

Til alle gamle elever og til skolens
venner vil alle på Nørgaards Højskole



sende de bedste ønsker med en tak for det
svundne år.

Jørgen Nørgaard



En landsbykonsulent
funderer
Hvad står revalidering egentlig for? Når en
klient stiller det spørgsmål som indledning
til et samarbejde mellem klient og
revalideringskonsulent, bliver man som
konsulent både glad og fortvivlet. Glad,
fordi man får mulighed for at beskrive de
forhåndenværende muligheder, og ked af
det, fordi det er så umanerlig svært at
svare på — når betænkes, hvilke opgaver
man bliver konfronteret med. Da jeg
startede mit virke inden for revalideringen
i 1961, havde jeg meget lettere ved at
svare, for da henholdt jeg mig til lovens
formelle sigte: at afhjælpe erhvervsmæssig
utilstrækkelighed.

Loven forudsatte, at erhvervsmæssig
indpasning i såvel arbejdsmæssig som
økonomisk henseende må være et centralt
mål i et menneskes tilværelse. Det er der
jo efterhånden forskellige meninger om.
Grænsen mellem hippie–ideologi og
almindeligt nasseri er overordentlig
flydende, og med teknokratiets (og
revalideringslovens) nøgleord effektivitet
som udgangspunkt kan en
revalideringskonsulent ofte føle sig
temmelig meget til grin. Det, man tilsigter
med loven, erhvervsmæssig indpasning, er



det selvsamme, som de mere eller mindre
vaskeægte hippier fornægter.

Samtidig har teknokratiet i
revalideringslovens 10–årige levetid med
stigende hast udskilt uegnet arbejdskraft:
personer med fysisk eller psykisk
utilstrækkelighed, hidrørende fra arv,
miljø eller erhvervet gennem arbejde, og
personer, som erhvervslivets
strukturændringer gør overflødige.

Begge persongrupper, de, der ikke tror
på glæden ved godt, fast arbejde, og de,
der ikke magter at fastholde godt fast
arbejde, bliver med forbløffende
vedholdenhed henvist til centrets
maskineri af læger, sociale instanser m. fl.
Formentlig næppe i forventning om et i
traditionel forstand positivt resultat. Men
så har indberetteren i hvert fald
lovteknisk givet problemet videre. Man får
en stedse voksende fornemmelse af, at
problemer, der ikke kan løses ad anden
vej, kan i hvert tilfælde indberettes til
revalideringscentret.

Centrene søger — afmagt nær — at yde
alle henviste fair play, med det resultat, at
kun en brøkdel af dem har modtaget
adækvat hjælp. Vi arbejder i dag med et
accellererende sagsantal af 250 pr.
konsulent, accellererende i den forstand,
at for hver gang vi afslutter 5 sager, er 6
nye indberettet og venter med stigende og
forståelig utålmodighed på, at det skal
blive deres tur.



Ventetiden er ulidelig og øger bevisligt
tilstedeværende problemer, og hvis der
ikke var nogen, opstår de spontant i en
venteperiode. Al etik for socialt arbejde er
vild luksus, når betænkes, at en konsulent
er tildelt mindre end l dag pr. kl ient til at
lære klienten at kende, at sætte sig ind i
dennes problemer og til i samarbejde med
klienten at udvikle og iværksætte en
hensigtsmæssig erhvervsplan, som ofte
strækker sig over et åremål. Og så er der
ikke råd til vikarhjælp i syge– og
kursusperioder — da må man klare sig
uden konsulent. Der er et chokerende
misforhold mellem klientens forventninger
om — og undertiden behov for — støtte og
revalideringskonsulentens muligheder for
at yde samme.

Ofte er klientens forventninger for
store. En revalidend er ikke for stedse og i
alle måder en »social patient«, og en latent
adgang til bistand til løsning af primære
og sekundære sociale problemer opøver
ikke en persons funktionsduelighed i det
etablerede samfunds forstand.

Det er imidlertid min erfaring som
revalideringskonsulent — og den deler jeg
med mange — at man ikke kan løse en
persons erhvervsmæssige problem for sig.
Væsentligste årsag er nok, at den
erhvervsmæssige vanskelighed faktisk kun
er en konsekvens af andre, langt
dyberegående problemer af
helbredsmæssig, familiær eller social art.
Og det er jo almindelig anerkendt, at



behandling af symptomer er et højst
tvivlsomt gode.

Meget opmuntrende er det dog at spore
en voksende forståelse for værdien af
samarbejde mellem de behandlende
instanser, et samarbejde, som er en
forudsætning for at gennemføre
socialreformen.

At denne lige så lidt som enhver anden
lov i sig selv indebærer løsning er
selvklart. Alt beror på fortolkningen og
udnyttelsen af samme reform og
forudsætter, at det sker nogenlunde ens
for alle borgere — hvilket et udstrakt
kommunalt selvstyre næppe vil sikre, hvis
man skal dømme ud fra de erfaringer,
revalideringsloven har givet.

Sigtet med socialreformen er i udvidet
forstand det samme som
revalideringslovens: at få folk til at du, at
få dem til at føle sig vel i hverdagen,
således at de accepterer sig selv som en
første forudsætning for at blive accepteret
af andre. Et mål, som nok altid vil være
utopisk, men som altid vil være værd at
rette kræfterne imod.

Gennemførelse af socialreformen er
søde ord i socialarbejderes og borgeres
øren, og siden socialreformkommissionens
nedsættelse har den teoretiske udvikling af
dette nye, effektive og vidunderlige,
enstrengede sociale system kørt på
kuglelejer gennem både eksperters og
folkevalgtes gode viljer. Hovedlinierne er
fastlagt, målsætningen er klar, og intet



synes nu at skulle hindre vort land i at nå
en standard på det sociale område, hvor
familien Danmarks trivsel sættes i
højsædet. Men jeg er bange. Jeg er bange
for, at hele dette for både vore klienter og
socialarbejdere så løfterige projekt vil lide
samme skæbne som revalideringsloven.

Denne lov — revalideringsloven — var
et udtryk for utraditionel tankegang og
progressiv lovgivning med direkte sigte
mod de dårligst stillede i samfundet.
Denne lov blev vedtaget af et enigt
folketing, og vore folkevalgte politikere
solede sig i vælgernes gunst. Men hvad
skete? Da politikerne havde hævet deres
politiske gevinst og havde givet de
handicappede borgere retskrav på de
etablerede revalideringscentre, så ophørte
den politiske interesse. Der var ikke penge
til centrenes normeringer — langt mindre
til en fyldestgørende, administrerbar,
generel hjælp til socialt skadede — der var
ingen politisk interesse for området, fordi
det ikke mere gav politisk rente.

Hvis det enstrengede system,
socialreformen — som kan gøre dette land
til et af de førende på det sociale område,
lider samme socialpolitiske skæbne som
revalideringsloven, så fri og frels os for en
socialreform — jeg har vanskeligheder nok
i forvejen.

De 10 år har været arbejdsfyldte år,
mest på grund af tekniske vanskeligheder,
men jeg hører jo hjemme i den generation,
der anser meningsfyldt arbejde for at være



et meget stort privilerium. Når jeg tænker
tilbage, dukker et hav af ansigter mere
eller mindre klart frem i erindringen. Min
indflydelse på deres tilværelse har nok
været minimal, men jeg har efter evne og
forhåndenværende muligheder søgt at
udnytte det værktøj, som
revalideringsloven er. Jeg fyldes af
beundring for dem, der trods lidet
gunstige vilkår gennemførte en
erhvervsmæssig revalidering — ofte ved
stor personlig indsats — og som derved
forhåbentlig har skabt grundlag for en
tilværelse med mulighed for bedre trivsel.

Mange gange har jeg måttet erkende
min afmagt, men hvis man ikke kender sin
afmagt, når man dagligt konfronteres med
livets tilsyneladende spillen bold med
mennesker, ville Vorherre jo blive
arbejdsløs.

Til allersidst: TAK for det gode og
inspirerende samarbejde med Nørgaards
Højskole — både i den gamle og den unge
Nørgaards tid.

Ella Bøgedal
revalideringskonsulent



Analyse af sidste
skoleår
Jeg har forsøgt at gennemgå det sidste års
elever, nov. 70—sept. 71, for at se, hvilke
formål eleverne har haft med deres
højskoleophold hos os. Det er ganske
tydeligt, at der er ved at ske en væsentlig
ændring af formålet med opholdet i forhold
til tidligere. Vi kan i dag ikke længere
klart skelne mellem en kontorlinie, en
højskolelinie og en teknisk linie. For 5 år
siden var forholdet omtrentlig således i %:

25 % kontorlæreforhold
25 % erhvervsmæssig beskæftigelse
inden for handel
25 % handelsskole
15 % teknisk forberedelseseksamen
4 % syning
6 % diverse

Det var i de tider, da vort kontorhold
afsluttedes med en form for prøve,
indledningskursus for kontorlærlinge, der
i vid udstrækning førte til gode
lærepladser i de første år efter
nyordningen inden for
lærlingeuddannelsen (1964).

I dag ser fordelingen af elever for det
sidste år således ud:



Videregående uddannelse:
Handelseksamen, regnskabslinie   7
Handelseksamen, almen 18
Handelseksamen, butik   4
GT kursus på Skive, Grindsted eller

Randers handelsskole 11
Realkursus 10
Teknisk forberedelseseksamen på teknisk

skole 14
Teknisk forberedelseseksamen hos os
sommeren 71 11
Overgået til anden højskole   6
Beskæftigelsesmedhjælperskole   l
Handelshøjskolen ..l
Til sammen 83

Forskellige former for erhverv umiddelbart
efter opholdet 21

Diverse :
Ophold afbrudt p.g.a. sygdom o. lign. 10
Invalidepension   l
Vides ikke   9
Gift   3
Højskoleophold uden egentlig

erhvervsmæssigt sigte 18
Soldat   2
Til sammen 43

Fortsætter på vinterholdet 71—72:
Forventes at tage teknisk
forberedelseseksamen i 72 15
Deltager på højskole– og kontorlinie 21
Til sammen 36

I alt 183



Hvad er nu årsagen til, at der på så
kort tid er sket en så stor ændring i
erhvervssigtet? En af grundene er, at der i
samme periode er sket en strukturændring
i erhvervslivet og en mentalitetsændring.
For at tage det første, strukturændringen,
er det den såkaldte mesterlære, der er ved
at ændre karakter. Antallet af lærepladser
er i stærk tilbagegang. I henhold til
Danmarks statistik var der i

1964 34.179 nye lærlinge,
heraf 19.395 inden for
handel og kontor

1970 20.869 nye lærlinge,
heraf 7.378 inden for
handel og kontor

Dette fald skyldes uden tvivl, at det for
arbejdsgiverne ikke længere er nogen god
forretning at have lærlinge. Disse skal på
skole i arbejdstiden og kan derfor ikke
længere betragtes som en egentlig
arbejdskraft, hvorfor man foretrækker f.
eks. en halvdagsdame, som kan fyres med
kort varsel. Derfor er det en nødvendighed,
hvis vore elever skal klare sig inden for
HK–området, at de fortsætter på en
handelsskole.

Den anden faktor,
mentalitetsændringen, går mere på, at
man ikke mere er så interesseret i de
produktive erhverv. De gennemgående ord
er, »et erhverv, hvor man har med
mennesker at gøre«, d.v.s. det er de social–



pædagogiske erhverv, der er de
eftertragtede: socialrådgiver,
børnehavepædagog, fritidspædagog,
omsorgsassistent o. lign., men inden for
disse uddannelser er det nu ikke længere
tilstrækkeligt med et højskoleophold for at
blive optaget i uddannelsen. Man er nødt
til at gå videre på uddannelsesstigen:
realeksamen, HF, studentereksamen, for
at få nogle ekstra points i
fordelingsnævnet.

Desuden har vor skole naturligvis også
modtaget vort kontingent af den ny tids
unge, som heldigvis endnu er i mindretal,
de unge, som er i konflikt med alt og alle,
ofte med et vist forbrug af stoffer og
alkohol, de er dovne, låner uhæmmet af
kammerater uden tilbagebetaling og har
absolut intet erhvervsønske ud over
socialhjælp og invalidepension. De ønsker
kun at nasse sig gennem livet. Denne
elevtype kan vi ikke undgå, for den er
simpelthen en del af livet i dag. Det fører
ikke til noget erhvervsmæssigt resultat og
er en evig kilde til kontroverser i det
daglige liv på skolen.

Det er vigtigt, at vor skole er åben over
for de nye ting. Realeksamen bliver snart
afskaffet, og hvad vil træde i stedet.
Lærlingeområdet vil snart ændre karakter,
forsøgsordning er allerede etableret inden
for handelsområdet i Århus og København
gående ud på, at elever fra 9. klasse
starter deres læretid med et år på
handelsskole. Men lige meget, hvad der



end sker, vil der altid være mennesker, der
på en eller anden måde er kommet i
klemme i uddannelsessystemet (9. kl.
barrieren). Der vil altid være brug for en
skole med vor formålsparagraf.

N. C. Danhøj





Revalidenders
holdning til
revalideringen
Revalidender gir ofte udtryk for en kritisk
holdning til revalideringen. Deres kritik er
sjældent klart formuleret, og sikkert ikke
altid rimelig eller »saglig«. Alligevel vil
sådanne kritiske holdninger ofte hæmme
revalideringsbestræbelserne.

Et nærmere kendskab til
revalidendernes holdning til revalideringen
vil måske kunne bidrage til forståelsen af
de problemer kontakten med
revalideringen kan give anledning til.

En undersøgelse af disse forhold blev
foretaget af Steffen Moesgaard på Egmont
Højskolen i 1970, og, i anden forbindelse,
af undertegnede på Nørgaards Højskole i
1971 (Forprøveafhandlinger, Århus Universitet, Psykologisk Institut,
1970 og 71.)

I alt deltog 126 revalidender i
undersøgelserne. Trods forskelle i
sammensætningen af de to undersøgte
grupper var resultaterne meget nær
identiske (korr. = 0,87), hvilket tyder på at
de gælder mange om ikke de fleste
revalidender. De to undersøgelser
omfattede en række forhold, men her er
kun medtaget de resultater der direkte har
med holdning til revalidering at gøre.



Udsagn Egm. H. Nørg. H.

1. Jeg føler at revalideringen betragter
mig mere som et »tilfælde« end som et
menneske 3,9 3,3

2. Revalideringen giver en god orientering
om ens egen situation 3,5 3,4

3. Jeg føler en nær, personlig kontakt med
min konsulent 3,4 3,4

4. Jeg henvender mig først og fremmest til
revalideringen når jeg har brug for
rådgivning om uddannelse o. lign.

2,0 2,0

5. Revalideringen har ydet mig god støtte,
rent psykisk 3,1 2,6

6. Jeg synes det er ubehageligt at
henvende sig til revalideringen

2,8 2,5

7. Revalideringen træffer ofte beslutninger
hen over hovedet på en 3,6 3,2

8. Revalideringen tager mere hensyn til
samfundet end til den enkelte klient

3,9 3,3

9. Kontakten med revalideringen har
virket opmuntrende på mig 3,2 2,6



10. Revalideringen arbejder gennemgående
for langsomt 4,3 4,1

11. Revalideringen har ikke forståelse for
mine synspunkter 3,2 2,9

12. Revalideringen virker hæmmende på
mit initiativ 2,8 2,6

13. Hvis jeg havde personlige problemer
ville jeg nævne det under kontakten med
revalideringen 2,7 2,7

14. Revalideringen skulle tænke lidt mere
på klienternes trivsel 4,4 3,9

15. Jeg tror jeg kunne arbejde godt
sammen med revalideringen2,9 2,6

Gennemsnit 3,2 3,0
Tallene i tabellen er gennemsnit. Skalaen går fra l (ekstremt positiv)
til 5 (ekstremt negativ). Middeltallet 3,0 angiver altså en neutral
holdning (ved ikke, i tvivl el. lign.) hvilket i denne sammenhæng må
fortolkes som en vis grad af kritik.

Som det fremgår af tabellen er
kritikken mest fremherskende hvor det
drejer sig om den langsomme
sagsbehandling og om hensynet til
klientens trivsel. Den langsomme
sagsbehandling er klart erkendt af alle
implicerede; der er ingen tvivl om at det er
et presserende problem i den aktuelle
situation. Gang på gang mærker man de
uheldige virkninger af lange ventetider, og
den uvished der følger heraf. Centrenes



personaleproblemer (herunder den hyppige
skiften af konsulenter) behandles i øvrigt
fra kompetent side andetsteds i
årsskriftet; her skal blot understreges at
netop disse problemer vejer tungt i
klienternes egen vurdering. Der er
sandsynligvis en nær sammenhæng mellem
dette og den utilfredshed med trivselen
som kom til udtryk i besvarelserne. I dette
indgår naturligvis også en række
sygdomsmæssige, psykiske og økonomiske
faktorer.

En noget svagere, men ret massiv kritik
kom til udtryk på en række udsagn der
berørte kontakt– og
kommunikationsforhold (i tabellen nr. l, 2,
3, 7 og 8). Hvad der egentlig skjuler sig
bag tallene kan man kun gætte på, men
kun et fåtal er tilfredse med kontakten
mellem konsulent og klient, og med
orienteringen om egen situation. Det
sidste gælder dog ikke orienteringen om
uddannelsesmuligheder, hvilket fremgår af
svarene på udsagn nr. 4, der
repræsenterer en meget positiv holdning
til denne del af revalideringens virke.

Af undersøgelsen på Egmont Højskolen
fremgik det at de mest selvsikre også var
de mest kritiske i deres holdning til
revalideringen. Ligeledes fandt man
stigende negativitet med stigende
revalideringsalder.

Sammenfattende må man sige at
undersøgelserne tyder på at
revalidenderne oplever den langsomme



sagsbehandling og den manglende kontakt
som meget belastende. Det fremgår også
klart af besvarelserne, at mange af
klienterne ønsker at blive draget mere
aktivt ind i planlægningen af deres
revalideringsforløb, hvorved de vel også
ville føle sig mere ansvarlige for de
beslutninger der træffes.

Jørgen Ehler



Ordblindeundervisning
I sig selv er det et meget vanskeligt emne
at skrive om, da der vel næppe findes
nogen, der nøjagtigt ved, hvad ordblindhed
er. For blot nogle lå årtier siden var man
meget hurtig til at stemple den, der ikke
kunne stave, som værende dum; men der
var dog dem, der ikke uden videre godtog
denne dom. Det var jo lidt vanskeligt at
sætte H. C. Andersen eller Niels Bohr i bås
med de dumme, til trods for at begge — og
navnlig den sidstnævnte — havde så store
stavevanskeligheder, at det hæmmede dem
forfærdeligt ved skriftligt arbejde. De
klarede sig ganske godt alligevel, men det
er en noget tynd trøst til de elever, der
føler vanskelighederne her og nu.

Heldigvis er den såkaldte »medfødte
ordblindhed« relativt sjælden. De fleste,
der kommer som højskoleelever og siger:
»Jeg er ordblind,« har blot
stavevanskeligheder, der kan afhjælpes
ved et solidt arbejde. Vanskelighederne
kan skyldes ringe undervisning (lad os
endelig give folkeskolen skylden), mange
sygedage, mange skift i skoleforløbet —
enten lærerskift eller flytning fra skole til
skole — eller svigtende interesse fra
elevens side (før i tiden kaldte man det
dovenskab). Eleverne kender i regelen selv
årsagen, men skammer sig ofte ved at



afsløre den, og desuden er det ligesom lidt
lettere at blive kaldt ordblind.

De uægte ordblinde — det hedder for
øvrigt ikke ordblind mere,
staveretarderede kalder man det (der er
nogen, der synes, det lyder kønnere) —
kan hjælpes ret hurtigt og kontant; de
ægte ordblinde kan også hjælpes, men det
er sværere og koster en kolossal indsats
fra både lærerens og elevens side.

Det er vigtigt, at der ydes en indsats
for at hjælpe elever med
stavevanskeligheder, da en dårlig staver i
regelen også er en langsom læser, og det
er et ret stort handicap
undervisningsmæssigt set. Skriftligt
arbejde vil i bedste fald give næsten
ulidelige besværligheder og kræve en for
stor tidsmæssig indsats. Alligevel er der
ingen grund til at fortvivle; de fleste kan
hjælpes, hvis de har viljen til at gøre et
godt stykke arbejde.

Birgit Framming Nielsen







Formning
Et stykke papir — en sirlig fortegning —
en æske farvekridt. Sådan var tilbudet i de
fleste skoler helt op til omkring 1950, når
skoleelever skulle dyrke faget »tegning«.

Så kom der pludselig skred i sagerne;
ja, det skred en overgang så kraftigt, at
man skred over i den anden grøft. Man
kunne i løbet af få år opleve den mest
totale forvirring rundt omkring blandt
fremskridtsvenlige tegnelærere, der var
blevet bidt af den frie opdragelses
skrupskøreste psykologer.

Tegnelokalerne rundt om, navnlig i de
største skoler, kom til at ligne blandede
brugsforeninger, hvor materialer af alle
tænkelige arter og i altovervældende
mængder væltedes rundt på gulve og
inventar til et sammensurium af farver,
ler, gips, betonblokke, gammelt jern,
konservesdåser, linoleumsrester, værktøj
af enhver tænkelig art samt alle mulige
mere eller mindre værdiløse
lossepladsopskrabninger, så man ikke
troede sine egne øjne, når man så det.
Mottoet var: Lav, hvad I har lyst til!

Selve idéen er udmærket. Der er bare
den hage ved den, at de fleste ikke aner,
hvad de skal begynde på, når de må lave,
hvad der passer dem, og da de arme
formningslærere af frygt for at blive kaldt
stokkonservative bagstræbere slet ikke



turde blande sig i, hvad der skulle skabes
af de nye materialer, endsige forsøge på at
komme med frugtbare forslag, gav mange
af dem — efter nogle spagfærdige forsøg på
at lede slagets gang — fuldstændig op og
lod sig nøje med en lidet tilfredsstillende
plads som materialeforvaltere og
renovationsmænd.

Ud af dette kaotiske virvar skabtes så
trods alt det fag, der i dag bærer navnet
»formning«. Heldigvis var der behjertede
folk, der turde sige deres mening, og som
turde gå på tværs af forskruede fagidioters
tåbeligheder. De så klart, at faget
formning var et herligt fag med masser af
muligheder, blot de blev udnyttet rigtigt.
De blev lidt efter lidt enige om, at
formning var et kreativt og kunstnerisk
fag, men at man for at få fuldt udbytte af
det måtte gøre det klart for eleverne, at
det også var et håndværk, ja, mange slags
håndværk, og ethvert håndværk kræver en
læretid med opøvelse af ganske bestemte
manuelle færdigheder.

Det skal også være netop det, jeg vil
sige til højskoleelever, der vælger faget
formning: Det er et dejligt fag med
fantastiske muligheder, men det kræver
meget, hvis man virkelig vil have noget ud
af det. En kendt kunstner blev engang
spurgt om, hvordan man skabte et
kunstværk. Svaret lød: 10 pct. inspiration
og 90 pct. transpiration. Den samme
recept gælder for faget formning.

Poul Nielsen



Dramatik
Der har nu i et år — nemlig så længe, jeg
har været ansat på skolen — været
undervist i faget dramatik. Og hvad er så
det? For mange siger ordet »noget med
teater«, og det kan det for så vidt også
godt være, det kommer an på, hvad man
forstår ved teater.

Dramatikundervisning indebærer
mange muligheder, f. eks. at sætte en
teaterforestilling op, men det er en lille del
af undervisningen, som mange overhovedet
ikke tager op, hvilket vi heller ikke har
gjort her.

Det må være op til enhver
dramatiklærer at definere, hvad han eller
hun forstår ved dramatik. Jeg skal forsøge
at give min opfattelse af det. Sagt kort
drejer det sig om at frigøre mennesker så
meget fra deres tillærte hæmninger, at de
får større mulighed for at kontakte
hinanden og derved give sig selv og andre
nye oplevelser, som atter skulle give
lykkeligere, rigere og — hvem ved? —
bedre mennesker. Det lyder måske flot, for
hvordan gør man det?

Det siger sig selv, at man ikke opnår
store resultater ved at drive og deltage i
denne undervisning 2 timer om ugen i 5
måneder, men jeg skal prøve at fortælle
lidt om, hvad vi egentlig gør i disse timer.



Man kan ikke blot sige til folk: smid
hæmningerne og vær fri! Vi er så kolossalt
bange for hinanden, bange for at blive til
grin. Noget af det vigtigste i
undervisningen er at skabe tillid mellem
medlemmerne i en gruppe, gøre dem trygge
ved hinanden. Og til fremme af det mål
findes der et utal af øvelser, hvor vi
henvender os til hinanden, bl. a. ved at
bruge navnene, som er en forudsætning
for at skabe en god kontakt. Desuden
bruger vi en del øvelser, som går på den
direkte berøring. Masser af mennesker i
dag føler et direkte ubehag ved at røre ved
hinanden, med mindre de da lige netop er
forelskede i hinanden — og det
forudsætter vi ikke! — og det er ulykkeligt,
da man ved, at mennesker har behov for
kropslig kontakt, som ikke behøver at
være seksuelt præget. Hvorfor ellers de
mange kæledyr?

En anden vigtig del af undervisningen
går på fri dans, og her kommer musikken
ind. For øvrigt bruger vi musik til næsten
alle øvelser, også taleøvelser, hvor vi blot
bruger en dæmpet baggrundsmusik.

Som det forhåbentlig fremgår, er
næsten alt improviseret, d.v.s. der kan
pludselig ud af en øvelse eller et stykke
musik komme et eller andet lille spil, som
så måske afføder ønske om masker og
forklædning. Så laver vi det, opfører det
måske, og glemmer det så i øvrigt. Jeg
mener ikke, gentagelser har nogen værdi.
Der må hele tiden skabes nyt.



Den form for dramatik, vi driver her,
kan vi kalde Skabende Dramatik, og det vil
altså være »noget med bevægelse«, »noget
med kontakt«, »noget med musik«, men
egentlig ikke ret meget med teater. At vi så
en dag skulle få lyst til at lave en rigtig
teaterforestilling, er slet ikke umuligt.

Hanne Brandt



Skitser fra en
amerikatur
Den 1. oktober 1970 rejste jeg med et
SAS–jetfly til USA for at holde ferie hos
slægtninge, dels i Californien og dels i
Nebraska.

Afrejsen fra Kastrup fandt sted i køligt
og fugtigt vejr. I Bergen, hvor vi
mellemlandede, havde det lige regnet, og
det blæste stærkt, så det var vidunderligt
at komme op i en flyhøjde af over 10
kilometer og flyve i timevis i strålende sol
med et skønt sky tæppe langt under os.
Heldigvis var der huller i dette skytæppe,
så det var muligt at følge med i, hvor vi
befandt os på de forskellige tidspunkter.
Uret fortalte os kun, hvad klokken var i
Danmark, for da vi fløj i retningen øst—
vest, fløj vi »med tiden«, således at vi
ankom til San Francisco ved 19–tiden, selv
om vi først var rejst fra Kastrup lidt over
middag og havde rejst i næsten et halvt
døgn. Rejseruten gik over Grønland, og
ønsket om at få mulighed for at se ned på
Grønland blev opfyldt, idet der var store
åbninger mellem skyerne, både da vi fløj
ind over Østgrønland, over Indlandsisen og
bort fra Vestgrønland så langt nordpå som
Thule.



Efter en flyvetur på ca. 7800 km
landede vi i Seattle, hvor vi skulle skifte
til et amerikansk fly. Ved indflyvningen
her fik vi et tydeligt billede af
luftforureningen, idet det så ud, som om
byen var delvis skjult under en grå masse.
Ned igennem denne grå masse kom vi dog
uden større besvær, og da vi først var nede
i den, virkede den blot som en støvet
varmedis.

Varmt var det, og varmt blev det ved at
være i de tre uger, jeg var i Californien.
Temperaturen var som på vore varmeste
junidage herhjemme, og det var eventyrligt
hver morgen at finde himlen blå og som
regel uden skyer. Selv om aftenen var det
unødvendigt med andet overtøj end en
ganske let frakke eller let trøje.

Som følge af den megen varme og det
meget tørre vejr er der store uopdyrkede
og ubeboede områder. Derfor er der bygget
og skal også i fremtiden bygges dæmninger
ved de californiske floder, så at man på
alle måder kan udnytte de rigdomme, som
kan skabes gennem disse vandmængder.

Et sådant kæmpemæssigt projekt er
Folsom Dam, der igen er en del af Central
Valley Project. Den dæmning, der her er
tale om, har afspærret for vandet i
American River og derved dannet en
kæmpestor sø, der er blevet til et
pragtfuldt rekreationsområde med
muligheder for al slags sport, der har med
vand at gøre. Samtidig har man med dette
dæmningsbyggeri sørget for vandforsyning



til store områder (både drikkevand og vand
til vandingsformål). Der er bygget et
kraftværk, så man udvinder en mængde
elektricitet. Man har også ved dæmningen
mulighed for at regulere strømmen i floden
og hindre oversvømmelser.

I Central Valley Project indgår desuden
fredning af store arealer.

De steder i Sacramentodalen, hvor der
bor og færdes mange mennesker, ser man
en mængde blomstrende buske, dejlige
plæner og blomsterbede. For at dette kan
være muligt, må der vandes kunstigt, og
langs hovedvejene, hvor der er
beplantninger, sker denne vanding med
vandkanoner. Resultatet var skønne
midterrabatter og sideskråninger, der lyste
i grøn og flammende orange af bærfyldte
buske (antagelig ildtorn). Andre steder var
det neriumbuske (oleander), som var
plantet langs vejene, de var også kønne
(men giftige! sagde man) med deres
lyserøde blomster.

Da man ikke behøver at være bange for
nattefrost, har mange haveejere gravet
vandledninger ned i haven og anbragt
vandingsdyser på de steder, hvor vanding
er nødvendig, så det er nemt at klare det
problem blot ved at lukke op for en hane.
Der er ikke vandingsforbud, men hvis en
haveejer vander så meget, at vandet
begynder at løbe ud i rendestenen, så vil
der blive skredet ind.

Trods den tætte og hurtige
landevejstrafik virkede den mere glidende,



end man er vant til herhjemme. Vi ved, at
amerikanske biler er i overstørrelse, men
de ser ikke ud til det på de amerikanske
landeveje, da disse som regel er meget
brede, også hvor de løber igennem byerne.
Der er nogle pragtfulde hovedveje, og
tilkørselsvejene til disse er mange steder
et helt fletværk at se på. Jeg fik fortalt, at
en dansk ingeniør er hjernen bag nogle af
de fineste af dem.

Forsynder man sig i den amerikanske
trafik, får man en »ticket«. Får man tre af
disse i løbet af et år, er førerbeviset i fare.
På mit spørgsmål til dem, jeg traf, som
havde de store biler, om, hvorfor de ikke
havde valgt en mindre model, var svaret
fra dem alle, at man i tilfælde af en
trafikulykke ikke var så udsat i de store
biler. Det var dog ved at være smart at
køre VW.

På en biltur til en by i et oliedistrikt,
hvor landskabet ser deprimerende øde ud,
hvad der ikke virker forbavsende, da
varmedisen er så tæt, at den formindsker
sigtbarheden væsentligt, kom vi igennem
bomuldsdistrikter, hvor der blev høstet
bomuld. Denne høst sker ikke længere
med håndkraft, men med
bomuldsplukkemaskiner. Jeg blev meget
forbavset over at se, hvor kønne
bomuldsplanterne med den modne bomuld
er, de minder på afstand nærmest om
rosenplanter med små hvide eller lyserøde
roser.



Langs vejene i de tørre olieområder,
hvor pumperne stod og arbejdede dovent
op og ned, op og ned, voksede nogle
ukrudtsplanter, »tumbling weed«, for det
meste på størrelse med en mindre
stikkelsbærbusk og kuglerunde og med så
lille et rodnet, at en stærk blæst river dem
løs, og så ruller de af sted i blæsten og er
på landevejene til stor fare for trafikken,
især hvis de blæser op på bilerne foran
forruden. For at formindske denne risiko
holder vejmænd dem under kontrol.

Kun ganske få af mine slægtninge
havde jeg truffet før under deres besøg i
Danmark, så det var meget spændende at
træffe de øvrige. Det var dejligt at blive
modtaget og behandlet så kærligt og
gæstfrit, fordi man var kommet helt fra
Danmark, men det var ikke kun
slægtninge, men også deres venner og
bekendte, der var venlige og interesserede
i at høre om Danmark og danske forhold.

Amerikanerne har en tiltalende
uhøjtidelig måde at være på. Kommer de
på et lille besøg, kan det vare ganske kort
eller et par timer, men man forventer ikke,
at der skal serveres noget af den grund, og
det medfører, at også værtinden i huset
kan nyde samværet med de besøgende
uden først at have været i køkkenet efter
mad og drikke. Om det så alligevel kan
ende med, at gæsterne bliver inviteret til
at spise hjemme eller på restaurant, vil
rette sig efter, hvad man har tid til.
Amerikanerne er ikke så meget



interesserede i at vide, hvad man er, men
mere, hvor man stammer fra, og de har
selv rede på deres afstamning, er måske
oven i købet stolte af den.

En søndag var jeg med i kirke i den
»Lutheran Church«, min kusine hørte til,
og jeg var overrasket over at se den ret
store, moderne kirke næsten fyldt, hvad
jeg også sagde til min kusine. Min
forbavselse blev endnu større, da hun
fortalte, at den gudstjeneste, som vi var til
kl. 1030, var den tredie; der havde været
gudstjeneste både kl. 8 og kl. 9 også.
Foran hver plads i kirken var der en lille
hylde, på den var anbragt en lille folder.
På forsiden af folderen var en illustration
og kirkens navn. Folderens venstre side
indvendig var et fuldstændigt program
over gudstjenesten, lige fra præludiet, over
salmenumrene, navnet på prædikanten, på
koret og på de medlemmer af koret, der
skulle synge solo, til en meddelelse
nederst på siden om, at det var muligt at
få en trykt kopi af de prædikener, der var
blevet holdt de foregående søndage.
Folderens næste side indeholdt
meddelelser om, hvilke møder og
sammenkomster der ville blive for
menigheden i den kommende uge.
Bagsiden fortalte om en lægemissions
virksomhed. Desuden var der på hylden
små hvide kuverter, som man evt. kunne
lægge et pengeoffer i, en meget diskret
måde at gøre det på.



I Californien produceres omtrent
halvdelen af hele USA's forbrug af frugt og
grøntsager foruden det, der går til eksport,
så myndighederne fører af frygt for
plantesygdomme eller skadelige insekter
en nøje kontrol med, at der kun indføres
kontrollerede frugter eller planter. Det
mærkes ved, at alle motorkøretøjer, der
kommer til Californien fra en anden stat,
bliver standset ved grænsen for
inspektion, og vi, der kom med fly fra
Europa, fik at vide, at vi ikke måtte tage
eventuel frugt med, men lade den blive i
flyet.

Ovennævnte spredte indtryk fra en
lang, men alligevel alt for kort ferie, skal
ikke betragtes som andet end løsrevne
skitser fra min tegneblok.

Ellen Helleberg Rasmussen



ANDERS OLESEN
I juli måned besøgte vi oldtidsområdet ved
Hvolris. Det var tredie år i træk. Det var
ved at være en tradition for skolen. Atter i
år var det en stor oplevelse at blive ført
rundt på området af arkæologen Anders
Olesen, der gennem sine tolkninger og
beretninger gjorde oldtiden levende for os.

Hvolris og Anders Olesen stod for os
som en uadskillelig helhed. Anders Olesen
var vokset op på egnen. Hans
prøveudgravninger i begyndelsen af
tresserne udvirkede, at Viborg
Stiftsmuseum kom i besiddelse af
området. Han blev den naturlige leder af
det store udgravningsarbejde, der
forestod.

Det gjorde derfor et stærkt indtryk på
os, da Anders Olesen som afslutning på
vort besøg fortalte, at han ikke længere
ville arbejde på Hvolris. Han var vemodig
over at skulle rejse, men fortrøstningsfuld;



mange havde bud efter ham, både i ind– og
udland.

Tre dage efter erfarede vi, at Anders
Olesen var død.

Aage Johnsen Nielsen



Kære venner
Først vil jeg starte med at sige tak til de
elever, som var på N. H. 70—71. Det er et
kapitel i mit liv, som jeg ikke på nogen
måde kan eller vil glemme.

Især var det godt, at der både var ældre
og yngre kammerater. Jeg har lært meget
af jer, som ikke nogen har kunnet lære
mig på mange år. Jeg har i lang, lang tid
troet på den legendariske
»generationskløft«, således at det var
umuligt, at en knøs på 23 år kunne
kommunikere med en gammel på 40 år.
Derfor skylder jeg en særlig tak til vor
daværende elevrådsformand, Knud
Poulsen, som jeg havde værelse ved siden
af, og i dag bor vi kun 400 m fra
hinanden. Hvilken glæde!

Den største tak og taknemmelighed
gælder skolens medarbejdere, en tak til
Nørgaard for, at jeg kunne komme der.
Denne tak lyder, fordi det i dag er
vanskeligt — og farligt — at få en tidligere
kriminel og stofmisbruger ind på en skole.
Jeg er overbevist om, at hvis jeg ikke var
kommet på Nørgaards Højskole, var jeg
aldrig holdt op med kriminaliteten — nu er
det forlængst slut, og jeg klarer mig, som
det sømmer sig for et voksent menneske.

Det bedste ved Nørgaards Højskole var,
at man altid kunne få hjælp fra ledelsen,
og at jeres døre altid stod åbne. På alle



tider kunne man komme, fik en kop kaffe
og var »barnepige« mange gange. Det er
virkelig en glæde, at der blev vist én tillid.
Derfor kan N. H. ikke glemmes.

Jeg er nu ved at tage realeksamen og
håber, at jeg så derefter kan begynde min
uddannelse i børne– og ungdomsforsorgen.

Til slut ønsker jeg Nørgaards Højskole
held og god fremtid på den nye højskole i
Bjerringbro og håber at se mange kendte
ansigter til mødet i elevforeningen næste
år. Et godt '72 år ønskes I alle.

Venlig hilsen

Kjeld L. Jørgensen
U. P. S.
P. O. Pedersensvej l
Skejby
8200 Århus N



Til de første elevhold
Vi havde i september i år en, synes jeg,
meget vellykket sammenkomst her i mit
hjem for elever, lærere og lærerinder fra de
første årgange, siden skolen begyndte. Vi
regner med at holde et lignende
arrangement næste sommer, antagelig
sidst i august 1972, og vi vil gerne have så
mange som muligt med. Derfor opfordres
alle interesserede til at møde op ved
elevmødet i 1972, da det til den tid vil
blive bekendtgjort nærmere.

Med hilsen og glædelig jul!
Karen Højbjerg
Hørdum, Thy

Elevmøde 1972
På elevmødet 1971 talte vi om, at
elevmødet næste sommer ikke allerede nu
kunne fastsættes. Det er alles ønske, at
elevmødet skulle falde sammen med
indvielsen af skolen, og det er vor drøm at
kunne indkvartere så mange af jer som



muligt i de nye elevværelser, således at I
kommer til at indvie skolen. Vi kan ikke
love, det bliver sådan, da det jo også
afhænger af håndværkerne. Til nu er
skolebyggeriet 14 dage forud for planen,
men vi kan ikke forvente samme milde
vinter som sidst. Til alle medlemmer vil
der udgå skriftlig orientering og
indbydelse senest omkring 7. juli. Som
lovet vil vi annoncere elevmødedagen i
Jyllands–Posten, Politiken og Aarhuus
Stiftstidende søndag den 25. juni. I det
omfang, det er muligt, og i den rækkefølge,
tilmeldingerne kommer, vil man blive
indkvarteret på skolens nye elevværelser
og i fælles sovesal i skolens gamle
»Hadsten–senge«. Derudover forventes det,
at der vil være camperingsmuligheder. Vær
i god tid med tilmelding, dog ikke før 25.
juni!

Jørgen Nørgaard



Beretning fra
elevforeningen
Der har i årets løb været afholdt 3
bestyrelsesmøder, heraf et i forbindelse
med den årlige generalforsamling den 1.
august.

På møderne blev forskellige sager ivrigt
debatteret. Mest tid blev dog anvendt på
de nye love for elevforeningen. Disse
optrykkes i dette skrift, sådan som de er
vedtaget på generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLINGEN
Fritz Nielsen bød velkommen, da
formanden havde sendt afbud i sidste
øjeblik. Til dirigent valgtes J. Ehler.
Denne gav straks ordet til Fritz Nielsen,
som aflagde beretning og regnskab.

Fra beretningen kan nævnes, at sidste
års forsøg på at skaffe flere medlemmer
blev en fiasko, det samme gælder forsøget
på at få oprettet flere skolekredse i lighed
med NØK. Endvidere kan det nævnes, at
elevforeningen atter har givet et rejselegat
på 1.000 kr.

Efter at såvel beretning som regnskab
var blevet godkendt, blev der foretaget
afstemning om lovændringerne, og



resultatet blev, at bestyrelsens forslag
blev vedtaget i stort set uændret stand.

Om valg af bestyrelse skal nævnes, at
N. Chr. Danielsen ikke ønskede genvalg,
samt at nuværende elever skal være
påpasselige for at blive repræsenteret i
bestyrelsen.

Valget fik følgende udfald: Inge–Lise
Østergaard Larsen (genvalg), Knud Poulsen
(nuv. elev) (nyvalg), Steen Desmorais
(nyvalg), Kjeld G. D. Nielsen (genvalg).

Til revisorer genvalgtes N. C. Danhøj og
E. Bløcher. Medlemmer af
repræsentantskabet for den selvejende
institution Nørgaards Højskole blev: Gerda
Andersen, Werner Schøsler, Kjeld G. D.
Nielsen.

Efter generalforsamlingen
konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Kjeld G. D. Nielsen
Næstformand: Werner Schøsler
Kasserer: Fritz Nielsen
Sekretær: Kjeld Ole Nielsen
Inge–Lise Østergaard Larsen
Knud Poulsen
Steen Desmorais

Med venlig hilsen

p. b. v.
Kjeld G. D. Nielsen
Godmoselund
5560 Årup



Sammendrag af
regnskabet 1970—
71

INDTÆGT

Beholdning overført fra 1969—70:
Indestående på konto 62510      22,22
Indestående på konto 92257–4 1.005,22
Indestående på giro 53625 1.643,20
2 stk. præmieobligationer    100,00
Kontant     133,63 2.904,27

Renter    150,58
Medlemskontingent 6.197,60

Balance 9.252,45

UDGIFT

En trediedel honorar til Preben Neergaard, elevmødet 1969    400,00
En trediedel honorar til Kjeld Ingrish, elevmødet 1970    400,00
Fremstilling af årsskrift 3.957,87
Porto og gebyrer    444,70
Kontorartikler        4,00
Bårekranse    125,00
Rejsegodtgørelse til bestyrelsen    237,00
Beholdning at overføre til næste år:

Kontant        16,63
Indestående på giro 53625   2.437,79
Indestående på konto 92257–4   1.126,26
Indestående på konto 62510          3,20
2 stk. præmieobligationer      100,00 3.683,88

Balance 9.252,45

Regnskabet er d. d. revideret, bilagene gennemgået og
kassebeholdning, bank–, giro– og obligationsbeholdning kontrolleret.

Intet fundet at bemærke.



Hadsten, den 26. juli 1971.
sign. N. C. Danhøj sign. E. Bløcher



Love for Nørgaards
Højskoles elevforening

§ 1. Foreningens formål er at holde
forbindelsen mellem skolen og
tidligere elever ved lige samt evt.
yde bistand til disse. Som
medlemmer kan optages tidligere og
nuværende elever og funktionærer
ved skolen.

§ 2. Elevmøde afholdes l gang årligt.
§ 3. Generalforsamling afholdes sammen

med elevmødet. Dagsordenen skal
omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning, som

stilles til godkendelse
3. Regnskab aflægges og stilles til

godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, revisorer og

suppleanter
6. Eventuelt

Forslag til lovændringer skal være
formanden i hænde senest 2 måneder før
generalforsamlingen, idet forslagene skal
indgå i den udsendte dagsorden for at
kunne vedtages.



§ 4. Lovændringer kræver tilslutning fra
2/3 af stemmeberettigede på
generalforsamlingen.

§ 5. Kontingentet fastsættes hvert år ved
generalforsamlingen.

§ 6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer,
der vælges for 2 år ad gangen. 4
afgår på ulige og 3 på lige år efter
tur. Der vælges 2 revisorer, 2
suppleanter for revisorerne og 3
suppleanter til bestyrelsen, alle for l
år ad gangen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv.

§ 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig
efter bemyndigelse ved den årlige
generalforsamling.

§ 8. Der udsendes et elevskrift hvert år
til jul.

§ 9. Hvis foreningen opløses, tilfalder de
økonomiske midler Nørgaards
Højskole.



Til  slut en hilsen fra elevforeningens bestyrelse.
Vi henleder opmærksomheden på, at mindste
kontingent er kr. 14,00 årl igt.  Regningsindbe–
tal ingskort er udsendt til  medlemmerne i
november måned, men for en ordens skyld gør vi
opmærksom på, at foreningens postkonto nr. er
53625.

Husk at meddele adresseforandring.
Meddelelsen bedes sendt til

Nørgaards Højskoles elevforening
8370 Hadsten

og ikke til  skolen.

Vi ønsker al le EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT
NYTÅR.

Bestyrelsen



TRYKT I  SØNDERBY TRYK. GERNING. 8850 BJERRINGBRO


