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Elevfortegnelser

Åbent brev til Bertel Haarder
Af STEEN ESPENSEN

Kære Bertel!
Du skal have tak for dine ord i Herning Højskoles Årsskrift fra dette
forår.
Du skriver at du »leger højskolelærer i smug«, når du er til møder rundt
i landet. Jeg tror også du leger højskolelærer i dit indlæg, du er i hvert fald
provokerende, og det har altid været et godt brugt pædagogisk virkemid
del.
Jeg kan godt forstå dit lidt vemodige tilbageblik på din barndoms
højskole, med kundskabstørstende unge, der gennem højskolen fik øje på
en større verden både socialt, geografisk og folkeligt. Samtidig fik de ind
hentet nogle forsømte skolekundskaber og fik træning i mere praktiske
fag. »Det praktiske og det mere nyttebetonede var et meget nødvendigt
tilskud til den åndelighed, der ellers kunne true med at spærre for virke
ligheden.« skriver du. Enig! Sådan var det dengang. Men enigheden bli
ver mindre, når vi nærmer os dine ord om vore dage.
»I dag er det så som så med kundskabstørsten. De fleste unge elever er
blevet undervist næsten hele livet. De er stopfodrede, skoletrætte og der
for langt mere kritiske, hvis de da ikke er blevet apatiske af at blive un
dervist og vejledt så meget. De er præget af pengerigelighed (især de unge
dagpenge- og bistandsmodtagere), og de har et stort forbrug af især spiri
tus og støj.«
Det var vel næsten forudsigeligt for dig, som gammel højskolelærer at
netop den provokation måtte fænge?
Dine jeronimus-betragtninger om de unges pengerigelighed lader jeg
stå imodsagte. De unges situation med hensyn til arbejde, uddannelse og
levevilkår er for mig så alvorlig en sag, at det ikke er med det oplæg, den
skal debatteres.
Men altså, din beskrivelse svarer ikke til den virkelighed, jeg arbejder i.
De unge, jeg møder på højskole, har nok lang skolegang bag sig, men det
er ikke just undervisning - i betydning at vise et under - der har præget
deres skoleliv. Det har i højere grad bestået af kundskabspåfyldning end
det sammenhængskabende - og fortællende. Nok er det så som så med
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kundskabstørsten - men så meget større er sulten efter overblik, sam
menhæng og livsforståelse.
Så vidt jeg husker, var det K. B. Andersen, der engang sagde, at højsko
le og arbejdsløshed altid havde hængt sammen. I bondeungdommens tid
- og i din barndom - var det i de perioder, hvor landbruget bedst kunne
undvære de unge, at de var på højskole. I dag kan mange af de unge
udmærket undværes i flere år - der er hverken plads til dem i uddannel
sessystemet eller i arbejdslivet. Derfor efterspørger de en mening med
tilværelsen, bl.a. i højskolen.
De efterspørger også det hele menneske, det menneske der ikke blot vi
ser facade, een side af sig selv, men mennesker de kan leve med, og i
fællesskab opleve et mangesidet liv. En af højskolens kvaliteter er, som du
rigtigt skriver, at den er en kostskole. Men hvis det var det eneste punkt,
hvor den adskilte sig fra andre undervisningsinstitutioner, så var og er
det så som så med kvaliteten.
Der er imidlertid andre: Det vigtigste i disse år er måske at mennesker
fra mange forskellige sociale miljøer mødes, at mennesker med forskellig
uddannelsesbaggrund mødes, at forskellige aldersklasser mødes, og at
forskellige livserfaringer krydser hinanden. Du nævner i din artikel, at du
følte det drøjt, at fungere som åndelig turistfører. Det kan jeg til fulde
forstå, men dagens højskolegerning ser jeg ikke som turistførerens - mere
som underviserens - i ordets bogstavelige betydning - den der kan pege
på det underfulde, midt i krydsilden af erfaringer, oplevelser og de for
skellige elevers indlæg, at modarbejde turistbegreber - og fremhæve det
værdifulde i de fremlagte erfaringer.
Nu kan dette læses som om lærerens opgave var blot og bar ordstyrer
virksomhed. Men det positivt kritiske ved de elever vi møder, er at de ef
terspørger meninger og holdninger, også hos læreren. Desværre har der i
det øvrige skolevæsen i nogle år huseret et indoktrineringsspøgelse, som
har adskilt faglig kundskabsmeddelelse og holdning. Og hvis den så end
da kun havde det, den har reduceret undervisningen til kundskaber og
fjernet holdningen. Derfor møder vi hos eleverne en efterspørgsel efter
holdning.
Grundtvig kæmpede mod den sorte skole, latinskolen. Højskolen bør
idag også kæmpe mod den sorte skole, der mørkelægger undervisernes
holdninger og lægger mere vægt på den ensporede indlæring end det man
kan kalde den almene dannelse, men i højskolesammenhæng normalt
kalder folkelig oplysning.
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Eller med Grundtvigs ord: »Dannet er den, der kan tænke, hvad han
føler, siger hvad han tænker, og ved, hvad hans mund siger.«
For mig er den sorte skole - det spejlsamvær der kun tillader mødet
med de mennesker, der har samme alder, samme uddannelse, samme
interesser og ofte samme erfaringsbaggrund og mening som een selv. Man
bliver sjældent hverken klogere eller kønnere af at spejle sig, det bliver
man først i mødet med de andre, modstanderne og den anden, den el
skede.
Højskolelærerens opgave må også være at formidle det nye og ukendte,
der i højskolesammenhæng ofte er det gammelkendte. Der er stadig eller i
endnu højere grad brug for det levende ord, fortællingen og det sam
menhængsskabende og meningsskabende i tilværelsen. Grundtvig talte
om mennesket som et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Det er
ord der stadig har bærekraft. Egentlig er der vel ikke andre der har det.
Hvis vi ikke tiltror det betydning er vi blot naturalister uden ånd, og giver
vore elever stene for brød.
Kære Bertel, du forlod højskolen fordi du blev træt af at høre dig selv
sige de samme ting til stadig skiftende hold. - Du kan trygt komme tilba
ge. Du skal være meget forstenet af arbejdet i »Borgen«, hvis vore dages
elever ikke skal få pillet det ud af dig. Netop med den bredde vore elever
har, og den positive kritiske sans, de er i besiddelse af, vil du aldrig slippe
afsted med en rutinepræget undervisning. Du vil som god underviser
opleve, at det gammelkendte stof altid bliver nyt, overfor et nyt elevhold.
Du vil erfare, at historien og den gode fortælling ændrer sig, både for de
elever der er lyttende og for dig selv.

Engang i 50-erne skrev Ole Wivel følgende digte om den tids højskole
elev:

PAA HØJSKOLE

Isoleret og fortabt i sine fortrængninger
vranten og ordblind af lutter angst
kanter han sig ind ad døren
for at høre om ung lyrik
den franske revolution
og molekylestrukturer.
Griber sig i at snakke med sig selv
og rødmer
7

men meddeler sig nødig til andre.
Det typiske tilfælde ikkesandt?
Erhvervshæmmet ingen kundskaber og nu
fyldt med sære forestillinger et kaos
summende aflys Hellas’ varmedis
og jødefolkets mægtige røst
i profeternes mund.
Psykologer vilde muligvis trække paa skuldrene
meget bedre
at faa ham Rorschachprøvet og snarest
i analyse.
Men folkedans og fællessang
foruden det særlige grundtvigske vokabularium
(jætteværk og rodægte bønder
skjoldmøstammen bold)
har sin ejendommelige virkning.
En dag smiler den mørke
og opfatter verden som ordnet fra begyndelsen
men grundigt forkludret undervejs.
Hør han henvender sig til en kammerat!
Visdommen fra talerstolen blev glemt
med samt folkehaabet og gyldenaaret.
Men i samtalen begynder livet igen.

Hans beskrivelse passer ikke ordret på nutidens, men med den rette for
ståelse er afstanden ikke stor.
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En tradition at forholde sig til
Af BENT MIKKELSEN

I de overvejelser, der må foregå blandt højskolefolk om, hvad det særlige
ved højskole er, kan vi glæde os over at have en god tradition at forholde
os til. Det er spændende at høre om og læse om, hvad de gamle højskole
folk gjorde, hvordan de greb sagerne an, hvilke holdninger, de havde til
de afgørende udfordringer, højskolerne stod overfor. For udfordringer
har der hele tiden været. Og vi kan idag stadig lære af, på hvilke punkter
holdningerne stod overfor hinanden dengang; selv om vilkårene for
højskole hele tiden ændrer sig og meget idag ser anderledes ud, end det
gjorde for højskolens pionerer.
Som bekendt var den tidligere højskole et resultat af bestræbelser fra to
forskellige sider. For det første Grundtvigs bestræbelser på at fremme en
folkelig dannelse og oplysning, som kunne være en modvægt mod den
snævre akademiske dannelse, som udgik fra latinskolen med dens eli
tepræg og eksamensfiksering. (Grundtvigs beskrivelse af denne »sorte
skole« er legendarisk, blomstrende og ganske morsom, f. eks.: »... vort al
deles udanske og unaturlige, ligeså hovedløse som hjerteløse Skolevæsen,
med al deraf flydende Hjertekulde, Hjerne-Forstoppelse, Hjerte-Betæn
delse, Sløvhed, Dorskhed, Trællesind, Glimmersyge og al folkelig og
menneskelig Elendighed ...«). Den oplysning og folkelig dannelse, som
Grundtvig var fortaler for, skulle rette sig mod den jævne mand - og
kvinde - skulle være for bonden og borgeren og skulle muliggøre en sund
og folkelig deltagelse i det folkestyre, som med oprettelsen af rådgivende
stænderforsamlinger og kommunalråd i 1830-erne, var i sin spæde vår.
Den livsoplysning, som med Grundtvig søgtes fremmet, skulle tage ud
gangspunkt i det almentmenneskelige og skulle således være orienteret
mod det historiske, mod sproget (modersmålet) og mod det nationale
(uden af den grund at være nationalistisk).
Den anden drivkraft, som var afgørende for etableringen af de første
højskoler, var bondestandens egne oplysningsbestræbelser. Kravet om
selvstændighed, myndighed og medbestemmelse, som med de gudelige
vækkelser fra omkring 1820 anfægtede den enevældige statsmagt og de
statskirkelige præsters autoritet, blev også til en kamp for bedre oplysning
for landbefolkningen.
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Mens oprettelsen af Rødding Højskole i 1844 overvejende skyldtes in
spiration fra Grundtvig og kredse omkring ham - foruden de afgørende
nationale spørgsmål i Sønderjylland - var Uldum Højskoles oprettelse
eksempel på en skole, hvor bondestandens egne oplysningsbestræbelser
var altafgørende. Bondeføreren Rasmus Sørensen og politisk og religiøst
vakte kredse var her de drivende. Rødding Højskoles første forstander
Johan Wegener fik hurtigt nok af højskolens hverdag (blandt andet fandt
han eleverne »mere rå og uvidende end formodet«), og ret hurtigt blev
Christian Flor forstander. Under ham var det klart, at det var den almen
menneskelige oplysning, som var i højsædet, og at denne skulle formidles
på en oplivende måde. F.eks. brugte allerede Flor de nordiske myter som
fortællestof. Der opstod i 1850-erne en strid på Rødding, som indeholder
spørgsmål som lige siden har været noget, som højskolefolk har måttet
forholde sig til: Skal højskolen være en fagskole eller en almendannende
skole? Den daværende forstander Sophus Høgsbro kæmpede for højsko
len som dannelses-skole, hvor det faglige (og dengang var det det land
brugsfaglige) nok skulle have sin plads, men ikke være det dominerende.
Det skulle det almen-menneskelige. Denne strid nævner jeg, fordi den er
eksempel på en udfordring, en strid blandt de gamle højskolefolk, som
stadig har sin aktualitet. Skal skolerne specialisere sig indenfor et helt be
stemt felt, som gives den altdominerende plads? Eller skal det almentmenneskelige stadig være hovedopgaven? Jeg mener det sidste. - Men er
samtidig godt klar over, at der i praksis ikke er tale om et klart og entydigt
enten-eller, men at det altid er en konkret og indholdsfyldt diskussion,
hvad der er alment og hvad der er snævert fagligt.
Et andet af de spændende diskussionspunkter fra den første højskoletid
var spørgsmålet: oplysningsskole eller vækkelsesskole. Sophus Høgsbro
havde i striden med landbrugslærer Edvard Thomsen om det landbrugs
faglige fået støtte af sin lærer Jens Lassen Knudsen til den almene linje.
Men til gengæld kom der uenighed mellem de to om spørgsmålet: skal ho
vedvægten lægges på det oplysende, dvs. også på kundskaber bl.a. om hi
storie og samfundsmæssige forhold, eller er det det vækkende element,
som er det helt afgørende i højskolen. Bag striden gør naturligvis indfly
delsen fra Christen Kold sig gældende. Kold var som lærer raget uklar
med skolemyndighederne p.g.a. sit utraditionelle skolesyn, hvor han
brugte at fortælle i stedet for overhøring og katekismusremser. Efter et
svinkeærinde som tjener og bogbinder i Tyrkiet og sin fodrejse med
trækvogn fra Triest til Thisted kom Kold bl.a. til Velling. Og det be
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kendtskab, som han her fik med Vilhelm Birkedal, som var hjælpepræst i
Ringkøbing, blev afgørende for, at han i 1851 kunne begynde sin højskole
i Ryslinge. Idet nemlig Birkedal i 1849 var flyttet til Ryslinge, og Kold dér
blev huslærer hos ham. På Koids skole var det vækkende og oplivende
altafgørende. Det var ikke kundskaber og mindre emnets indhold, som
betød noget, men at give »hjerte for ånd«. At vække det lidenskabelige
engagement, at vække det personlige, nationale og kristelige liv var afgø
rende for Kold. Koids syn prægede Jens Lassen Knudsen skoleforståelse
(Kold havde tidligt øvet indflydelse på Lassen Knudsen, idet han havde
været huslærer i det knudsenske hjem), og den førnævnte uenighed på
Rødding om oplysningsskole overfor vækkelsesskole er igen af disse
frugtbare meningsforskelle, vi også idag kan have gavn af at overveje. Er
det det almene og »medborgerlige«, der er kærnen, eller er det det subjek
tive, den personlige tilegnelse. I den forbindelse er det ikke uden betyd
ning, at Kold nok i lige så høj grad i sit menneske- og kristendomssyn var
påvirket af Søren Kierkegaard som at Grundtvig, nemlig i vægtningen af
den enkelte, den personlige tilegnelse. Der er lange linjer i den danske Grundtvig-Koldske - højskoletradition, hvor visse skoler i særlig grad be
toner de koldske elementer i denne tradition, men forhåbentlig er der
ikke idag i praksis nogen alvorlig modsætning: forhåbentlig kan en skole
både være oplysende og vækkende; kan give en livsoplysning præget af
indsigt og forståelse og befordre det liv og personlige engagement, der lig
ger i, at elever er »trukket op, så de aldrig går i stå«.
Årene efter krigen i 1864 blev, hvad der er blevet kaldt »den store
højskoletid«, både kvantitativt (antallet af skoler og elever) og kvalita
tivt. Med bl.a. oprettelsen af så betydningsfulde skoler som Askov, Valle
kilde og Testrup indledes denne tid. Den »historisk-poetiske« skole
præget af levende foredrag bl.a. om historiske emner, af begejstret fortæl
len og en optagethed af modersmålet og det nationale, og af sangen som
levende kraft, har sin (én af dem) gyldne tid. Markante forstanderskikkel
ser (som Ludvig Schrøder, Ernst Trier og Jens Nørregård på de nævnte
skoler) og mange dygtige lærere har medvirket til at gøre disse år til den
store højskoletid, som mange begejstrede elever har berettet om, og som
har sat sig så mange afgørende spor i dansk samfunds- og kulturliv: an
delsbevægelse, politiske foreninger, forsamlingshusbevægelse, idræts- og
foredragsforeninger.
Denne glorværdige historie er før fortalt, så den vil jeg ikke opholde
mig mere ved her. Derimod vil jeg godt nævne et par yderligere udfor12

dringer, som højskolen (jeg ved, det er problematisk at tale i bestemt form
om højskolen) blev stillet overfor.
I løbet af 1880-erne tilspidsedes de politiske forhold i Danmark med
Estrups styre baseret på provisoriske love. Samtidig vandt - især blandt
byens unge intellektuelt interesserede - den bevægelse frem, der med
Georg Brandes som bannerfører er blevet kaldt det moderne gennem
brud. Det var folk, som ønskede kritisk at diskutere en række af det stor
borgerlige samfunds institutioner og værdier. At sætte tingene under de
bat var løsenet. Det gjaldt f.eks. kønsroller, ægteskabet, sociale uligheder,
den kristne moral. Også en række forfattere tog kritisk disse emner op i
deres bøger, og flere erklærede sig som ateister. Bøger af disse moderne
forfattere, f.eks. Drachmann, I. P. Jacobsen, Ibsen, Bjørnson og Strind
berg blev heftigt debatterede, og også indenfor højskolen førte »fritæn
kerbøgerne« til kontroverser. På Askov mente Ludvig Schrøder, at disse
bøger var til skade for ungdommen og derfor ikke burde indgå i højsko
lens undervisning. Bøgerne »bringer ikke det solskin og den regn, der skal
få den sæd til at spire, som ved Grundtvig er lagt i det danske folk«, skrev
Schrøder. Og han gav sig selv til at skrive romaner, for at få noget bedre
(vist ikke med særlig overbevisende resultat). Overfor Schrøder tog bl.a.
den unge teolog og højskolemand Morten Pontoppidan til genmæle. Han
mente godt, at disse bøger - skønt de ikke udtrykte den kristne tro - kun
ne belyse livet og den moderne verden, og at det derfor var dumt at holde
dem borte fra ungdommen. Det er muligt, at bøgerne ikke bringer solskin
og regn, skrev M. Pontoppidan, »Men der er jo også noget der hedder
blæst ... Det store europæiske blæsevejr, der i vore dage med fornyet
kraft går landene rundt... denne storm skal komme vort vågnende folke
liv til gode som en rensende og styrkende overhaling«. Det synes jeg er
godt udtrykt. Sagen med »fritænkerbøgerne« peger for mig at se på et vig
tigt punkt. Det er selvfølgelig helt respektabelt, at Schrøder ikke brød sig
om bøgerne fra det moderne gennembruds forfattere, men det bliver for
mig at se problematisk, når modstanden mod de moderne forfattere og de
nye åndsstrømninger, som gør sig gældende i 70-erne og 80-erne fører til
afvisning af anderledes tænkende. Som når Schrøder i 1890 erklærer, at
elever som ikke delte »det grundsyn på menneskelivet og kristenlivet, der
blev gjort gældende i foredragene« ... ved indmeldelsen burde bekende
kulør og senere »ikke gøre noget forsøg på at gribe ind i de egentlige
lærlinges rolige benyttelse af undervisningen og syn på skolens arbejde«.
Så bliver højskolen for snæver. Det er da også værd at bemærke, at
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Schrøders afvisning af »fritænkerbøgerne« ikke deltes af de to lærere i lit
teratur på Askov i 1880-erne, nemlig Holger Begtrup og Jakob Knudsen.
Skønt de begge var dybt rodfæstede i kristendommen, afviste de ikke det
moderne gennembruds forfattere, fordi de indså, at disses bøger udtrykte
virkeligheden i en moderne verden. Det går ikke, hvis højskolen, evt. i
glæde over egne resultater, afviser realiteter i den moderne verden, selv
om disse kan synes utiltalende og ubehagelige. Højskolen må på en gang
være åndskraft og virkelighedsnær.
En anden udfordring, højskolen blev stillet over for sidst i forrige
århundrede, var det forhold, at en voksende del af befolkningen (og der
med af ungdommen) efterhånden boede i byer. Skulle højskolen ikke også
formidle sin livsoplysning til byens unge? Hvorfor kom de kun i så be
grænset omfang til højskolen? En del højskolefolk stillede disse spørgs
mål. Bla.a. Chr. Flor, der på sine gamle dage i 1870 begyndte en »Af
tenhøjskole« i København »for at skaffe Københavns indvånere lidt af
den velsignelse, som folkehøjskolen åbenbart bereder befolkningen på
landet«. Forsøget måtte dog opgives, men andre forsøgte, bl.a. F. Fal
kenstjerne med »Københavns Folkehøjskole« i 1880, en skole som går i 8
år. Også Morten Pontoppidan forsøger sig med højskole i byen, for at få
byens unge og også arbejdere i tale - for at bygge bro mellem land og by.
Heller ikke denne skole går ret længe, skønt Pontoppidan har udmærkede
lærerkræfter, bl.a. Jeppe Åkjær. Åkjær har i sine erindringer »Før det da
ges« givet en fin skildring af Morten Pontoppidan (som han respekterede
dybt) og hans højskole (først den i Jørlunde, hvorfra Pontoppidan førte
en tapper strid mod Estrups højre-diktatur, siden den i København). Men
københavnerne ville ikke på højskole.

»Men skolen gik langtfra godt. Den begyndte med 50 elever, hvoraf
vistnok adskillige gratis. Tilsidst sank det ned til næsten ingen ting.
Højskoletanken har aldrig rigtig villet bide på københavnerne. De syn
tes, det var noget grinagtigt noget at sidde og synge af sangbogen lige fra
morgenstunden. De fleste af eleverne var alt andet end københavnere,
men skikkelige folk ude fra bondelandet, for hvem der var flere end
højskoler nok i forvejen. Københavns borgere svigtede ganske, kun en
enkelt velhaver, Herman Bing, sendte sin 16-årige datter Helga, den se
nere fru kaptajn Eilertsen, derhen, ellers sås kun et par butiksjomfruer,
der gik gratis til nogle aftentimer. Det hele var en oplagt fiasko, endda
der stod de bedste videnskabelige navne bagved, folk som V. Pingel,
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Herman Trier, Falkenstjerne og historikeren A. D. Jørgensen-, nej om
man så kneb københavnerne med tænger, skulle man ikke hale dem ind
ad højskolens døre!«
(fra »Før det dages«)
Først med Johan Borups bestræbelser blev der etableret en højskole i
København, som kunne holde.
Jeg har med denne artikel ikke villet skrive højskolehistorie. Det ville
blive for omfattende. Men jeg har villet fremhæve nogle enkelte for mig
vigtige udfordringer og brydningspunkter i første halvdel af højskole
bevægelsens hidtidige historie (nu hvor vi går imod 150-års jubilæet).
Til sidst vil jeg bringe et, synes jeg, godt citat om, hvad højskolens op
gave er, af en af de højskolefolk indenfor den grundtvigske bevægelse,
som søgte at åbne højskolen; og som var på vagt overfor tendenser til
selvtilfredshed, som godt kunne snige sig ind i den periode, hvor grundt
vigianismen blev en sejrende bevægelse. Nemlig Thomas Bredsdorff,
som var lærer hos Holger Begtrup, da han grundlagde Frederiksborg
Højskole og som senere oprettede Roskilde Højskole (i 1907, altså før den
i 1930 blev overtaget af AOF). Thomas Bredsdorff var, som Alfred Poul
sen (Ryslinge) med et Bjørnson-citat siger »den salte havstrøm, som i
vore lumre fjorde kom«. Om højskolens opgave siger Bredsdorff, at den
»er at få brudt den skal itu, som hos den enkelte hindrer personlighedens
vækst op imod lyset«.

Vestjyllands Højskole 2
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Mindeord om Boye
Af BENT MIKKELSEN

Det var aldrig kedeligt at være sammen med Boye. Han kunne slå gnister
af alting, og der skete noget, når han kastede sig ud i en diskussion, et
samvær, en stund omkring kaffe- eller frokostbordet.
Jeg har ikke været så heldig at være kollega med Boye i et vinterskole
forløb, idet jeg først kom til Vestjyllands Højskole i sommeren 1982, da
Boye efter at være fyldt 60 år i februar havde besluttet at ville holde op
som fuldtids højskolelærer. Men jeg har haft den store glæde at have som
merkurser sammen med Ruth og Boye. Det har i høj grad været givende og fornøjeligt. Ligesom iøvrigt et samvær med Boye altid var fyldt med
nerve, med humor og med kloge betragtninger fra hans side.
Især to ting ved Boye har slået mig lige fra starten, jeg mødte ham. For
det første en meget levende interesse for og optagethed af livets væsentli
ge anliggender. Hvad enten det så drejede sig om de store spørgsmål af filosofisk-livsanskuelsesmæssig art eller de helt dagligdags måder, vi som
mennesker omgås hinanden på. De »store spørgsmål« og så dagligdagen
hang nemlig for Boye fuldstændig sammen. Han havde en opmærksom
hed overfor det andet menneske og dets særlige forhold, som var velgø
rende. Også overfor barnet og dets måde at opleve på. Engagementet i
højskolens sag: livsoplysning kom hos Boye til udtryk både gennem en
meget stor viden om og indsigt i vores historiske, filosofiske og især lit
terære tradition og så en forbløffende evne til at skære igennem og trænge
ind til sagens kærne. Hans direkte - ofte provokerende - facon gjorde
samtidig, at drøftelserne, Boye deltog i, ikke blev stående i det udvendige,
men ved appellen til det personlige, til det lidenskabelige engagement, gik
dybt. Derfor var diskussioner/drøftelser med Boye så spændende og en
gagerende. Og blev tit til den belysning af livet, som er sand livsoplys
ning.
Det andet, jeg gerne vil fremhæve ved Boye som højskolemenneske,
var hans sans for den enkelte elev. Hans opmærksomhed overfor og soli
daritet i særlig grad med den lidt vanskeligt stillede elev. Den elev, der
måske ikke naturligt tiltrak sig opmærksomhed fra medelever og lærere
kunne Boye med sin åbne og direkte væremåde medinddrage i fællesska
bet. Han har på den måde givet mangen en skrøbelig elev et rygstød og en
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fornyet tro på egne kræfter. Også af den grund har vi ved elevmøder gang
på gang hørt Boye højt skattet af tidligere elever. Boye var med et udtryk
fra en af de noveller af Jørgen Nielsen, som han talte så godt om, »på li
vets side«.
Vi »yngre« folk i højskolen har også flere gange nydt godt af Boyes be
retninger fra højskolehistorien, båret af indsigt, munterhed og krasse
synspunkter. Og så forstod Boye - og her må Ruths gæstfrihed og hjerte
lighed fremhæves - at arrangere rum for en drøftelse af vigtige livsspørgs
mål i en blandet kreds. Jeg husker sådan et møde i en weekend i efteråret
1984, hvor der var fyret op i kakkelovnen hos Ruth og Boye, suppe på
bordet, vin dertil, og så forløb drøftelserne - ja, her er ordet samtale på
sin plads - med saft og kraft, klogskab og humor og med den hjertelighed,
som Boye - sammen med Ruth - har været så gode til at få frem. Det er vi
mange, der med taknemmelighed tænker på! Boye vil blive savnet som
den seer og igangsætter, han var. Han virkeliggjorde, hvad Grundtvig så
fint har udtrykt:
Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet; ...

Årets gang
Af LARS PETERSEN

Den 28. september 1990 ankom 39 personer fra det ganske land, ja nogle
af dem sågar fra den øvrige verden - til højskolen. 39 personer, der ville
bruge de kommende 3 eller, for de flestes vedkommende, 7 måneder som
elever her.
Hvad vil man i særlig grad stoppe op ved og tænke tilbage på i det tilba
gelagte år? Er det nogle af de mere eller mindre »officielle« begivenheder
og arrangementer, som er opregnet her nedenfor, eller er det det, der er fo
regået indimellem: kammeratskabet undervejs, samværet i elevkøkkener
og -værelser, en særlig fest, måske naturoplevelser, måske et spark fremad
inden for et fag, eller måske Hanne og Rasmus’ musik, eller ...?
Det er op til jer, som læser dette. Stop op ved det, som I hver især har
glæde, gavn og fornøjelse af at mindes.
Mer burde måske have været med i oversigten. Der har for eksempel
været mange fine »Sang- og fortælletimer« ved forskellige lærere og ele
ver, og der blev også etableret en filmklub undervejs.
Som tidligere år har skolen også denne vinter været ramme om et uddannelsestilbud/kursus (UTB). I år var det et helt selvstændigt forløb i
forhold til højskolens øvrige vinterhold, lavet i samarbejde med HoksenUddannelsesCenteret og Handelsskolen i Ringkøbing. Emnet for kurset
var butik og turisme, man kan sige et erhvervsrettet egnskursus. Kurset
var af 5 måneders varighed, og holdet - 16 vestjyder - startede her på sko
len den 1. okt. Efter 5 uger her fortsatte de på VUC og handelsskolen,
hvor Signe stadig fulgte holdet. Dette UTB-kursus afsluttedes med endnu
en uge her på højskolen i slutningen af februar, men Signe fortæller, at
holdet stadig mødes.
September
Introduktionsdage og det første møde med vestjysk natur: en vandretur
fra Dejbjerg Hede gennem Bjørnemosen til Bundsbæk Mølle.
Oktober
UTB-kursets start. • Den første fællestime var en tur til Vesterhavet, slet
og ret. • Egnsmøde med Karen Maigård Knudsen fra Udviklingscenteret
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for Folkoplysning og Voksenuddannelse om »Landsbysamfundets udvik
ling og afvikling«. • Fællestime med Benny Christensen om energipoli
tik. • Fællestime med Henrik Bredholt og Ann-Maibritt Fjord, der spille
de, sang og fortalte om »Smerten og glæden i den jødiske musiktradi
tion«. Og så blev Henrik og Maibritt og spillede op til dans om aftenen. •
Spindeweekend med Eva Tranæs. • Besøg af 15 elever fra Danebod
Højskole, der var en tur på disse kanter. • Fællestime med Renate, der
fortalte om Jens og hendes 4 år som u-landsfrivillige i Kenya. • Kirkeligt
Samfunds årlige aftenmøde her på skolen. • Fællestime med Roberta
Carrera fra Odin-teateret i Holstebro, der fortalte og gav os prøver på
kropsteaterets teknik og udtrykskraft. • På månedens sidste dag fik Bret
os til at lave et »Halloween-party« efter amerikansk skik. En mindevær
dig fest, og så på en onsdag.

November
I denne måned lagde vi ud med et besøg af DUSIKA - De Unges Symfo
niorkester I Københavns ^mt - der øvede og gav koncert her. • Fællesti
me med Gunnar Jensen fra Holstebro Højskole om »Kunst i Vestjyl
land«. • Egnsmøde med Dominique Bouchet: »Fremtiden er allerede
begyndt«. • En weekend med ’klavermesterklasse’ for musikskoleelever i
Ringkøbing Amt med pianisten Peter Westenholz, der også gav koncert
som flot afslutning på kurset. • Fællestime, der bød på Kieslowskys film
»En lille kærlighedshistorie« med oplæg af Lis. • Midt i november af
holdt elevforeningen den traditionelle elev-weekend, denne gang med te
maet »kropssprog«. • Fællestime med Ditte Krøgholt, der fortalte Göran
Tunströms roman »Tyven«.
Emneuge med ’modern dance’, med Elisabeth Jacobsen, og med vable
tur rundt omkring Ringkøbing Fjord, fotogruppe, skabelsen af en skram
mel-skulptur (»Skibet skal sejle i nat«), plantefarvning med Eva Tranæs,
og så fik væverne endelig afløb for deres iver. Ugen bød også på teatertur
til Odin-teateret, hvor vi så »Talabot«. • En weekend genlød skolen af la
tinamerikanske trommerytmer, idet der var kursus for musikskolelærere
med Birger »Krølle« Sulsbrück inden for vores mure. • Op til folketings
valget var der fællestime med tidligere forstander for Krabbesholm
Højskole, Kristen Schultz Pedersen. • Egnsmøde med lektor Finn Jaco
by om krisen i Mellemøsten mellem Kuwait og larq, før krisen blev til
krig. • November sluttede med en sangaften med Bjarne Haahr arrange
ret af Kirkeligt Samfund.
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December
I december var der ikke så mange arrangementer, for vi havde travlt med
’slutspurten’ i fagene. • Fællestime med Henning Eichberg om »Det tysk
tyske forhold«. • Den følgende fællestime var den traditionelle pakke
dag, hvor skolens kursusfoldere og årsskrift blev gjort klar til udsendelse.
Hertil den ligeledes traditionelle juleglögg med æbleskiver og musik over
højttalerne.
Og så blev det tid for efterårets åbent-hus-arrangement, hvor forskelli
ge udtryk for 3 måneders arbejde blev vist frem. Om aftenen var vi så hel
dige, at »Ramshaggle - Mette og Bente - sang og spillede for os sammen
med ham der rytmeboksen. Herligt. Derefter blev det snart tid til juleaf
slutning bl.a. med gavmild julegaveuddeling fra lærerne og afsked med
dem, der ikke skulle fortsætte efter jul, thi næste dag, tirsdag den 20. de
cember, var der afrejse.
Januar
Lørdag den 5. januar ankom så det ’nye’ hold, der dog for tre femtedeles
vedkommende bestod af ’hangovers’ fra efteråret, og vi tog hul på de
næste 4 måneder.
Fællestime med Johannes Nørgaard Frandsen om »Rock, religiøsitet
og reklamer«. • Fællestime med læge og ’amtsrod’ Knud Jacobsen om
»Sygdom som signal«. • Egnsmøde med Lars Thorkild Bjørns lysbilledforedrag »Tjekkoslovakiet«. • Fredag den 18. havde vi debut på en ny
ordning til afløsning af de hidtidige hjemrej seweekends. De blev nu afløst
af såkaldt »særlige fredage« med anden aktivitet end den sædvanlige un
dervisning. Denne første »særlige fredag« bød på en lang gåtur i sognet
med Lit. • En teatertur til Odinteateret, hvor vi så gruppen »Cimbri«. •
Fællestime med Lis og Estela om den spanske digter Federico Garcia Lor
ca. • Fællestime med filminstruktør og forfatter Christian Braad Thom
sen om Hitchcock. • Aftenarrangement med folk fra den rejsende
højskole i Tvind, der fortalte om Namibia. • Aften med Marius’ far, Ole
Borg, der fortalte om den trussel, dioxin udgør.

Februar
Fællestime, hvor Steen fortalte om Grundtvig. • Endelig lykkedes det Bo
og Mette at afvikle et eventyr i musik og billeder (2 timer og 6 minutter).
• Til fastelavnsfest mødtes gamle og nye elever i Paris. • Fællestime med
Erling Nedergaard som oplæg til vores Krakow-tur. • Foredragsaften
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med forfatteren Knud Sørensen (arrangeret i fællesskab med foreninger
ne i Velling). • Og ikke at forglemme turen til Polen, som der er mere om
andet steds i dette skrift. • Majahanna fra Zimbabwe startede sit 8 ugers
forløb som gæstelærer her på skolen. • Fællestime med jagtkonsulent
Ahlmann-Olsen, der gav os sit syn på naturforvaltning. • Med februars
slutning tog vi afsked med UTB-holdet.
Marts
En helt specielt dejlig, sjov og stemningsfuld fællestime med Mariannes
bekendt, gøgleren Tony Trifolium, som gøglede, fortalte og viste billeder
for os. • Vi havde et inspirerende og givtigt besøg over 3 dage af forfatter
og journalist Ejvind Larsen; først et møde med skolens bestyrelse og med
arbejdere under overskriften »Hvor politikere ej tør træde«, næste dag et
egnsmøde om »Folkestyrets mystik« og igen den følgende dag en fælles
time om »Moderne kærlighed«. • Det blev igen tid til en »Særlig fredag«,
hvor den stod på træfældning (udtynding) og træplantning (skovrejsning,
jvf. Signes artikel). Det var et velkomment afbræk i den daglige undervis
ning, forsødet af op til mange kagespecialiteter til det store kaffebord. •
Fællestime med Majahanna, der fortalte om sit land, Zimbabwe. • En
onsdag trådte lærerne sammen i en tænketank hos Signe, mens eleverne
dyrkede den øvrige del af kroppen: »kropsdag«.
Som optakt til den tilstundende påske oprandt »Store Æggeaften«, og
dernæst tog vi på en 3-dages tur til Skagen. Turen bød på både natur- og
kulturoplevelser: Bulbjerg, Rubjerg Knude, Råbjerg Mile, Grenen, Ska
gens Museum m.m. Vores base var spejderhytten »Drengeborgen«. På
hjemturen brugte vi de absolut sidste kræfter på at spise vores madpakker
i naturen ved Hald Ege ved Viborg. Da vi kom hjem, mødte os på skolen
Jens’ overdådige billedproduktion fra påskedagene.
April
Fællestime med Steen og Bent om »Højskolen«. • På falderebet blev det
til en rensende storvask (- dog på skåneprogrammet). En aften blev afsat
til evaluering, og det blev en god saltvandsindsprøjtning for de sidste
uger. • Fællestime med Majahanna om forholdet mellem de industriali
serede lande og den 3. verdens lande, forholdet mellem nord og syd set
sydfra. • Besøg fra Ålborg af »Overlærer Nielsens Sangkor«, der kom
med deres »postmodernistiske korteaterforestilling« »Voksne er bare
børn, der er blevet sindsyge«. • Alsang med Vellingkoret som drivkraft er
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efterhånden en veletableret tradition, der også i år samlede mange men
nesker. • Ligeledes er april jo tid for højskolens årlige generalforsamling.
Den sidste lørdag i dette forårsforløb holdt vi åbent hus med teater,
musik og kor, foto-, væve-, tegne- og keramikudstillinger, og efter en fin
dag sluttede vi igen af med musik: »Ramshaggle« (stadig Mette og Bente)
og også Martins venner fra Grindsted, der spillede herlig blues. •
Rækken af fællestimer sluttede med et musikindslag, guitarduoen »Fu
sion Acoustic« fra Århus. • Fredag den 26. april var det St. Bededag og
afrejsedag, hvor alle spredtes over det ganske land og den øvrige verden,
men ...

Maj
... en del af dette års vinterhold mødtes til højskolernes dag den 16. maj i
Huset i Magstræde i København til et arrangement afholdt af Uldum,
Rødding, Kolding og Vestjyllands Højskoler i forening, en dag med tea
ter, musik, udstillinger og meget mere. En del mødtes også senere på som
meren til Skanderborg festival.
Efter afrejsen ultimo april gik vi over til en anden køreplan her på sko
len, nemlig afholdelsen af vores mange, meget forskellige sommerkurser,
men se det er en ganske anden historie.

Bevægelser i skolens medarbedjerskare
På kontoret blev Pernille Faarup Nielsen udlært midt i sommeren. Ny
som kontorelev er til gengæld Susana Dessau.
I køkkenet måtte vi tage afsked med Erna Christensen. Tage har haft
følgeskab af Lisbeth Vad, der havde en praktikplads her, og han arbejder
nu sammen med Torben Frandsen, der skal være her indtil april ’92.
8 uger i foråret havde vi Majahanna fra Zimbabwe i huset som gæstelæ
rer. Under Elses barselsorlov i efteråret havde vi fornøjels af Kalle Kjemstrup som vikar, og under Johannes ditto i foråret trådte Knud Steenberg
Madsen til som dirigent af skolens kor, mens Signe vikarierede i vævning.
Signe er hermed holdt som lærer på vinterholdene, mens hun fortsætter
som fast lærer på vores korte kurser om sommeren, og nu har vi Signes
æbletræ - et Ingrid Marie - stående.
Vi vil gerne hermed sige tak for samarbejdet til alle, som rejste, og vel
kommen til de nye.
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Glimt fra Polen - Krakow-turen februar 1991

Min sjoveste oplevelse
Da jeg var nede i saltminen, fordi det var sådan lidt uhyggeligt, og sådan
flot ... Jeg var højdeskræk, men kørte i elevator ned, og der kunne jeg
ikke se noget. Det var rigtig sjovt at se en fodboldbane, det troede jeg ikke
kunne laves i en mine.

Krakow
Det næstsjoveste var at løbe i store snedriver og nogen gange falde - midt
inde i Krakow. Nå ja,... og så var der slottet. Der var sådan nogle kæmpe
sværd, de var så...å store. Jeg fatter slet ikke soldaterne kunne bære
dem.
Jeg så enormt mange tiggere; hvis jeg havde 500 kr., ville jeg give pen
gene til dem.
Folk var enormt usunde, så man nærmest kunne lugte dem. De lugtede
nærmest af sukker. De var gode til at lave ting, bl.a. nisse-babuskaer (I
ved, dem med en hel masse inden i hinanden).
Hotellet
Hotellet var flot indeni, men kedeligt i farverne. Toiletterne var flotte og
sådan lidt grimme også, jeg følte ligesom lidt uhyggeligt, når jeg var i
bad.
Hovedpuderne var alt for store, men sengene var gode at hoppe i... og
man drømte godt. Jeg drømte, at jeg blev kæreste med Martin.
Maden
Det mest irriterende var, da en tyk dame blev irriteret over, at der var no
get mad, vi ikke kunne li’, for hun syntes, det var sådan noget lækkert
mad. Og så var det usundt, sådan lever, hjort og ulækker sovs.

Forretningerne
I butikkerne var de lidt dumme, fordi de nærmest låste slikket inde i pen
geskabe og tyggegummi kostede næsten 5 kr. Det var ret dyrt.
Sandra, 9 år.
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Boderne
Tasken er fyldt med sedler ... 250.000 zloty - voila! Pengene vælter ud
over disken ... Piiinligt at være så rig! Man føler sig forpligtet til at købe
noget ... Manden ryster på hovedet. Jeg går videre til næste bod i dette
paradis af en indkøbshule ...
Om jeg også vil ha’ hjemmesko? Passer de til mit ansigt, si’r du? - Nåh
ja ... Penge er der jo nok af.
T.

Jeg var overrasket over, at jeg kunne køre rundt i sporvogn en hel dag for
en tier! Gadehandlen var smaddergo’ ... Sådan noget mangler vi her
hjemme i DK ...
Michael

Da Lisette og jeg var inde for at købe støvler, stod han bare og læste avis!
Han var fuldstændig ligeglad med vores tilstedeværelse. Først da vi vifte
de med et bundt zloty’s vågnede han op og nærmede sig disken, hvor vi
stod og trippede.
Marianne

Alt var så billigt. Det var fedt at lege »millionær«, men jeg havde det lidt
dårligt med det - dét at man pludselig opdagede en lille stor-kapitalist in
den i sig selv! Men man følte en frihed ved det...
T

Kunstneren
»Du må godt snakke ... jeg taler lidt engelsk« siger han, dybt koncentre
ret om tegningen. »Øh, ja, yes, where do you live?« Det er skidekoldt at
sidde model, dér på torvet. »Leningrad« svarer han kort.
»Hey, remember the church in the background«. Jeg er helt vild med at
få kirken med. Han nikker bare på russisk og tegner videre.
»Sig mig, sidder jeg stille enough? Maybe ... try to ... yes ... Tegn nu
ikke mit hår så stift, vel?!« Alt kan lade sig gøre med lidt bestikkelse.
»Må jeg see it? ... Guud, et glansbillede ... En østeuropæisk svaghed
...«
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Polakkerne
Påklædningen var anderledes - gammeldags - også det, at de gik rundt
med store skindhatte var ret sjovt, syntes jeg.
De misbruger kemikalierne, disse polakker ... Hvorfor har de polske
blondiner denne gullige hårfarve?
Folk virkede meget indelukkede ... de snakkede ikke i forretningerne.
De kunne da godt have spurgt mig, hvor jeg kom fra ...
T.

Folk havde ikke travlt dernede; det fandt jeg sådan set udmærket.
Michael
Auswitz
Nej, det lykkedes ikke ... at få blot en enkelt tåre frem i øjenkrogen. Se, se
... brillerne, håret ... kufferterne ... massegraven.
Hør, hør! De rungende lokaler, krydret med gulvets tonløse papegøje
stemme. Hun kigger på et punkt på væggen når hun taler - et lille trick ...
Auswitz har været kold og upersonlig. Hun er perfekt til at føre os ind i
stemningen.
Blindt følger vi efter hende til næste glasbur ... billederne ... disse ud
tryk man kunne bruge dage og uger på at slubre i sig. Vi glider hurtigt for
bi dem, ind i sovesalene. Jeg har altid væmmedes ved tanken om menne
skets behandling af burhøns.
Aha, dét er gaskammeret - desperates, døendes sidste forsøg på at
klamre sig til livet er lige dér, i væggen ... Neglerids ... Historiske doku
menter fra en vanvittig tid for længe siden ... Nej, reaktionen vil ikke
komme - ingen tårer.
På vej hjem i bussen synker jeg hen i en tåget tilstand. Aldrig har jeg følt
det så underligt - magtesløs og barnlig, ufatteligt!
T.
Is lo

Luften
Der var så ufatteligt forurenet - jeg kunne bare ikke holde det ud til sidst.
Det var bare så ... HJÆLP!!!
T
Lone

Vestjyllands Højskole 3

Dansen
Af ELSE MATHIASSEN

»Jeg har ikke opfundet min dans,
den fandtes før jeg!
men den sov og jeg vækkede den.«
Isadora Duncan
At danse er at bevæge sig i spænd mellem jord og himmel. Uden jorden
forsvinder man ud i den blå luft, uden himlen får vi ikke flyttet os en tom
me, men må kravle som orme over gulvet.
Danseteatret/den ekspressive dans, er dansen hvor krop, sjæl og ånd
får lov at være ét uden at blive spaltet op.
I dansen kan jeg nå dybere ind i et digt, som jeg ikke har kunnet få liv i
bare ved at sidde og læse. En fortælling jeg gerne vil huske, lever stærkere
i mig når den er blevet danset. Har jeg hørt eller læst om en eller anden
psykologisk tese, kommer jeg lidt videre i min forståelse, hvis jeg har vir
keliggjort nogle af tankerne i et billede, en dans.
Selvfølgelig har dans, som alle andre kunstarter, også en rensende funk
tion. Den kan være med til at hjælpe mig gennem svære perioder. Og så er
det sjovt.
Dansen jeg beskriver er ikke ballet eller anden form for trindans.
Sat på (tå)spidsen deformerer balletten kroppen. Den bruger kroppen
til at fornægte kroppen. Sved, anstrengelse og almindelig fedt på kroppen
er bandlyst i sin higen efter himlen. Det er ikke tilfældigt, at denne kunst
art er opstået i kristne lande, som frygter eros og sanselighed.
Gamle balletdansere eksisterer ikke på scenen. Det ville også blive et
ynkeligt syn, med den ideologi der ligger til grund for kropskulturen i den
vestlige verden: Hurtigere, højere, længere.
Helt anderledes er det i de fleste andre kulturer. Der bliver man en
bedre danser med alderen. De fleste etniske danse er ikke nødvendigvis
en fysisk kraftpræstation. Disse danse bygger på bevægelser som får deres
kvalitet fra den fylde, visdom og erfaring, det er muligt at få med
årene.
Men man behøver ikke være afrikaner, inder eller japaner for at opnå
den tilstand. Til karnevaller herhjemme har jeg oplevet noget tilsvaren34
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de. Det var de yngre, der faldt fra først. De forstod ikke at bruge den ener
gi, der bliver tilført danseren, både gennem dansens egne bevægelser og
de andre dansere.
Jeg vil slutte som jeg begyndte, med Isadora Duncan. En af de første
der i den vestlige verden arbejdede for at befri dansen. Hun havde fat i
kultdansens rødder.
11916 skriver Isadora Duncan: »For mig er dansen ikke blot den kunst
art, som tillader den menneskelige sjæl at udtrykke sig i bevægelse. Den er
desforuden grundlaget for en hel livsopfattelse, som er mere smidig, mere
harmonisk og mere naturlig«.
Om Isadora Duncan: Læs »Dansen mellem lys og mørke« af Lone Rørly i Cekirna, arbejds
notat nr. 7.

På stoffer
Af JOHANNE MØLLER SØRENSEN

I begyndelsen af min skoletid hed de timer, der skilte sig klarest ud fra
den bøgernes verden, skolen var (og er?) håndgerning. Senere hed de
håndarbejde. »Gerning« lød for gammeldags og måske lidt for patetisk
om vore ubehjælpsomme forsøg på at følge trit med det kanoniserede
kors-, kæde-, hekse- og konturstingspensum, foruden den obligatoriske
TV-sok med kuglerunde kvaster. Så meget desto mindre som vi godt var
klar over, at det ikke var her fremtiden lå, hvis vi overhovedet havde en
fremtid som »håndarbejdere«.
Heldigvis var det ikke bare os elever, der mærkede behovet for foran
dringer på det punkt; lærerne kom på kurser, og vi oplevede både i
håndarbejds- og formningstimerne en langt højere grad af »frit slaw«. De
håndværksmæssige utilstrækkeligheder behøvedes ikke længere at tage
modet fra en. De årlige udstillinger blev i højere grad end tidligere en ud
stilling af unikke frembringelser, hvor det tidligere havde været umuligt
at skelne den enkeltes fingeraftryk på produktet i andet end helt bogsta
velig forstand: hvem havde svedt mest over de svære kædesting eller
strikkede snoninger. Og hvor aldersforskellen på de udstillende tidligere
kun havde kunne iagttages i form af tiltagende sværhedsgrad i de håndar
bejdsmæssige discipliner, vidnede frembringelserne nu lidt mere om per
sonlighed og individuel udvikling. Sådan var tendensen i hvert fald,
selvom der stadig ind i mellem blev lagt op til ren kopiering. Jeg husker
da, at man med held kunne nægte at udføre et bestemt forklæde med bro
deri og begrunde det med, at det var kedeligt, både at lave og at se på.
Det forekommer mig, at man en overgang talte om manuelle fag, for
det lød fmere og lagde afstand til de gammeldags modeller, ældre håndar
bejdslærere havde på repertoiret.
Men ellers blev det begrebet kreativitet, der blev tidens løsen. De krea
tive fag: de skabende fag! Og skabt blev der. Sikke en udstilling jeg - og
mange af mine jævnaldrende, tror jeg - havde kunnet lave, dersom vore
samlede værker kunne komme for en dag: »kunstnerkitler« med kartof
feltryk, strikkede »slipovers« i tidens favoritfarver: brunt og orange, filt
dekorerede tændstikæsker, grovbroderede billeder, »hot pants« med
snører i kontrastfarve ned langs siden, strikkede tøfler, »solbatikkede«
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T-shirts, hønsestrik i lange baner, patch-work af udrangerede cowboybuk
ser, kludetæpper, you name it!
Alle disse frembringelser var ikke længere udelukkende resultat af
hændernes arbejde, men også af fantasiens. Og hvis en gammel håndar
bejdslærer skulle vove et lille pip om, at håndværket, færdighederne og
ikke mindst akkuratessen ville blive offeret på fantasiens alter, så ville
hun ikke have helt uret. Af selvsamme årsag er det nok, at ikke mange af
ovennævnte »værker« er bevaret for eftertiden.
Men sjovt var det. Håndarbejdstimerne var i 6. og 7. klasse absolut
mine yndlingstimer. Selvfølgelig ville det være at fortegne sandheden at
hævde, at denne forkærlighed alene skyldtes håndarbejdets besættende
virkning; håndarbejdstimerne var snakketimer, hvor vi selv satte dagsor
denen. Det er en anden men også vigtig historie.
En slags besættelse var det - og er det! Ikke bare for mig, men for rigtig
mange kvinder. Vi er »på stoffer« på den ene eller anden måde. Jeg ken
der kun få kvinder, der sjældent eller aldrig giver sig af med håndarbejde.
Og jeg kender til gengæld mange, som føler sig bedst tilpas med »at have
gang« i noget. Gad vide om skolens sløjdundervisning for drenge har haft
samme langtidsvirkning? Næppe.
Den håndværksmæssige virketrang, som vi altså er mange, der er gre
bet af, er ganske irrationel; endskønt vi ofte siger til hinanden, at »det
kan betale sig«! Det er selvfølgelig en illusion i dagens lavprisvaremættede samfund. Det meste håndarbejde (bortset fra reparationer,
måske) er ren underskudsforretning - eller i det mindste: en udgift.
Håndarbejde er i sig selv blevet en vare på et marked, der bliver mere og
mere broget uden derfor at blive mere fantasifuldt. Det kan enhver for
visse sig om ved at besøge en nogenlunde velassorteret garn- eller stoffor
retning, for slet ikke at tale om hobbyforretningerne. Her falbydes alt,
hvad et par kriblende håndarbejdsfmgre kunne drømme om at få fat i og mere til. Meget mere - og alt for meget, efter min smag. Bemeldte for
retninger vil typisk have de mest iøjnefaldende hylder fyldt med kitch af
typen »vi-blev-ikke-færdige-på-fabrikken«: sy selv jule-patchworkpuden,
det quiltede babytæppe, krokodillepoloskjorteimitationen sammen! El
ler: »Saml selv julekrybben af vatkugler, filt og guldspray«.
Der er tilsyneladende et veritabelt boom for den slags halvfabrikata.
Det er som om, at 70-ernes kreativitetsbølge har fået trukket tænderne ud
og er blevet til ren og skær håndarbejdsmæssig aktivisme. Håndarbejdsrobotten synes lige om hjørnet, hvis man vender blikket den vej.
39
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På Vestjyllands og mange andre højskoler undervises der også nu i 90erne i vævning. Anakronistisk, vil nogen hævde. Vævene havde allerede
været pakket væk længe, da de under krigen blev fundet frem igen til en
kort, af nødvendighed fremtvunget renæssance. Da krigen var overstået
røg vævene på bålet eller måske bare på loftet, hvor mange havde ligget
lige siden, da de kom frem i lyset under 70-ernes uldboom. Alle (nej,
mange!) skulle nu have får, filte, spinde og - væve. Men den bølge er nu
også mere eller mindre passeret og overhalet indenom af 80-ernes forkær
lighed for især silkemalingens farveeksplosioner.
At spinde, at filte og at væve er nu om stunder lidt anakronistisk, som
sagt. Eller eksotisk, for ikke at sige avantgardistisk, for så vidt som avant
garde er at gå imod strømmen. I hverken vævning, spinding eller filtning
er kitch mulig og halvfabrikata findes ikke. For vævningens vedkommen
de gælder det selvfølgelig, at der findes opskrifter lige til at kopiere - men
som regel gider ingen gøre det, i hvert fald ikke i form af tro kopi, for har
først ladet sig fange ind af det edderkoppenet, vævens »trend« billedligt
talt udgør, kan man lige så godt selv forsøge at finde ud(tryk). Hvadenten
man er blevet mest optaget af at udforske og forstå vævens »naturlove«
og disses betydning for tekstilet eller af at udforske garners og farvers
opførsel - eller begge dele.
For mig er det blevet sådan, at jeg må hylde vævningen som håndarbej
dets dronning. Måske hænger det sammen med, at vævning forekommer
mig at være en mellemting mellem håndarbejde og håndværk - hvad så
end forskellen er.
På den ene side den tekstile udfordring. Hvordan skal stoffet se ud,
hvordan skal det mærkes, føles - og hvorfor? Fantasien myldrer af mulig
heder; farve føjes til farve, mønsteret kommer til og ændrer måske farve
valget. Skal det være tykt og tæt eller let og luftigt, skal det være uld eller
silke eller begge dele. Ethvert forslag fantasien skaber associeres til min
der om vejr, steder, dufte, typer, oplevelser - eller måske er det omvendt;
uanset hvad, er det på garnets mikroplan, at beslutningerne skal tages, og
det kan kun ske ved hjælp af forestillingsevnen.
At stille sig selv en væveopgave tvinger een til at vurdere grundelemen
terne i udtrykket, før man kommer frem til eventuel staffage og special ef
fects.
På den anden side »maskinen« med dens sindrige mekanik af betyden
de op- og ned-bevægelser, hvis funktion må forstås til bunds, før de kan
bringes til at udmønte sig i stoffet. Grafiske abstraktioner af funktionerne
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må tages i brug, der skal tælles, regnes og regnes ud. Kort sagt tænkes lo
gisk.
Med andre ord: vævning indebærer at der er bud efter begge hjerne
halvdele, hvor så end det er, at henholdsvis logik og kreativitet sidder; for
ikke at tale om den kreative logik og den logiske kreativitet.
Men det, der ophøjer vævningen til dronningestatus er ikke hverken
den ene eller den anden form for hjernegymnastik. Det er dens særlige
måde at være /modarbejde på. Tænk at have siddet og vævet i timevis og
så opdage at man ikke har gjort andet end netop vævet. Ikke spekuleret,
ikke overvejet, ikke vurderet. Bare fulgt skyttens rytmiske flugt gennem
skellet, holdt tråden til kanten, slået sammen, trådt nyt skel, forfra, forfra,
forfra ... Jeg ser det i slow motion. Betydningen af de små ting i nuet
skærpes. Hænderne er som frigjort fra hovedet. Omsætter selv de infor
mationer, berøringen af garnet giver, til næste led i processen. Uden an
strengelse; selvfølgeligt. Kroppen som vævens forlængelse eller væven
som kroppens.
Væver rimer på svæver - og i stjernestunder kommer det ud på et.

Lidt træplantningshistorie
- / anledning af de nye skovrejsningsplaner
Af SIGNE JEPSEN

»Vi skal have mere skov i Danmark. Dobbelt så meget, som vi har nu.
Det har folketinget besluttet, og målsætningerne, at det skal være sket in
den for en trægeneration - 80-100 år.« »Frem til år 2001 skal der være
plantet 180.000 hektar skov, svarende til seks procent af det åbne land.
Gennemsnitligt skal der plantes 5000 hektar om året i hele tidsrummet,
og det bliver især løvtræer, der plantes.« Sådan skrives der i »Miljø Dan
mark« fra juni 1991. »Miljø Danmark« er miljøministeriets informa
tionsskrift. Senere i skriftet er der endnu en lille artikel om træplantning
»Tilbage til vikingetiden«, hvor journalisten Gorm Rasmussen slutter af
med at skrive: »Lykkes skovrejsningen ligeså storstilet, som politikerne
har ønsket, vil initiativet nu nok blive husket lidt længere end 100 år. Det
er måske den største og vigtigste samlede indsats på skovområdet siden
skovloven af 1805 - den, der reddede skoven fra at blive udryddet som
landskab i Danmark«. Jeg skal ikke underkende fredsskovpligten fra
1805, men jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at man i et skrift
fra miljøministeriet/-styrelsen ikke kan komme i tanke om andre indsat
ser, der har haft en enorm indflydelse på skove og træers udbredelse i
Danmark. Samtidig er det da pudsigt, at Gorm Rasmussen tror, man vil
have en bedre hukommelse om 100 år, end han tilsyneladende har idag.
Eller er det bevidst, at tusindvis af menneskers indsats gennem de sidste
knap 130 år, negligeres fuldstændig? Der er da ellers blevet lavet skovrejs
ninger og træplantninger, der flere gange har fordoblet vore skovarealer.
Jeg ved godt, at det især er et jysk fænomen, men Jylland indgår vel også i
Danmarkshistorien, og historien er trods alt ikke ældre, end at nogle af de
mennesker, der stak planterne i jorden, stadig lever iblandt os.
Hvorfor nu fare op overfor sådan en lille bemærkning. Jo, fordi den
rører ved noget meget vigtigt angående hvordan vi takler miljøproble
mer. Skal der gøres en indsats for, at det er noget, mennesker er engage
rede i, føler som et personligt anliggende, eller skal det gøres via love og
dekreter. I sidste tilfælde risikerer vi at ende i en skræmmende diktato
risk situation på bekostning af det demokrati, som vi i disse tider rejser
verden rundt og roser os af. For man forestiller sig vel ikke, at det er nok
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at udstede en lov om skovrejsning. Hvem skal plante træerne? og hvem
skal sætte pris på at de bliver plantet? Er det statens rolle at udstede ordre
eller at være igangsætter og støtte til borgernes initiativer. At borgerne
skal involveres og i sidste ende også helst føre slagets gang, vil muligvis
ikke få tingene til at gå så hurtig, og det er ikke sikkert, det bliver helt som
planlæggerne gerne ville, men det er nu vist ikke så ilde, når vi tager hel
heden i betragtning.
Når man bor i Vestjylland, må man gang på gang undres over de mange
træer, fordi stort set alle de millioner af træer er blevet plantet af menne
sker i løbet af de sidste 130 år. Historien er ældre endnu, men det store
boom starter i 1860-erne. Lad os kigge lidt på midtvejsstatistik fra »Det
Danske Hedeselskab 1866-1916«. Et jubilæumsskrift:
Statsskovvæsenets Hedeplantager udgjorde
ved udgangen af 1914 ............................................ ca. 25.200 ha
Klitvæsenets ........................................................... ca. 26.900 ha
De gennem Hedeselskabet oprettede ................... ca. 77.300 ha

Ialt

ca. 129.400 ha

Jyllands Skovareal var i 1860 ......................................
og i 1912 .........................................................................
Skovprocenten var i Jylland

Skovprocenten var i Danmark

1860
1907
1912
1860
1907
1912

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

635,5 km2
2003,2 km2

2,7
7,5
7,8
4,7
8,3
8,5

Træplantningen holdt ikke op i 1912, men fortsatte med svingende inten
sitet op til vore dage.
Historien om Dalgas og Hedeselskabet er i grove træk kendt af alle, så
jeg vil nøjes med nogle bemærkninger om to områder. Dels hvad skete
der egentlig før 1866 (hvor Hedeselskabet blev dannet og senere Det
Danske Haveselskab i 1872). Hvordan blev vejen banet for denne indsats.
Dernæst vil jeg dvæle ved det faktum, at det jo ikke var Dalgas selv, der
plantede disse træer, Hedeselskabet og senere også Haveselskabet var ka
talysatorerne for indsatsen.
Ifølge »Hedens Grannelund« lød startskuddet for de første forsøgstil44
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plantninger på den jyske hede i 1788. På det tidspunkt har heden haft sin
største udbredelse overhovedet. Kun lidt egekrat og enkelte andre træer
har været at se i landskabet. Få steder har det vel været så slemt som i
Grove sogn (nær Karup). Her berettes, at der kun var to træer i hele sog
net, og endda, at det ene blev fældet, fordi man havde brug for træ. Det
var staten, der lagde ud. Håbet var, at det kunne lykkes at få træer til at
dække »hedeørkenen«, dels for at skabe læ, dels for at få træ til brænde,
byggeri og hvad man nu ellers brugte træ til dengang. Sikkert er det i hvert
tilfælde, at træ på det tidspunkt var en meget vigtig ressource. Stendal hed
det, hvor de begyndte. Det ligger på Alheden og i tilknytning til de områ
der, hvor de tyske kolonialister (kartoffeltyskerne) havde fået anvist jord.
Her var der brug for læ, og her var der arbejdskraft til rådighed. Senere
kom andre områder til på Alheden, Randbølhede, Palsgård, Feldborg og
forskellige små områder. Dette skete i slutningen af 1700-tallet og starten
af 1800, og det var ikke lutter svir. Kun i Stendal var det en nogenlunde
succes helt fra starten, de andre steder måtte de plante om mange gange.
Der blev gjort masser af erfaringer med jordbund, jordbehandling, plant
ningsprincipper, frøkvalitet, træarter osv. For det var slet ikke ligegyldigt
hvordan kampen med den karrige jord, stride vind og ørkenagtige klima
blev grebet an.
Forsøgene var udsat for stor kritik og skepsis. Mange troede slet ikke
på, at det ville være muligt at få træerne til at gro, andre at tingene skulle
gribes an på andre måder. Andre stridspunkter blandedes osse ind i arbej
det. Forsøgene blev jo startet af staten, og blev båret kraftigt frem af C. D.
F. Reventlow og senere også Frederik d. 6. Det var tyske eksperter, der
blev hidkaldt til at planlægge og gennemføre forsøgene. De havde en del
erfaringer fra de nordtyske hedearealer, hvor man allerede havde været i
gang med beplantninger i nogen tid. Von Langen udarbejdede den første
plan, men kom aldrig selv til at virke på heden, i stedet satte han sine spor
i de Nordsjællandske skove. Forstmanden, hannoveraneren Brüel blev
den, der kom til at forestå de første forsøgsplantninger, og senere blev an
dre hidkaldt. Først i 1815 bliver en dansk forstmand, Jens Bang, ansat,
selv om Brüels søn også var ansøger til jobbet. Den tyske indflydelse hav
de længe været stærk, men en spirende dansk selvbevidsthed anes. Også
på en anden front anes denne selvbevidsthed, for en væsentlig del af den
debat, der førtes i første halvdel af 1800-tallet, handlede om hvem, der
ville være bedst til at føre plantningerne ud i livet. Skulle det være en cen
tral magt, staten gennem statsskovvæsenet og klitvæsenet, eller skulle det
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være noget folk selv stod for, eller skulle de gå hånd i hånd. Tidligt i 1800tallet begyndte de første private at lave egne planteskoler og tilskyndede
folk til at plante. Blandt pionererne kan nævnes pastor Hans Bjerregård
fra Hjermind (tæt ved de første forsøgsanlæg) og herremanden på Sindinggård ved Herning, S. A. Fjeldstrup. Begge arbejdede med plantesko
ler, forsøgsplantninger og ønsket om at udbrede plantningsinteressen til
folk i hedeegnene. Også Blicher interesserede sig meget for sagen, men
hans tiltag blev aldrig rigtig til noget, nok både på grund af pengemangel,
men vel også fordi hans evner gik mere i andre retninger, som digter, poli
tiker, stifter af folkemøder (iøvrigt bl.a. sammen med Fjelstrup fra Sindinggård). Så hans påvirkning blev mere indirekte.
Når Hedeselskabet med de tre Morville, Mourier-Petersen og Dalgas i
spidsen fik den gennemslagskraft, de gjorde, skal det også ses på bag
grund af, at jorden var gødet. Det gælder både erfaringer fra forsøgene,
teknologisk kunnen, incl. en stærkt forbedret infrastruktur (Dalgas var jo
egentlig vej ingeniør), og på den politiske og kulturelle front. De forstod
også at udnytte alle disse aspekter. Hedeselskabet blev oprindelig stiftet
med henblik på træplantning og slog sig på forsøgsvirksomhed, organise
ring og rådgivning. Hedeselskabet havde egne forsøgsplantager bl.a. ved
Høgildgård og Hesselvig Enggård, hvor der også oprettedes en skovskole.
Erfaringerne herfra og de hidtil indhøstede fra de sidste knap 100 år blev
så brugt i en rådgivningsvirksomhed.
Samtidig rejste de rundt og agiterede for, at folk skulle organisere sig.
Her talte de jo netop til folk for hvem, det ikke længere var så fremmed
selv at skulle tage hånd om problemerne. Tænk på højskolerne, andels
bevægelserne, de lokale foreninger osv. Med det resultat at fra omkring
1880 og frem skød plantelaug og plantageaktieselskaber op. Det blev nu
selskabets opgave at rådgive og forsyne folk med planter. Planter der var
billige, fordi staten subsidierede. Der blev både plantet læhegn, træer ved
gårde og huse og egentlige plantager. Udover disse organiserede folks ak
tiviteter, var der også en del enkeltpersoner, der slog sig på træplantning.
De største anlæg kalder vi »grosser-plantager« eller »Københavner
plantager«, fordi det var rige folk, ofte fra København, der købte sig et
stykke hede og lavede plantager og sommerresidens.
Endelig fortsatte statsskov- og klitvæsenet også deres tilplantninger. Se
nere kom andre tiltag til, som f. eks. »Det flyvende korps« - det store ar
bejdsløshedsprojekt, der startede i 1937 og fortsatte til op i 60-erne.
Heden blev ikke gjort lådden på få år. Mine forældre kan berette om, da
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de i deres ungdom (40-50 år siden) kunne stå på en kæmpehøj inde ved
Brande og se lysglimtene fra Nr. Lyngvig fyr. (Vel ca. 70 km i fugleflugtsli
nie). I dag dækker træerne for synet. Plantelaugene og plantage-aktiesel
skaberne eksisterer endnu. Indenfor de sidste 10 år er der dukket det ene
100 års jubilæumsskrift efter det andet op, og mange er stadig aktive med
at tilplante nye områder. Ved en grov beregning (kilde: Danmarks Natur)
så er der i gennemsnit siden 1880 sket en stigning på 3.000 ha pr. år i
skovarealet. Det er klart, at aktiviteten har været svingende og stigningen
ikke nær så stærk i den sidste del af denne træplantningsperiode. Men
konklusionen må være, at vi har erfaringer både i at plante og i at organi
sere plantningen i dette land, også så det er noget, folk virkelig er involve
rede og engagerede i. Jeg er i hvert tilfælde meget glad over, at vi ikke blot
lænede os op ad en lov fra 1805 om fredsskovpligt, for så havde Danmark
eller i hvert tilfælde det meste af Jylland set fuldstændig anderledes ud. At
fredsskovpligten har haft og stadig har sin vigtige funktion underkender
jeg ikke, men der er også en anden historie.
Kilder: Jørgen Nielsen, »Hedens Grannelund« 1988. Div. jubilæumstidsskrifter fra Hede
selskabet, Plantelaug og Plantage Aktieselskaber. Danmarks Natur.

Fodgængerfryd -

en citat-mosaik

Af STEEN ESPENSEN

Fodgængerfryd står der i annonceteksten til en film, der da også vises i
storbyen. For fodgænger bliver man ikke i landskabet, der vandrer, traver
eller kondiløber man. Bortset fra det sidste, er det netop vandringer i
landskabet, det følgende drejer sig om.
»Tab for alt ikke lysten til at gå; jeg går mig hver dag det daglige velbe
findende til og går fra enhver sygdom; jeg har gået mig mine bedste tan
ker til, og kender ingen tanker så tunge, at man jo ikke kan gå fra dem
... men, ved at sidde stille, og jo mere man sidder stille, desto nærmere
kommer ildebefindet ... Når man således bliver ved at gå, så går det
nok.«
Sådan beskriver Søren Kierkegaard vandringens glæder og nytte, og han
var både en stor vandrer i naturen og på stuegulvene hjemme. Samtidig
kender vi flere beskrivelser af hans gadevandringer eller fodgængervaner
i de Københavnske gader. Her havde han et gadebekendtskab med
Grundtvig, der ikke just var nogen vandringsmand.
»Jeg rejser mere til hest end til fods, dels fordi jeg har lyst til at komme
rask afsted, og dels fordi hvem der har en hest skal bruge den, meddele
det oversyn, der kun således kan erhverves, og overlade den nøjere un
dersøgelse til dem hvis sag det egentlig er, til dem der er fodgængere
med liv og sjæl.«
Mon der i den sidste sætning skal læses en hilsen til netop Kierkegaard?
Men ikke kun i 1800-tallets filosofi og kirkekamp og folkelige brydning
kan vi finde vandrerhistorier.
Igennem de sidste 10 år har jeg i forskellige sammenhænge arbejdet
med vandringer, både som legemlig udfordring og som egentlig studium.
Det har været bekræftende at opleve, at de legemlige erfaringer og ople
velser får en ny forståelse ved forskellige forfatteres beskrivelser af deres
vandreerfaringer. Netop som Grundtvig skriver: Og man har aldrig levet,
som klog på det er blevet, han først ej havde kær.
Vandringer som eneoplevelser og som turleder i forbindelse med for
skellige kurser og undervisningsforløb har ud over den kropslige udfol
delse været en vandring i historie og naturforståelse, men samtidig har
Vestjyllands Højskole 4
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som sideline fulgt en eftertanke, der drejer sig om hvad vandringen gør
ved os.
Forfatteren Per Højholt fortæller om en Gitte-monolog, der aldrig blev
til noget. Den skulle handle om, hvordan Gitte og Preben gik omkring på
Himmelbjerget med et prospektkort, for at finde præcis det sted, hvor ud
sigten var. - Som kommentar hertil siger Per Højholt:
»Vi ser naturen gennem vore billeder af den - og de larmer så højt, at vi
ikke kan få øje på, hvordan den egentlig ser ud. Hvis den da gør
det.«
Monologen, omend ufuldendt, og Per Højholts kommentar er interes
sant, fordi det peger på det dilemma, der ligger i vore naturfrednings
bestræbelser, og forsøgene på at fremhæve visse landskaber som særlig
bevaringsværdige.
Yderpunktet hørte jeg omtalt i en radioudsendelse for et par år siden:
Fotofirmaet Kodak har i USA oprettet særlige parkeringspladser for turi
ster og naturiagttagere, hvor de kan opnå de optimale betingelser for at få
et godt billede med hjem. Jeg går ud fra at firmaet samtidig har udstyret
pladserne med de fornødne tekniske foto-oplysninger.
Så vidt er vi ikke kommet herhjemme. Men sommerens blomsterskilte
som vejviser til naturveje, landkort med grønne veje, parkeringspladser
med gode solnedgange og hele stisystemet med røde, blå og gule ture
afmærkede, er tendenser i samme retning. De er ofte værdifulde, fordi de
gør os opmærksomme på oversete værdier i landskabet, men samtidig er
der meget pegepind i dem. Underforstået reducerer disse tiltag så andre
landskaber og syner til at være uden interesse. Vi mangler en ny genera
tion af malere og forfattere, der kan give os nye syner på det oversete og
mindreværdige, og nyt syn på det gammelkendte. Måske skal vi til at se
sådan, som Per Højholt beskriver det her:
»Jeg har den idé, at øjnene er inficerede, vi fatter ikke rigtig naturen
gennem øjnene, fordi malerkunsten og fotografiet og andre indtryk og
floskler i tidens løb har ødelagt en masse. Det er umuligt at bevare sin
uskyld overfor solnedgange, men der er stadig nogle steder i kroppen,
hvor vi oplever naturen, det er de uskyldige steder, det er ryggen, over
armene eller hælene. Jeg fatter udmærket en afgrund eller et landskab
med ryggen.«
Det er nu ikke altid kun hælene, men også fødderne og lægmusklerne der
opfatter landskabet og oplagrer vandringens oplevelser.
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Men hvorfor vandrer? Altså ikke blot trave en tur, eller løbe for kondi
tionens skyld.
Vandringen giver nye syner og fornemmelser, men der skal ventes på
dem fordi det tager tid at lægge byen bag sig, både forstået som den kon
krete by og i mere åndelig forstand den bymæssige mentalitet.
Det tager tid at finde den rigtige gangart, den passende hastighed og fal
de ind i en rytme med den omgivende natur.
I begyndelsen af vandringen er det, som om man overfører den motori
serede eller bymæssige mentalitet på sin gang. Som om man ikke kan
standse op for at iagttage, fordi det vil standse og afbryde fremfarten.
Først efter en tids vandring mistes bymentaliteten, og man finder sin
egen rytme i landskabet. Man kan give sig omgivelserne i vold, og sigte ef
ter målet, der ikke er vejenden men vejen i sig selv. Undervejs er altings
mål.
»Selv kan jeg ikke holde mig indendørs blot en eneste dag, uden at der
sætter sig rust på mig ... Men den vandring jeg taler om, har ikke noget
at gøre med det, man kalder at tage motion, ligesom syge tager medicin
til bestemte tider eller svinger håndvægte og stole. Det er dagens egent
lige gerning og eventyr. Hvis I vil have motion, så gå ud og led efter li
vets kilde.« - David Thoreau.
Når rytmen er fundet kommer lydene og lugtene også til een. Lyde af
mennesker der arbejder på marken, lyde fra motorsaven i skoven, advar
selsskrig fra fuglene, der fortæller at fremmede er på færde. Og andre fug
letoner, ja først og fremmest fuglesangen. Men også lugten af ræv, og lug
ten af stinksvamp, der bringer minder fra barndommens sommerskove
frem. Det er ofte lugtesansen, der frem for andre sanser, der får os til at
huske stemninger og oplevelser, som kan ligge årtier tilbage i tiden.
Til vandringen hører også lyden af egen færden. Jordbundens gensvar
på vore skridt, bladenes raslen, når vi trænger gennem krattet og fasanens
skrig når vi skræmmer den op.
»Han har opfattet sin rejse som et spørgsmål om afstand, mens det i
virkeligheden drejede sig om en forandring af hans egen person ...«
Sådan skriver den franske forfatter Claude Simon. Og hans ord fører hen
til en af de vigtigste til ved vandringens oplevelser: at forlade det kendte
og tilvante og få afstand til det, også i tid og tanker.
Det følgende er et citat fra Lars Bo Bojesens artikel: Uendelighedslæng
sel, der på meget inspirerende måde fortæller om middelalderens pil
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grimsvandringer. Samtidig forstår han at trække linien til vore dage og gi
ver forståelse for at pilgrimstanken ikke kun hører middelalderen til. Ar
tiklen tager afsæt i det vigtigste pilgrimsmål i Europa ud over Rom: San
tiago de Compostella, med St. Jacobs grav. Pilgrimsvejen hertil fører fra
mange kanter af Europa gennem Frankrig og Nordspanien til Galicien. I
vor tid har filmskaberen Bounuel søgt at give et moderne og dog historisk
billede af pilgrimsvejen. Den vej vi også kan finde på nathimlen som
Mælkevejen. - Bynavnet er jo St. Jacob på Stjernesletten.
»Der har alle dage været mennesker, som tog anledning af længslen til
at bryde op fra deres vante liv og ganske konkret begive sig på rejse. På
et tidspunkt blev længslen dem for meget, det vante liv for lummert og
snærende, og muligheden for at få længslen slukket bag solnedgangens
horisont for fristende. I middelalderen kaldte man dette for pilgrims
rejse, og det gør man forresten stadigvæk, for ifølge en fransk statistik
fra 1973 har det at tage på pilgrimsrejse aldrig været så udbredt, som
det er i dag. Ifølge en opgørelse fra 1978 modtog 1000 helligdomme det
te år besøg af 100.000 pilgrimme.«
»Den der vandrer, får i sin krop en mærkelig fornemmelse af, at han
med sin krop så at sige syer himlen sammen med jorden. Med sin krop,
gennem dens orientering i rummet, mærker han himlen - direkte og
uformidlet; og med sin krop, gennem fødder og ben, mærker han jor
dens tryk. Med sin gang skanderer hans krop denne dobbelte omgivel
se, himmel og jord, så den bliver til en rytme, hvor begge er lige
nødvendige. Søren Kierkegaard siger et sted: opgaven for den, der vil
realisere sin eksistens, er ’at sætte sammen’ - sætte de modsætninger,
man består af, så tæt sammen at de ikke mere falder fra hinanden, men
tilsammen danner personlighedens helhed; f.eks. få ånden med, når
man er krop, og få sin krop med i sin åndelighed. Det er denne opgave,
pilgrimmen er igang med at realisere, når han går på den her beskrevne
måde. For det er ånd at mærke himmelordenen i sit bryst, mens ens
krop går på denne jord.«
» - Således er vandringstiden også en overgangstilstand mellem at have
været i samfundet på en utilpas måde og vende tilbage til det med nye
øjne. Den rejsende bryder op - som det hedder om Abraham: fra sit
land, fra sin slægt og fra sin fars hus; han bryder med alle de vaner, med
hele den sæd-vanlige virkelighed, der omgiver ham, med hele den
kendte verden, og begiver sig ud i en ny livsform, der ganske af sig selv
er mere opmærksom end vanlig. Man kunne sige: ved bruddet med de
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beskyttende vaner åbnes den rejsendes sanser eller ’doors of percep
tion’.«
Vandringen giver uventede oplevelser. Hver krumning af vejen lægger
nye syner frem, og de forventninger vi har til oplevelser, slår aldrig til.
Det er altid noget andet og uventet, også.
Samtidig er vandringen et stykke selvransagelse, en vandring ind i dig
selv. Vandringen giver mulighed for at lade tankerne strejfe omkring.
Problemer der ellers trænger sig på, kommer langsomt på afstand, og når
den gode vandring indtræffer, lader de sig slet ikke tænke.
Vandringen giver pusterum fra problemer og rum for andre og fornyen
de tanker.
»Det at gå er ikke blot helbredende for én selv, men det er en poetisk
virksomhed, som kan helbrede verden for dens dårligdomme«
- sagde og mente den engelske forfatter Bruce Chatwin, der døde for to år
siden, efter et kort men meget givende forfatterliv. løvrigt er det en for
tegning af hans liv at betegne ham som forfatter, for han var meget mere:
kunsthandler, arkæolog med speciale i nomader, (deraf hans interesse for
vandringer), og journalist.
En af hans sidste rejser gik til Afrika, hvor Werner Herzog ville filme en
af hans bøger under titlen: Cobra Verde. Chatwin var for afkræftet til at
gå, men Herzog tilbød frem for en umulig rullestol - »fire mand med en
hængekøje og en parasolbærer. Og selv om man havde været døende, var
en sådan invitation jo uimodståelig«.
Igennem hans bøger går to spor, hvor to sider af menneskets natur stil
les op mod hinanden: trangen til at vandre overfor trangen til at have et
fast udgangspunkt, man er trofast mod igennem hele livet.
I bogen »Det sorte bjerg« følger vi et søskendepar, to brødre, tvillinger,
fra et udsted i Wales. Det er en oplevelse af fortabtheden, og de sidste
krampetrækninger af en gammel kultur, vi møder.
Vandringerne og deres betydning møder vi på en anden og livsbekræf
tende måde i bogen »Drømmespor«. Selv om bogen beskæftiger sig med
den australske urbefolkning - som må siges at være tabere i denne ver
dens udvikling, så er bogen, i sine skildringer af deres myter og sagn og
beskidte og fordrukne nedværdigende tilværelse, en livsbekræftende
oplevelse.
Forfatteren er kommet til Australien for at undersøge og opleve urbe
folkningens kamp for deres rettigheder og retten til at bevare de helligste-
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der, der markerer »drømmesporene« eller »sanglinierne« igennem konti
nentet.
» - han hørte om den labyrint af usynlige stier som slynger sig gennem
hele Australien; den som europæerne kender som drømmespor eller
sanglinier-, urbefolkningen som forfædrenes fodspor eller lovens vej.
Urbefolkningens skabelsesmyter fortæller om de legendariske totemvæsener som vandrede over hele kontinentet i Drømmetiden, mens de
sang navnet på alt hvad der krydsede deres vej - fugle, dyr, planter,
klipper, vandhuller - og på den måde skabte verden gennem deres san
ge.«
Vi kom til et sted, hvor to floder løb sammen, Bruce Chatwin: Drømme
spor.
»Denne flod var Tjilpamændenes rute, og vi kørte lige ind mod den.
Da Arkady drejede rattet til venstre kom der atter liv i Limpy. Han stak
hovedet ud af begge vinduer, hans øjne rullede vildt hen over klipper
ne, palmerne, vandet. Hans læber bevægede sig med bugtalerhast, og
gennem dem hørtes en raslen: lyden af vinden gennem grenene.
Arkady vidste med det samme, hvad der var sket. Limpy havde lært
sine pungmår-vers i travetempo, seks-syv kilometer i timen, og vi kørte
femogtyve.
Arkady skiftede til første gear, og vi kravlede af sted så langsomt som
gående. Øjeblikkelig indrettede Limpy tempoet efter den nye fart. Han
smilede. Hans hoved rokkede frem og tilbage. Lyden blev til en smuk,
melodiøs susen, og man forstod, at han for sit vedkommende var
pungmåren.«
I bogen Drømmespor har Bruce Chatwin et afsnit med notater og citater,
der sætter os på sporet af forskellige tiders og kulturers syn på vandringer
og nomadetilværelsen. Det følgende er bl.a. plukket derfra, fordi jeg har
fundet citaterne inspirerende, og naturligvis håber at de vil have samme
virkning på andre.
»Mennesket er lavet til at bevæge sig, for vi tænker i ikke ringe grad
med benene, og jeg har aldrig haft en sådan orden på mine tanker, som på
de lange stræk til fods gennem Europa.« - Broby Johansen.

» - og så har fodturen den fordel, at man ikke behøver at tro på den, for
at den virker. - Man skulle aldrig leve anderledes end man gør på en fod
tur: levende - men forbigående.« - Ludvig Feilberg.
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»Alt taget i betragtning er der kun to slags mennesker i verden - dem
der bliver hjemme, og dem der ikke gør det.« - Rudyard Kipling.
»En mand til fods er slet ikke nogen mand.« - Texas cowboy.
» - han kom til den slutning, at rejsen i sig selv var ritualet, at stien op
til sommerhøjlandet var vejen, og det at slå teltene op og tage dem ned var
mere betydningsfulde bønner end nogen, man finder i en moské.« - Fre
derik Barth - om knaphed på ritualer hos basserierne.

»Hvad kan vi gøre? Vi er født med den store uro. Vores far lærte os at
livet er én lang rejse, hvor kun de uegnede bliver ladt tilbage.« - Knud
Rasmussen.

»Hvis man ikke går til yderligheder, er der slet ingen grund til at gå.«
»Vi har nået det punkt, hvor vi ikke kan gå længere«. - Iver Hansen.

»Verden bliver mere og mere effektiv for hver dag. Måske undrer du
dig over hvor glæden bliver af. Så kom ind og prøv den nye Ford.«

»Naturligvis løses der ikke mange problemer, hvis alle bilister bare sid
der i deres biler og blinker til hinanden. Det er ikke nok. Man må ud og
blande sig. Og det er tit på naturens vegne og ikke altid de steder, det
danske vejvæsen har planlagt.« - Per Højholt.
»Man er aldrig på en sikrere vej, end når man ikke ved hvor den fører
hen!« - Friedrich Nietzsche.
»Det er godt at samle på ting, men det er bedre at gå en tur.« - Anatole
France.

»Du kan ikke gå ad en vej før du er blevet vejen selv. Gå videre!« Gautama Buddna.
»Ved at tilbringe hele sit liv med at gå og synge sin forfaders sanglinier
blev en mand til sidst vejen, forfaderen og sangen.« - Bruce Chatwin.
»Den vej løse vej, hvor Guds sønner mister sig selv og samtidig genfin
der sig selv.« - Mester Eckehart.

»Psykiatere, politikere, tyranner forsikrer os bestandigt om, at van
drerlivet er en afvigende adfærdsform, en neurose, en form for utilfreds
stillet seksuel længsel, en sygdom, som for civilisationens skyld må un56

dertrykkes. Nazisterne påstod at sigøjnere og jøder - folk med vandring i
generne - ikke kunne finde en plads i et stabilt Reich. Men i Østen fast
holder man stadig den engang universelle opfattelse: vandringen genop
retter den oprindelige harmoni som engang eksisterede mellem menne
ske og univers.« - Bruce Chatwin.

»Vor natur ligger i bevægelsen. Fuldkommen hvile er død.« - Pascal.

»Himmellegemerne selv er i stadig bevægelse, solen står op og går ned,
månen tiltager, stjernerne og planeterne har deres faste baner, luften ka
stes bestandig frem og tilbage af vinden, tidevandet stiger og falder, alt
sammen i en konstant rytme, for at lære os, at vi altid bør være i bevægel
se.« - Robert Burton: The Anatomy of Melancholy.
»Abel, hvis død kirkefædrene betragtede som en bebudelse af Kristi
martyrium, var fåreavler. Kain var fastboende landmand. Abel var Guds
yndling, fordi Jahve selv var en »Vejens Gud«, hvis rastløshed udelukke
de andre guder. Men Kain, som byggede den første by, havde fået lovning
på herredømmet over ham.«

»En hvid opdagelsesrejsende i Afrika, som var ivrig efter at fremskyn
de sin rejse, betalte sine bærere for en række forcerede dagsmarcher. Men
da de næsten var fremme ved deres bestemmelsessted, satte de deres op
pakning på jorden og nægtede at rokke sig ud af stedet. Ingen ekstrabeta
ling kunne få dem overbevist om det modsatte. De sagde, at de var nødt
til at vente på at deres sjæl indhentede dem.«

»Når jeg hviler mine fødder, holder min hjerne også op med at funge
re.« - J. G. Hamann.
Hist forkortet, her udvidet,
lempet på sin bedste fod,
gammel konge-vej med lidet
kunne tit end vorde god,
gennem vang og skov og by
skønnere end nogen ny,
og hvor ej det gjaldt om tiden,
allerbedst for stor og liden!
Vestjyllands Højskole 5
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Hvor det gælder om minutter,
bredde og den bedste fod,
altså på de store ruter,
kun nytrukken vej er god,
bedre dog i gamle spor
end så lige som en snor,
bedst, når den, jo mer’ den bruges,
bedre biir’ og bedre huges!

Sådan skrev Grundtvig om sine salmer, med aktualitetssans drager han
så sammenligning med de gamle veje, der afløses af de nye kongeveje. Vi
kan så medtænke nye veje, broer og tunneler efter lyst og egen mening.
Men når gammel vej er god, er den det mest som kendt vej. I megen
vandring ligger genkendeligheden og fornyelsen gemt på samme tid. Hvis
man vælger at vandre ad nye veje og stier hver dag, for at se og opleve no
get nyt, så ser man kun det kendte - i form af den stadige fornyelse. Kun
ved at færdes i det kendte landskab, kun ved at vandre ad de kendte stier
ser man forandringen. Man mister fornemmelsen for udviklingen og na
turens processer, årstidernes vekslen, ved at forlade det kendte. Den sam
me tur hver dag skaber forskelle, fordi det er i gentagelsen, at det nye bli
ver til.

Året der gik
i Vestjyllands Højskoles Elevforening - 1991

Så er endnu et år næsten gået. Også i vores elevforening.
Efter en veloverstået temaweekend sidste år, gik vi straks igang med at
arrangere fastelavnsweekend, som blev afholdt i weekenden den 8., 9. og
10. februar 1991. En weekend, der fik overskriften »Paris«.
Det har indimellem været svært i disse gl.-elevweekender, at forene
gamle og nuværende elevers interesse i højskolen, men det syntes at lyk
kes over al forventning i denne weekend. Ikke mindst fordi de »nuværen
de« elever havde engageret sig fuldt ud. Nogle havde tegnet parisisk gade
miljø til fredag aften, der foregik i den rigtige pariserånd med gadeteater,
gøgl, gadesælgere, tiggere, malere, musikanter o.m.a. Desuden var der
café med letpåklædte damer og underholdning. Lørdag aften var vi på
»udendørs« restaurant med baldakiner og fik serveret en udsøgt menu,
nøje sammensat af Lit Nielsen. Fantasien omkring kostumer fik som
sædvanlig frit spil, og der var mange flotte og farverige imellem.
Søndag sluttede vi vanen tro af med en Vesterhavstur. En dejlig week
end bakket op af 130 mennesker.
Knap var weekenden færdig før næste projekt stod for døren. En rekla
mestand på Skanderborgfestivalen. Et projekt, som elevforeningens be
styrelse i samarbejde med højskolen står for, i håb om, at trække nye ele
ver til højskolen. Under overskriften »En anderledes ferie«, suppleret af
liggestole og grønne drinks med sugerør, valfartede vi til Skanderborg,
hvor vi havde en fornøjelig arbejdsweekend. Resultatet kendes jo ikke,
men vi er sikre på, at det har en positiv effekt, at vise ansigt udadtil.
I skrivende stund er det så forberedelserne til temaweekenden den 15.,
16. og 17. november 1991, der er på dagsordenen. En weekend, vi har kaldt
»Omstigning til Paradis«. Der vil blive mulighed for at opleve en dag i
det gamle højskolemiljø, omkring nogle af de fag, der tilbydes på højsko
len. Det bliver film/diskussion, tegning/maling, drama, musik, boldspil
og eventyr/børnefolklore. Om søndagen skal vi på vores uundværlige Ve
sterhavstur. Desuden afholder elevforeningen generalforsamling lørdag
kl. 13.00. Vi håber, at denne weekend bliver ligeså succesfuld, som forrige
weekender.
5*
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Planerne for 1992 vil vi ikke røbe endnu, men håber selvfølgelig, at
gamle medlemmer holder ved, og at nye ansigter dukker op.
Vi ses i 1992.
På elevforeningens bestyrelses vegne
Ditte

Nogle datoer

Husk fastelavnsfesten lørdag-søndag den 7.-8. marts 1992.

Generalforsamling i Vestjyllands Højskoles skolekreds den 28. april 1991
kl. 19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne.

KORTE KURSER - sommer 1992

12.4.-18.4.: »Fuglene flyver i flok...« - tidligt forår i Vestjylland, v/ Signe
Jepsen, Per Mikkelsen og Steen Espensen.
13.6.-19.6.: Vestjyske veje - vandringer i vestjyske landskaber, v/ Per
Højholt, Signe Jepsen og Steen Espensen.
13.6.-19.6.: Slægters spor - arkæologisk udgravning i samarbejde med
Skjern-Egvad Museum v/ Torben Egebjerg.
20.6.-26.6.: Litteratur og livstolkning, v/ Niels Henrik Gregersen, Per
Højholt, Anne-Marie Mai, Asger Schnack, Frederik Stjernfelt, Hanne
Marie Svendsen og Bent Mikkelsen.
20.6.-26.6.: Modern dance, v/ Uppercut Danseteater/Lone Nyhuus,
Niels Henrik Gregersen og Else Mathiassen.
27.5.-9.6., 20.6.-26.6., 4.7.-10.7.: Kridte hvidte kragetæer - Kulsort sø,
tegning, pastel, akvarel, v/ Jens og Anne Sophie Bredholt, Lit Niel
sen.
27.6.-3.7.: Ritual: teater, dans, gudstjeneste, vi Brita Haugen, Ejvind
Larsen, Ebbe Kløvedal Reich, Else Mathiassen.
4.7.-10.7.: Synspunkter i kunsten - omkring linien, v/ Troels Andersen, Ej
ler Bille, Per Højholt, Jesper Knudsen, Lis Langgaard, Peter Laugesen,
Asger Schnack.
11.7.-17.7.: Musik og oplevelse, vi Lars Grunth, Hanne T Jespersen, Val
demar Lønsted, C. C. Møller, Ib Nørholm, Lars Petersen, Johanne M.
Sørensen, Sven Erik Werner m.fl.
11.7.-17.7.: Finnvæv, en gammel væveteknik, v/ Signe Jepsen.
20.7.-26.7.: Livtag med sandheden - Grundtvigkursus 1992, vi bl.a. Gun
vor Auken, Ditte Krøgholt, Ejvind Larsen, Pia Skogmann, Anne So
phie Seidelin, Vagn Simonsen.
19.8.-1.9.: På sporet afforandringer, v/ Klaus Birkholm, Arthur Krasilnikoff, Peder Kodjo, Knud Vilby, Signe Jepsen.
27.7.-2.8.: Flamenco dans, v/ Margit Ingtoft, Chr. Sievert, Ole Grymer,
Mårten Karlholm, Else Mathiassen.
27.7.-2.8.: Skaftevævning for begyndere og fortsættere, v/ Signe Jepsen.

HØJSKOLEKURSER ISÆR FOR ÆLDRE
13.5.-26.5.: Luk døren op og se! - om historie og natur, n! Ebbe Kløvedal
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Reich, Ina Vilby, Johanne M. Sørensen, Lars Petersen, Steen Espensen.
27.5.-9.6.: At rejse er at leve, v/ Arthur Krasilnikoff, Aage Rosendahl, Ja
cob Krøgholt, Signe Jepsen, Lis Langgaard, Bent Mikkelsen.
3.8.-16.8.: Danmark mellem tvende have, især for blinde og svagtseende,
v/ Anker Jørgensen, Willy Egmose, Sigfred Aagaard, Ruth Boye, Lit
Nielsen, Bent Mikkelsen, Lars Petersen.
19.8.-1.9.: Vestjyske kirker, v/ Elans J. Frederiksen, Ebbe Kløvedal Reich,
Lise Gotfredsen, Ulla Haastrup, Ruth Boye.
2.9.-15.9.: Et godt og muntert virksomt liv, v/ Brita Haugen, Ditte
Krøgholt, Steffen Qvortrup, Tage Voss, Johanne M. Sørensen, Lis
Langgaard, Else Mathiassen.

Elever fra foråret 1991
5. januar - 26. april 1991

Villy Agerbo, Dalgasvej 48, Troldhede, 6920 Videbæk
Randolph Barquero, Costa Rica
Marius Borg, Kohavegyden 2, Dømmestrup, 5792 Årslev
Lene Børgesen, Vestre Lindeskov 46, 2600 Glostrup
Jack Brownell, c/o Ole Ninstedt, Sorgenfrivej 4B, 2800 Lyngby
Susanne Cathrine Bruhn, Sandefjordvej 4, 6100 Haderslev
Rasmus M. Christiansen, Istedvænget 4l th-, 5000 Odense C
Ib Dalnæs, Søndergade 37.3, 4100 Ringsted
Bettina Grandahl, Godthåbsvej 272th-, 2000 Frederiksberg
Lis Guldbrandt, Nyvej 13l tv-, 8900 Randers
Astrid Ruben Hansen, Nordre Frihavnsagde 91.1tv, 2100 København 0
Kirsten Jurck Hansen, Mellemleddet 23 A. st.mf., 5300 Kerteminde
Clifton Bret Hart, Bådsmandsstræde 43, 1407 København K
Lisette Hast, Lundsgade 54, 2100 København 0
Jacob Sørig Hougaard, Vibevej 7, 4000 Roskilde
Michael Jakobsen, Røjenvej 20, 7451 Sunds
Hans Jørgensen, Demstrupvej 28, 8800 Viborg
Jens Karner, Rønnevej 4, 9681 Ranum
Renate Karner, Rønnevej 4, 9681 Ranum
Henrik Kjær, Bytoften 49 G, 6710 Esbjerg
Henning Kjærsgaard-Juul, Skibevej 17, 4930 Maribo
Hanne Klausen, Holmbladsgade 87st, 2300 København S
Kirsten Kristensen, Toften 15, Kollemorten, 7323 Give
Christina Høj Larsen, Solvangen 16, 6715 Esbjerg N
Mette Legaard, Sejrøgade 11, 8000 Århus C
Martin Lund, Nørregade 34A1, 7200 Grindsted
Preben Lund, Børglum vej 77sttv, 7400 Herning
Else Madsen, Anemonevej 4, Barde, 6920 Videbæk
Gerda Madsen, Skolevej 24, 6950 Ringkøbing
Hanne-Charlotte Madsen, Vroldvej 36, 8660 Skanderborg
Marianne Madsen, Bogfinkevej 17stth-, 8210 Århus V
Sigrid Marvil, Ballevej 24 B, II, nr. 3, 7182 Bredsten
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Estela Inés Flores Milberg, Svendborggade l6, 2100 København 0
Nicola Anne Mitchell, Kirkegade 16, 6940 Lem
Ane Birgitte Mortensen, Mark Danersgade 71, 6000 Kolding
Benedicte Nielsen, Nøimarksvej 29/27, 7600 Struer
Lotte Tina Nielsen, Delfinvej 21, 3450 Allerød
Marianne Finne Nielsen, Nørregade 23Al th, 3390 Hundested
Henriette Majholm Nim, Borgergade 12, Borris, 6900 Skjern
Jakob Nørby, Bøgeparken 42, 2800 Lyngby
Claus Bendix Olsen, Esromgade 32 th, 2200 København
Annemette Petersen, Vesterbrogade 18C1, 7100 Vejle
Maj-Brit Petersen, Rytterkrogen 6, 3520 Farum
Lena La Cour Pind, Tove Ditlevsens vej 98, 9000 Ålborg
Palle Bo Rasmussen, Vigerslevallé 1682th-, 2500 Valby
Hanne Raunborg, Bakkegårdsparken 4B, 7430 Ikast
Lone Schou, Bruggera 1711, Schwarzsee, Schweiz
Erik Schrøder, Vigsmindevej 9, 6683 Føvling
Mattias Skærved, Trondhjemsgade 3l th-, 2100 København 0
Flemming Bach Sørensen, Kaserneboulevarden 15.5, 8000 Århus C
Trine Sørensen, Fagerbakkeveien 14, N - 7600 Levanger
Jeanne Renée Thormod, Istedvænget 4l th-, 5000 Odense C
Marianne F. Vittrup, Sognegårds Allé 70l tv, 2650 Hvidovre

og Nina, Sasha, Sandra og Kim, ikke at forglemme.

Elever fra efteråret 1991
29. september - 21. december 1991

Jørgen Andersen, Fehmernsgade 7sttv, 2300 København S
Kim Andersen, Skelagervej 157Uv, 9000 Aalborg
Tina Printzlau Christensen, Himmerlandsvej 38l tv, 9520 Skørping
Bent Eksten, Humlebækgade 222 tv, 2200 København N
Kirit M. R. Grønvall, Carlshøjvej 152tv, 2800 Lyngby
Annette Haack, Hillerødholmsallé 462,3 4 00 Hillerød
Helle og Henrik Haack, samme adresse
Jacob Hansen, Husumvænge 23, 2700 Brønshøj
Mogens Høj, Niels Steensensvej 1, 8900 Randers
Anette M. Jensen, Skovduevej 3, Birkelse, 9440 Åbybro
Birgit Nørgaard Jensen, Gartnervænget 32, Rindum, 6950 Ringkøbing
Steen Jensen, Lemmingvej 101, 8361 Hasselager
Birgitte Larsen, Granparken 302tv, 5240 Odense NØ
Danny Nicolai Larsen, samme adresse
Allan von der Lippe, Låsbygade 50, 106, 6000 Kolding
Michael Michaelsen, Astrupvej 660, Astrup, 9800 Hjørring
Alexis C. Miller, 13 Concord Greene 1, Concord MA 01742-3113
Jane Paulsen, Bavnevej 18, Pedersker, 3720 Åkirkeby
Jette Paulsen, samme adresse
Kim Paulsen, Am See 6, D-2385 Lürschau
Tina R. Pedersen, Algade 44 B, Grønbjerg, 6971 Spjald
Åse K. Pedersen, Østre Allé 40Ltv, 6900 Skjern
Inge Ramsing, Dollerupvej 129, Dollerup, 8800 Viborg
Susanne S. Rasmussen, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing
Martin Sarauw, Kildevænget 32, 8660 Skanderborg
Henning S. Staunstrup, Engbjergvej 2, Bur, 7570 Vemb
Johannes R. Stokholm, Idrætsvej 11, 3200 Helsinge
Martin B. Sørensen, Algade 61, Grønbjerg, 6961 Spjald
Niels Ole Thomsen, Gudrunsvej 384tv, 8220 Brabrand
Iben Østergaard, Tvedgade 3, 6700 Ribe
Beata Falis, Polen
Anja Jankowska, Polen
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Elever på brancherettet kursus 1991-92

Jette Andersen, Gammel Borrisvej 2, 6880 Tarm
Lene Søgaard Christensen, Birkevej 2, 6880 Tarm
Jean Enoch, Bredgade 851, 6900 Skjern
Pernille C. Pflüger Hansen, Stakmeden 34, 6880 Tarm
Lone Brasch Henriksen, Baneledet 43, 6950 Ringkøbing
Irene Jensen, Vejlevej 11, 6880 Tarm
Kim Juhler, Østre Allé 302th-, 6900 Skjern
Annette Tidemann Jørgensen, Skjernvej 58, 6880 Tarm
Mary Knudsen, Østre Allé 40l th-, 6900 Skjern
Heidi Kristensen, Østergade 16, Hoven, 6880 Tarm
Evy Larsen, Damtoften 13, 6950 Ringkøbing
Reiner Goldau Lauesen, Pilevænget 34B, 6900 Skjern
Ane Lund, Kjærsallé 14l tv-, 6900 Skjern
Karina Meyer, Karen Brandsvej 66, 6960 Hvide Sande
Tina-Theresia Tårn Möller, Strømmesbølvej 4, 6880 Tarm
Tina Ojala, Godthåbsvej 9, 6950 Ringkøbing
Anette B. Pedersen, Bredgade 29, 6940 Lem
Malene Munk Schou, Kongshøjvej 21, 6950 Ringkøbing
Christina Sørensen, Skolegade 15, 6940 Lem
Lærere:
Susanne Sindal Jacobsen
Iver Rasmussen

Betty Andersen

Else Mathiassen

Susana Dessau

Bent Mikkelsen

Steen Espensen

Lit Nielsen

Torben K. Frandsen

Elly Petersen

Charles Gam

Lars Petersen

Norma Gregersen

Lisbeth Rahbek

Tage Gregersen

Anna Slot

Signe Jepsen

Johanne Møller Sørensen

Lis Langgaard
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ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår
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