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ÅRSSKRIFT 1957

UDGIVET AF

»VIBORG-ELEVER«



Vignetter:
Johannes Bæch, Viborg

Tryk:
Andelsbogtrykkeriet i Odense



DET STORE PARADOKS

Rundt om i verden fejres idag en fest, hvis centrale skikkelse er den 
hjælpeløseste af alle hjælpeløse skabninger: et nyfødt barn. Barnets mor var 
en ugift, jødisk kvinde. Hun gav liv til sin søn i en stald og lagde ham i kryb
ben. Og dette indtraf for næsten to tusinde år siden i en fjern og ubetydelig 
jødisk landsby.

Det barn, som under så beskedne omstændigheder gjorde sit indtog i ver
den, døde i sin tid en misdæders død. Han korsfæstedes mellem to røvere, af 
myndighederne i landet stemplet som deres lige. En ynkeligere skæbne er svær 
at finde.

Dette menneskes fødsel fejres i dag af utallige millioner. Sekel efter sekel 
er det sket. Og julesalmerne bruser under kirkehvælvingerne fra de egne, 
over hvilke polarnattens vintermørke ruger, ned til den evige sommers sol- 
mættede kyster. Det er verdens frelser, hvis fødsel de hilser. »Unge synger 
med gamle«.
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Hvorledes skal man kunne forklare dette verdenshistoriens største para
doks? Mellem fødslen i stalden i Bethlehem og døden på Golgathas kors lig
ger et kort levneds virksomhed. Det er ikke, som en Alexanders, forløbet i 
verdenserobringens tegn. Det har ikke beriget verden med nogle omfattende 
opdagelser. Intet har manden udrettet af alt det, som plejer at skaffe menne
skene en plads i mindets pantheon. Han skrev kun een linje. Hvad den 
indeholdt, ved ingen. Den jævnedes straks ud. Den blev skrevet i sandet.

Han har kun talt til menneskene. Lang tid efter hans død, årtier senere, er 
hans ord blevet nedskrevet. Mange ytringer, som er opstået i de skriftkloges 
kredse, er blevet tilskrevet ham. Vi ville ikke kunne bevise, at eet af de ord, 
der tilskrives ham, nu også virkelig hidrører fra ham. Der er ingen mulighed 
for at fastslå, hvad han selv har tænkt og troet. Og alligevel bøjer millioner 
og atter millioner knæ for hans billede, som de har gjort det århundrede efter 
århundrede.

Ikke nok med, at de brudstykker af hans levnedsbeskrivelse, vi har, bliver 
til dødt stof, når de gentages. Den levende skikkelse, som har kunnet skimtes 
svagt mellem fragmenterne, er blevet erstattet af et dogmernes skelet, som 
mere end noget andet har været egnet til at afkøle hjerternes varme. Når 
nogen har søgt det levende menneske, har man vist ham et med spidsfindig 
lærdom sammensat skelet. Menneskene har trykt falske stempler på deres 
egen ufornufts skabninger og givet dem ud for at være Guds visdoms frem
bringelse. De har tiltroet deres menneskelige skarpsind evne til at udgrunde 
Det Eviges hemmeligheder og har afstedkommet lemlæstede og vanføre 
tankefostre.

Ikke engang dette har kunnet fordrive Jesu skikkelse fra menneskenes 
hjerte. Hans billede er levende trods kildeskrifternes fragmentariske art, trods 
afstand i tid og rum, trods théologiens vrængbilleder. Hvad er det for en 
underlig kraft, som er udgået fra dette menneske? Udstråler den fra ham, 
eller dannes denne skikkelse ved sammenstrålingen af utallige slægters og 
utallige individers inderste attrå efter renhed og alvor og skønhed? Han 
drager tusinders blikke til sig, og han vandrer med den ensomme, når ingen 
anden orker det, gennem ensomhedens og smertens hulvej, hvor alle andre 
svigter.

Når hans fødsel fejres, er det alle menneskebørns fest, vi fejrer. Det er 
barnets idé, legemliggjort i den lille i krybben, vi gribes af. Det er deres egen 
barndom, de voksne mindes, julelysene og hjemmet, som er spredt for alle 
vinde, efter at de, som engang havde deres tilværelse der, er gået ind i mør
ket. Det liv, som er blevet tændt, bringer glæde, som en lue, der lyser i 
mørket. Lyset skal brænde ned, luen skal slukkes, livet skal slettes ud, og 



































































spændende. Vi skulle kunne få udbytte af at prøve meget nyt øvelsesstof og 
møde mange forskellige synspunkter. Vore undervisningsmetoder skulle kunne 
forbedres. Uden tvivl gør vi mange ihærdige forsøg på at dygtiggøre os, men 
det kan være et spørgsmål, om det arbejde, vi gør, ikke bliver for tilfældigt og 
for overfladisk. I en misforstået iver efter at følge med tiden udhuler vi 
måske ganske langsomt den folkelige gymnastik med vor tilfældige og over
fladiske dygtiggørelse, så den bliver et tomt hylster, ingen bryder sig om, og 
ingen har gavn af. Ved vi egentlig, hvilke krav vi stiller til en ganske alminde
lig gymnastik? Og ved vi, hvad vi vil med den?

Det er ikke nemt at komme til klarhed over midler og mål. Sagen er den, 
at vi ved eet møde bliver præsenteret for synspunkter, vi ikke har mødt før, 
ved et andet møde atter for nye synspunkter og så fremdeles. Der er nyt at 
hente alle steder. Vi er omgivet af en mangfoldighed af meninger om bevæ
gelser, om undervisningsmetoder, om anvendelse af musik o. s. v. En siger et, 
en anden noget andet, og hver giver sine begrundelser.

Intet under, at vi fristes til at spørge: »Hvad er det for et virvar af begrun
delser, ideer og tendenser, vi møder alle steder?« Selv om vi virkelig ønsker 
at betragte øvelsesstof, undervisningsmetoder og musikanvendelse kritisk, 
tror jeg ikke, at vi er i stand til det. Det kræver indsigt at vurdere de syns
punkter, der fremstilles for os. Det er svært at skelne mellem en virkelig 
saglig redegørelse, der bygger på undersøgelser, og en redegørelse, der er af 
mere populær art. Vi trænger til hjælp af folk, der arbejder videnskabeligt 
med gymnastik. Hvor er der misforhold mellem vor gamle gymnastikteori 
og vore nutidige bevægelser. Jeg tror, det går os sådan, at vi ofte bliver bytte 
for populære begrundelser. Mangfoldigheden kan let forvirre os, og vi nøjes 
så med de nemme løsninger på gymnastikkens problemer. Vi har lært indtil 
trivialitet, at vi skal være tolerante over for andres meninger om, hvordan 
et øvelsesstof skal være; vi skal være tolerante over for andres måde at 
undervise på. Vi skal i det hele taget indstille os positivt over for andres 
arbejde. Og det er rigtigt, at vi kan lære meget af det. Men måske kan vi 
blive så lærvillige, at vi ukritisk suger mere til os end godt er. Tilfældigt lader 
vi os begejstre af snart den ene ting, snart den anden ting inden for gymna
stikken. Vi griber tilfældigt nye øvelsesformer. Måske kan vi hos vore gym
naster vække opmærksomhed med dem. Vi giver efter for trangen til at kaste 
gamle indøvelsesmetoder, hvis teknik volder os vanskeligheder, over bord. 
Der sker ikke stort ved at lade tilfældet råde lidt mere i undervisningen! Det 
gør den måske mere interessant!

For år tilbage var det vist sådan, at ledere af frivillig dansk gymnastik 
var afvisende og meget kritisk indstillet over for fremmede systemer. Måske 
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Var der i denne indstilling en sund tilbagevisen af stof og tendenser, som 
ikke var passende for en dansk kvindegymnastik, der skulle være velegnet 
for det brede lag. Det er en episode, der er værd at lægge mærke til.

I dag er det et spørgsmål, om vi husker at tilbagevise det, der kan skade 
vor folkelige gymnastik? Jeg tror, at vi somme tider ganske tilfældigt vælger 
øvelsesstof, der er utilgængeligt for vore almindelige gymnaster. Ganske til
fældigt anvender vi ofte groteske, outrerede bevægelser. Somme tider virker 
vor dagsøvelses opbygning tilfældig, somme tider bliver vor undervisning 
tilfældig. Det er, som om vi ikke kan forny os og holde orden i tingene på 
samme tid.

Det sker, at vi i vor aktivitet mister fornemmelsen af, hvad der er vor 
opgave som ledere af folkelig gymnastik. Den ene lille tilfældighed efter den 
anden får os til at falde for fristelsen til at gøre gymnastikken pikant og ejen
dommelig.

Men er opgaven ikke midt i en mangfoldighed af bevægelsesprincipper at 
finde frem til de principper, vi kan anvende på en naturlig måde. Mangfol
digheden indebærer mange muligheder, og de skal selvfølgelig udnyttes. Men 
det er et fejlgreb, hvis vi lader tilfældet råde. Det er en nødvendighed, at 
vi gør os dygtige nok til en vurdering af nyt stof og nye metoder. Vi må lære 
os selv at værdsætte det enkle, naturlige og skønne i bevægelser og i musik. 
Det kræver stor dygtighed at finde et øvelsesstof, der gavner vore gymnaster 
rent legemligt, og det kræver stor dygtighed at undervise i det på en sober 
og reel måde, så det ganske naturligt fremelsker aktivitet og bevægelsesglæde 
hos deltagerne. Vi når ikke dette resultat ved tilfældigt at være med snart til 
en slags gymnastik og snart til en anden slags. Vi når det ikke ved hjælp af 
vore mange alt for korte kurser og møder. Vi trænger til at trænge til bunds 
og til at skære alle de overfladiske begrundelser væk. Vi har behov for at 
blive så dygtige til vort arbejde med gymnastikken, at vi - uden at lade os 
dupere af de mange tilfældige, særprægede og interessante tendenser i den 
moderne gymnastik - ganske nøgternt er i stand til at overveje, hvad der 
tjener vore almindelige gymnaster bedst. Lader vi tilfældighederne råde, går 
vi samtidig ind under deres forbandelse, og den folkelige gymnastik vil efter
hånden miste sin betydning.

Elisabeth Hasselager.



VORT 6. ÅR
Kære elever!

Det skoleår, der her skal berettes om, fik en alvorsbetonet start. Tragedien, 
der i disse efterårsdage udspilledes i Ungarn, rystede sindene. Hvad der 
hændte dér, måtte præge alt, også den glade stund, det er, når en skole med 
sin lærerkreds og husstand tager mod et nyt elevhold. Nok var der grund - 
megen endda - til at lade tankerne samle sig i taknemlighed over at høre 
til i et land, hvor demokrati og sans for, hvad frihed betyder, gav et folk dets 
frie skoler, giver dem frie og gunstige arbejdskår og giver dets unge borgere 
både frihed og tilskyndelse til at besøge dem. Men — det knugede at få viden 
om, hvad der overgik ungarerne, og næsten endnu mere at være så evneløs 
overfor at give dem blot noget af den hjælp, de havde behov.

Den dag, da kirkeklokkernes ringning kaldte til stilhed og bad sindene 
samle sig i bøn for dem, der led så umenneskeligt i det fjerne land, var vi 
samlede på flagpladsen. Her lyttede vi til klokkerne fra de 3 kirker, vi har 
så nær. Sang så »Vor Gud han er så fast en borg«. Ord lød der ikke mange 
af. Hvad ville de være værd i den situation?

Men det var ikke blot en usædvanlig intens aflytning af radioen i den 
nærmest følgende tid, der viste, hvor stærkt og alvorligt de fleste levede med 
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i det, der hændte. Det viste også den indsamling til Ungarnshjælpen, der sattes 
i gang. Den udvej til at yde var der dog, og det viste sig, at her var der 
enighed om at give, så det kunne blive til noget. Det var ikke nok blot at 
være med. Det skulle være, så man kunne mærke det. Her gav man sedler.

Der var oplevet noget, der ikke blot knækkede troen på en mildere kurs 
fra herskerregimet i Rusland, og det kunne for dem, der havde haft den tro, 
være bittert nok, men endnu mere rystende var det at erkende, at sådan 
kunne individer, der regner sig til menneskets race, handle. Og - når sådant 
kunne hænde i Ungarn, hvornår og hvor så næste gang? Der voksede vel i 
den tid en erkendelse af, at som verden er i dag, kan intet land »hygge sig 
i smug«. Og midt i alt det, der så uhyggeligt afslørede, hvor stærke kræfter, 
brutalitet og magtsyge er, så var der dog det tilbage, at et folk havde rejst sig, 
at frihedstrangen i mennesker er så stærk, at selv mange års undertrykkelse 
ikke kan knække den.

Der hændte jo mere i årets løb, der nok kunne kalde til alvorlig eftertanke 
om, hvilke motiver og kræfter der får statsledere til at handle, som de gør, 
som kunne ryste troen på menneskets evne i det hele taget til at forme til
værelsen menneskeværdigt for vor klodes beboere. Om ikke pessimismen skal 
gribe en med sin lammende magt, må der opleves andet end det, verdens
begivenhederne byder på. Men muligheden for dette eksisterer også stadig. 
Lykkeligvis. Der gives endnu oplevelser, der får mod og arbejdslyst til at 
vende tilbage. Til disse hører mødet med den part af unge i Danmark, vi her 
i det sidste år har kunnet kalde for vore elever. Det år, der her skal berettes 
om, fik i sin start et alvorstungt præg. Men det ansporede til samling om det 
væsentlige i det arbejde, vi sammen gik ind i.Og trods slagskyggerne udefra 
gav også dette år et væld af lyse og gode minder. Men mest betød det nok, 
at mødet med de unge gav fortrøstning om, at der gemmer sig en sandhed 
i det, Priestley lægger hovedpersonen i skuespillet: »De kom til en stad« i 
munden. Den unge mand, der har mødt en god part af det, der ødelægger 
menneskers tilværelse, men som har fået drømmen om en renere, sandere, 
skønnere tilværelse for mennesker gjort levende igen: »-------derfor har vi et 
håb, som vi ikke taber af syne. Hver gang vi finder en gnist af håb hos et 
menneske, skal vi puste til gnisten, så den bliver til en brand. — Ja, lad dem 
bare sige, at vi ikke kan stille noget op. Det passer ikke. — Der findes een 
ting, man ikke kan forandre - hverken med kanoner eller fængsel. Og 
det er vor evige længsel og håb om at gøre verden bedre at leve i«.

Her følger så det rids af begivenheder og oplevelser, større eller mindre, der præ
gede det sidste skoleår. Sådan ventes det vel. Både af dem, der som elever havde lod 
og del i det altsammen, og vel også af de »gamle« elever, der nok vil vide om, hvad 



41

der er sket af nyt, og som vel også ganske stille under læsningen lytter sig frem til, 
om der er rørt ved noget, som de mener ikke bør ændres. Altsammen berettet med den 
begrænsning, som dagbogsoptegnelserne, spalteplads og beretterens evne og hukommelse 
giver, men i håb om, at det især for dette års 2 elevhold må genspejle noget væsentligt 
af det, der gav vort arbejde og samvær værdi.

Den aften, vinterskolen ankom, lød programmet - udover min velkomsttale - på 
musik ved Ester Jørgensen og sang af Harald Hansen. Om tiden før jul beretter dag
bogen så ellers, at lærerkredsen har været flittig til at underholde med oplæsning, 
undertiden fælleslæsning, bl. a. af »Helga Norland«, »Sangen til Hanne« og »Han sid
der ved smeltediglen«. 3-4 film nåede vi også at se, deriblandt Grønlandsfilmen 
»Qvivitoc« og Flensted-Jensen’s meget fine rejse- og gymnastikfilm. En aften slog alle 
sig løs med lege i gymnastiksalen. Det var hen mod jul. En af de første aftener besøgte 
vi Domkirken. Det var som sædvanlig domkirkebetjent Holger Jensen, der ofrede det 
meste af en aften, for at vi heltud skulle få glæde og udbytte af besøget i dette så 
særpræget udsmykkede og skønne kirkerum. 2det års pigerne var en aften først i 
december på tur til Århus. Årsagen dertil var en opvisning af et kvindeligt hold ledet 
af den estniske gymnastikpædagog Ernst Idla.

Ved de offentlige møder før jul talte 2 forhenværende højskoleledere: Uffe Grosen, 
Vallekilde, ved det første, og Hans Lund, Rødding (nu Ribe), ved det sidste. Uffe 
Grosen’s emne var: »Værn om menneskelighed« og Hans Lund’s: »To efterkrigstider«. 
To mødeaftener af høj klasse. Et par indlæg af virkelig aktualitet om vor tids pro
blemer. Det grundfæstede fine menneskesyn og den personlige myndighed, der bar de 
to taler, gav dem yderligere vægt og - vil der være mening i at tilføje - tillige respekt 
for »de gamle« i højskolen. Det var os en stor glæde, at vi havde stort besøg til begge 
disse møder.

Til noget andet: vort planlagte månedskursus var det småt med netop besøget. Da 
vi skulle til at gøre op, var der for få til, at der kunne lægges en egentlig og særskilt 
undervisningsplan for dem. Det underrettede vi de pågældende om, men da det jo var 
folk, der regnede med at kunne få nogen uddannelse ad denne vej, og som var gået ind 
på at lede gymnastikhold, mente jeg ikke, vi måtte aflyse. Vi tilbød dem så undervis
ning efter en plan, hvor de delvis arbejdede sammen med eleverne, specielt til undervis
ningsøvelse (hvilket forøvrigt for den side af undervisningen var til absolut fordel). De 
fleste af dem — d.v. s. 4 - kom så alligevel, og det gik egentlig udmærket. Spørgsmålet: 
hvordan fremover? syntes så i årets løb at få sin løsning, idet det viste sig, at de store 
gymnastikorganisationer ønskede at afholde månedskursus. De planlagde, som det vil 
være mange bekendt, et til afholdelse nu i efteråret i Ollerup, men aflyste det pludseligt. 
Lige nu ligger det så uklart, om den form for kursus vil blive opretholdt længere.

De, der har været på vinterskole her, ved, at der er tradition for at holde skolens 
halvårlige repræsentantskabsmøde den sidste lørdag før jul, og at vi for dette har søgt 
at lægge et program, der gav mulighed for, at skolens repræsentantskab og elever fik 
mulighed for at se og mærke lidt til hinanden. I år gav vi dette møde et nyt islæt. 
På den måde, at vi udvidede programmet til udover det sædvanlige også at omfatte en 
forhandling.

Dens emne var: »Hvad venter vi af hinanden?« og det angik det frivillige ungdoms
arbejde og dets problemer anskuet fra 2 sider, foreningsledernes og medlemmernes. 
Som indledere repræsenterede formanden for Vejle amts gymnastikforening, gdr. Vagn 
Favrholt, Treile, foreningsledernes synspunkter, og 2 af eleverne, Niels Skovrider, 
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Vrensted, og Knud Erik Hansen, Brylle, de menige medlemmers. Det gav et samvær og 
en forhandling, som alle parter havde glæde af. Da vi sluttede, var der ingen tvivl om, 
at dette skulle gentages.

I den sidste undervisningstime før jul samledes vi alle i foredragssalen. Ester Jørgen
sen spillede for os, og Elisabeth Hasselager og Andreas Andersen læste op, og inden 
jeg sluttede af ved sammenkomsten i spisealen om aftenen, hørte vi sangkoret synge et 
lille program af vore julesalmer.

Landsdelingsførermødet i nytårsdagene var så igen placeret her. En stor og god 
oplevelse var det. Altid inspirerende at være med til - og opmuntrende. Det giver tro 
på, at der er fremdrift i danske delingsførere og et forpligtende fællesskab mellem dem. 
Det stadigt stigende antal - denne gang vist nær de 300, da der var flest - kan imid
lertid nok rejse problemer for den skole, der skal være vært for mødet. Men festligt 
var det. Også gennem den glæde, der grunder sig i at se så mange af jer følge 
disse møder. Vi håber, det må vare ved, uanset hvor mødet holdes. Det er godt og 
udviklende for delingsførere at være med, hvor pulsen i en væsentlig part af dansk 
ungdom banker.

I vinterens løb havde vi 2 gange besøg af Viborg amts gymnastikforening. Før jul til 
et kombineret foreningsleder- og delingsførermøde og senere - i februar - til »En dag 
på højskole«. Foreningens ledelse sætter meget ind på at få ungdomsarbjdet i sving og 
god gænge, og vi har glæde af samarbejdet med den. Adskilligt tyder på, at bestræ
belserne begynder at sætte spor.

Ved det offentlige møde i februar talte professor Nyboe Andersen om »Nordisk eller 
europæisk samarbejde« og ved martsmødet inspektøren for civilundervisningen, Jørgen 
Bøgh om »Dansk ungdom«. Tilslutningen til møderne var god, især til det første, og 
vi kunne igen glæde os over klar, reel og tillidsvækkende tale af mænd, der i kraft af 
både evner og viden beherskede de emner, de behandlede.

I januar havde vi kursus for gymnastikledere og med sædvanlig tilslutning. Dets fest
lige optakt var en lødig koncert af Peder Elbæk og Birgit Kleist, og senere i ugen så vi 
filmen »Den danske delingsfører«. Igen - kunne en del af os sige, da den jo havde pre
miere ved landsdelingsførermødet. 1 samme uge havde vi besøg af den mand, der fik 
rejst den eneste skole uden for Danmarks grænser, der er af samme type som vore 
gymnastikhøjskoler, »Gymnastikfolkhögskolan ved Lillsved«, c. 40 km fra Stockholm. 
Manden hedder Jan Ottosen, er nu omkring de 70 år, men frisk og fyrig som en yng
ling, en idealist og igangsætter af rang. Flan ledede fra 1937 og en række år frem 
skolen ved Lillsved. Fratrådte så af forskellige grunde stillingen dér, var da op i årene, 
men havde alligevel livskraft nok til at sætte 2 andre skoler i gang. På en rejse til 
Danmark lagde han vejen over Viborg, grundet på mit kendskab til ham fra før, og 
glædede os med at holde et par stærkt personligt prægede foredrag om sit arbejde for 
svensk gymnastik og inden for den svenske højskole.

I begyndelsen af februar havde »D. d. U.«s kursus for foreningsledere igen til huse 
her. Som det er sket før, lagde vi også i år vor undervisning om og tog mod invitatio
nen til delvis at være deltagere i kursus’et. I sit formål, sin arbejdsordning, ved de 
emner, der tales om, og i de problemer, der drøftes, ligger dette kursus’ væsentligste 
sider af vor undervisning så nær, at det går let med et samarbejde. Kursus’et talte 
c. 90 deltagere, og dets forløb var sådan, at det var en glæde at have det. Dertil en 
fornyet bekræftelse på, hvor nær en stor part af gymnastikkens folk og »D. d. U.«s 
ledere er hinanden, når det gælder målsætningen for det arbejde, de leder. Så nær, at 



43

det nok kan give tanker, der kredser om det spørgsmål: om vi ikke er kommet for skade 
at få den næstbedste organisationsform? - den, der placerer de folk i hver sin organi
sation.

Den 12. februar havde vi udflugt til Århus. En interessant og god dag. Vi havde et 
ret stort program, men ved hjælp fra chaufførernes side - som sædvanlig kørte vi i 
Peder Hansen’s busser - nåede vi, hvad vi skulle, uden jag. Det blev til F. D. B.s fabrik
ker i Viby, chokoladefabrikken »Elvirasminde«, både Naturhistorisk museum og For
historisk museum. Vi var i Domkirken, havde en times tid til på egen hånd at gå i 
byen og var så om aftenen i teatret, hvor »Arsenik og gamle kniplinger« opførtes. Og 
så kunne vi igen glæde os over, at flokken stod samlet om at tage med. Ganske særligt 
dette gør en sådan tur til en festlig oplevelse.

Dagbogsoptegnelsen fortæller så iøvrigt om aftener med lysbilleder fra Holland 
(Andreas Andersen), film fra Island (F. D. B.), elevunderholdninger, koncert ved sang
korene, fælleslæsninger ved lærerne bl. a. af »De tre store drenge« og »Tordenklippen« 
og enkelte andre arrangementer af den art, der skaber festlige oplevelser.

Sidst i marts blev vejret så godt, at vi kunne gennemføre en køretur til '»Kongens 
hus mindepark« og Dollerup bakker. Omtrent ved samme tid havde vi en dag de 
ungarske flygtninge på »Hald hovedgård« herude på besøg. Vi havde inviteret dem til 
at være her en eftermiddag. De ville gerne spille fodbold med os, men tabte »lands
kampen«. Det tog hårdt på deres humør, men nogen trøst fandt de så i at vinde i 
atletikkonkurrencen. Efter en kop kaffe viste vi gymnastik for dem og havde så - hvad 
der var det bedste af det hele - en ganske udmærket »Aktuel orientering« med ungarer
nes leder, professor Esterhass, der først holdt et klart og godt foredrag om Ungarn og 
forholdene dér og siden besvarede et utal af spørgsmål.

Den 20. marts havde vi en ganske særlig form for fest. Eleverne arrangerede »hoved- 
kredsfest« med opvisninger af »kredsen«s 3 gymnastikhold = de 3 danskhold. Festen 
havde et handicap i, at det stedlige pigehold - 2. årspigerne - havde undslået sig for at 
deltage, men ellers blev festen punktligt og programmæssigt gennemført. De 3 hold 
havde selv valgt deres ledere — med den ordning, at der var 3 til hvert hold for at få flest 
muligt engagerede i opgaven som ledere. Disse havde heltud på egen hånd udarbejdet 
opvisningsprogrammerne og aftalt opgavernes fordeling. Den udpegede »hovedkreds
formand« klarede sin ganske krævende del af opgaven helt i sikker stil - med velkomst 
til festen, til dommer og gæster, orientering om program, forslag om sange, afslut
ning m. V.

Som dommer var indbudt seminarielærer Jens Ejsing, Silkeborg, der sagligt og for
stående sagde de unge ledere sin mening om deres første »offentlige« optræden som 
ledere. Selvfølgelig var der efter opvisningn fælles kaffebord i »forsamlingshuset« med 
taler og fremvisning af en film, der viste kvindegymnastikkens udvikling i Danmark. 
Der var meget at være glad for den aften, ikke mindst for os, der har undervisningen 
i uddannelsesfagene.

Vinterens sidste måned fik i nogen grad sit præg af, at den bød på det formodentligt 
helt særlige: at vinterskolen blev indbudt til at vise gymnastik ved 3 store gymnastik
stævner, og at opvisningerne skulle være i Nordjylland’s 3 største haller, »Ålborg- 
hallen«, »Herninghallen« og Stadionhallen i Århus. Vore indbydere hører jo alle til 
blandt den kreds af amtsforeninger, der i sin tid rejste skolen. Vi er dem taknemmelige 
for, at de også på den måde »vil kendes ved os«, og for de opgaver, invitationer af 
den art og med det formål, giver os og skolens elever. At få set så megen og så for-
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skelligartet gymnastik, som besøget ved disse 3 amtsstævner gav mulighed for, er des
uden et godt supplement til en lederuddannelse. Vi, der havde lederansvaret for disse 
ture, vil huske dem med megen glæde. Og den glæde samler sig ikke alene om, hvad 
der gymnastisk set blev ydet. Når amtsformændene indbyder skolehold til deres stævner,, 
er det vel for at give selve dagen et plus af fest og kvalitet, men det sker vel også i et 
håb om, at skoleholdsopvisninger kan virke stimulerende for det ungdomsarbejde, for
eningerne er til for at varetage. Forhåbentlig er dette i nogen grad lykkedes os. Det 
var i hvert fald for det, kræfterne blev sat ind.

Den sidste af dem, turen til Århus, faldt egentlig uden for skoletiden: søndag den 
31. marts, men der var kompakt enighed om at sige ja til den invitation også - og: 
så vente med hjemrejsen til mandag den 1. april. Efter opvisningen i Århus tog vi 
omgående hjem og sluttede af søndag aften. Gymnastisk set faldt afslutningen altså for 
en gangs skyld uden for skolen. At opvisningen var holdenes sidste samlede opgave, 
mærkedes på stemningen den eftermiddag. Det gav også opvisningen sit eget og særlige 
præg. Det er en udelt glæde at lade mindet om denne sidste skoledag tone frem.

På turen den dag og ved afslutningen måtte vi undvære en af vore nye lærere, 
Andreas Andersen. Grunden var dog forståelig og let at godtage. Han blev den dag 
gift med lærerinde Ester Bach fra Skibsby ved Hjørring.

4 dage senere havde vi et besøg, som med grund vil blive husket en tid af dem, 
der var tilstede. Gæsterne var et hold universitetsstuderende fra England, som var på 
tur i Danmark for at studere skolemæssige og sociale forhold her. Turen var ordnet af 
»Det danske selskab«, og det var fra dette, vi havde fået anmodning om at tage mod 
dem. Man ville se en gymnastikhøjskole, høre et foredrag om højskolen i Danmark,, 
have lejlighed til samvær og diskussion med lærere og elever og så se dansk gymnastik. 
Gæster, der kommer så langvejs fra søgende dette, skulle nok være værd at tage 
imod. Udmærket altsammen, men der var jo et par punkter på ønskesedlen, det så 
ud til at være umuligt at opfylde, når besøget skulle være uden for skoletiden, og et 
forbehold overfor dem var lige ved at blive taget, da jeg heldigvis fik den tanke, at 
man kunne da også spørge først, om der var en mulighed for at så mange af de 
nærmestboende kunne samles, at vi kunne påtage os også at give gæsterne et indtryk af 
dansk gymnastik. Et rundspørge viste, at der kunne regnes med et mindre hold 
af både piger og drenge, og tillige at næsten alle lærerne kunne komme. Vi vovede at 
sige ja til alle ønsker.
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Selskabet var på godt 30 deltagere. Dets ledere var fru Petri fra »Det danske sel
skab« og mr. Heafford fra Oxford, og det bestod af skolefolk repræsenterende 4 ver
densdele. Det viste sig at være usædvanligt interesserede mennesker. De spørgsmål, vi 
mødte den aften, viste, at de ikke alene var hurtige til at forstå, men også havde evne 
til at søge frem mod kernen i det, de søgte viden om. Og sjældent ser man udlændinge 
overvære en gymnastiktime med så intens opmærksomhed, som vi oplevede det den 
aften. Det er også sjældent, at en improviseret underholdning er så festlig og frem
ragende som den, vore gæster - og blandt dem især de farvede - præsterede, da vi 
sidst på aftenen hyggede os i spisesalen. Det var en festlig oplevelse at møde disse 
mennesker, også fordi man mærkede, at blandt dem satte forskellen i race intet skel.

For os her havde aftenens festpræg tillige sin grund i noget andet. Vi havde regnet 
med at kun et mindre antal af vinterskolens elever ville kunne komme den aften, så 
nær den lå skoletidens afslutning. Der kom over halvdelen af vinterholdene. 12 piger 
og 33 karle var vi til at vise gymnastik. Og de kom ikke blot fra alle egne i Jylland, 
men også fra Fyn og en enkelt fra nærheden af København. At dette lod sig gøre 
siger på sin vis noget, som man vist har lov at glæde sig over.

Fra foråret melder der sig i erindringen et par ting endnu, der skal nævnes. Først 
et møde i København for Viborg-elever fra byen og denne side af landet. Der var mødt 
ca. 50 af »de gamle«, og fra lærerkredsen var kommet Thomas Rørdam, Martha og 
Johs. Stræde og jeg. Mødet var på Københavns folkehøjskole, hvor Sigrid og 
Frede Bording tog meget venligt imod os. Det var lagt an på og foregik under ganske 
enkle og hyggelige former. Rørdam holdt et kort, men meget interessant foredrag - 
en belysning af forholdene i 20-erne i forhold til i dag. Stræde fortalte - festligt - om 
vilkårene for en familie på studieophold i København og oplevelserne, den tilværelse 
førte med sig. Jeg om forskelligt af interesse fra skolen m. v. Vi drak kaffe, sang og



46

fik snakket en hel del med hinanden. Havde det så godt, at vi var enige om, at et 
sådant møde måtte vi have en gang om året.

Og lige før sommerskolen skulle begynde - l.maj var det vist - var vi ude for en 
større invasion. Det var en del af Gaza-styrken, der dengang var samlet i Viborg. En 
af styrkens officerer, kapt. Teilman, havde fået den idé, at hans kompagni skulle have 
lejlighed til at se skolen og filmen: »Den danske delingsfører«. Belejligt var tidspunktet 
ikke. Rengøring, fernisering o. s. v. var lige afsluttet, alt var gjort klart til at tage mod 
sommerskolen, men en samtale med kapt. Teilman overbeviste om, at det ville være 
forkert at bremse hans initiativ. Glædeligt var det så - både for ham og os — at 
tilslutningen blev langt større, end nogen havde troet. Omkring 300 soldater efterkom 
hans opfordring til at være med. Efter en rundgang på skolen samledes vi i gymnastik
salen, hvor jeg fortalte om baggrunden for skolen og filmen, inden vi så denne. En 
aften, der gav et godt indtryk af den ungdomsflok, vort land her skulle sende ud til en 
så speciel opgave.

Om sommerskolen skulle det følgende samle sig. Et græsk ord: harmoni melder sig 
ved tanken om dens piger. Vil være med at karakterisere sommeren, og jeg synes, det 
går an at lade det gøre det. Ordet — i musikalsk betydning - betyder jo samklang, den 
samtidige forbindelse mellem flere toner af forskellig højde. Disse piger kom jo fra 
forskelligt milieu og var i mange henseender vidt forskellige. Sådan set lig så mange 
andre skolehold, men dermed er den karakteristik alligevel ikke klaret. Jeg har aldrig 
set et hold højskoleelever så hurtigt falde til mellem hinanden, i samværet få skabt en 
atmosfære, der gjorde den enkelte tryg og åben, båret som den var af positiv indstilling, 
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hensynsfuldhed og ikke mindst - hjertevarme. En grundtone, der indebar rige løfter, 
var slået an. Og den holdt.

D. 3. maj samledes vi, som det nu er vor skik, til velkomst i foredragssalen. Elisabeth 
Hasselager og Poul Brøndsted læste for os - af »Gaven til havet« - og Harald glædede 
os med at synge.

Travlheden med at komme igang hindrede os ikke i at mindes, hvad der for danske 
knytter sig til 4. og 5. maj. D. 4. samledes vi om aftenen i stuerne, hvor vi ved tale, op
læsning, musik og sang lod tankerne glide tilbage til ikke blot den lykkeligste dag i 
Danmarks historie, men også til det, der hændte i årene forud, til de begivenheder, 
der forklarer, hvorfor hin 4. maj aften i 1945 var så lykkelig en stund. - 5. maj om afte
nen besøgte vi Domkirken.

Og så fortæller dagbogens optegnelser følgende: D. 11. maj viste Niels Fenger os 
sin fine Grønlandsfilm og læste bagefter for os af sin bog »Under Narssakfjældet«.

D. 17. maj læste lærerkredsens skuespillet »Selskabsrejsen«, og til vor første fødsels
dagsfest havde festkomitéen og Grethe Bach indøvet »Kejserens nye klæder«. En fin 
og festlig aften. Som det næsten altid bliver det, når der gøres et dygtigt og målbevidst 
arbejde derfor.

Den første søndag i juni så vi gymnastik i Rindsholm ved amtsfesten der, hørte en ud
mærket tale af daværende undervisningsminister Julius Bomholdt, men viste ikke gymna
stik. Det havde amtsforeningen bedt os gøre ved en senere lejlighed. Den aften viste 
Andreas Andersen os lysbilleder fra og fortalte om Sydslesvig.

Grundlovsdagen hejste vi vort flag, kørte hen på eftermiddagen til Dollerup bakker 
og »fejrede« iøvrigt dagen ved at passe vort arbejde.

D. 16. juni læste lærerne skuespillet: »Det gamle spil om enhver«, og Set. Hansaftens
dag havde vi så repræsentantskabsmøde. I forbindelse med dette havde vi igen arran
geret det sådan, at der skulle være forhandling repræsentanterne imellem. Emnet var 
denne gang: Kvindernes arbejdsvilkår - med sigte mod spørgsmålet: hvorfor søger unge 
piger så ofte bort fra det huslige arbejde? Som repræsentant for husmødrenes syns
punkter havde vi formået fru Ellen Offersen, »Lundgård«, Hjerm, til at indlede og 
for de unge pigers Bodil Frandsen, Osager, Lejre. Og de gjorde det godt, rigtig godt 
endda, begge to. En usædvanlig livlig og vellykket forhandling blev det tillige. Dette 
møde mellem synspunkterne var både festligt og interessant.

Som sædvanlig overværede repræsentanterne en gymnastiktime, og om aftenen 
så vi en ganske særpræget, men meget morsom underholdning forlagt til gulvet 
i gymnastiksalen, hvis ene trediedel illuderede som en nærliggende kendt sommer
restaurant. Efter kaffen samledes vi til blus på stadion, hvor skolens formand, Jens 
Kirk, holdt båltalen. Djærvt og godt.

Aftenen før sommerferien fejrede vi juni-fødselsbørnene - og glædede os selv - med 
at drikke chokolade. Og festkomitéen præsterede påny en fiks og lødig underholdning 
i form af en dialektaften.

Mens pigerne havde sommerferie var vi værter for et større arrangement: Dansk 
Politiforbund’s landsidrætsstævne. Dets program var meget omfattende og kompliceret, 
men var særdeles dygtigt tilrettelagt af ledelsen for Viborg-politiet’s idrætsafdeling. 
Blev også afviklet udmærket, og vi havde glæde af samarbejdet med de stedlige politi
folk. Indkvarteringen af de ca. 250 mand klarede vi, dels ved at tage gymnastiksalen 
i brug, dels ved at pigerne beredvilligt stillede deres værelser til disposition. Nu skulle 
det at overlade dem til politiet jo være ganske betryggende, men da »panserne« ankom,
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Lisbeth og Gertrud 
lægger slagplan.

»Kejserens nye klæder« 
opføres ved majbørnenes 
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Underholdning
Set. Hansaften.
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lå der alligevel adskillige breve til dem med påmindelser om, hvad man ventede af 
dem, mens de var gæster: angående ro om aftenen, pasning af blomster, gulvvask - 
og anatomiske studier som middel mod søvnløshed (lærebogen i anatomi var placeret 
særdeles iøjnefaldende).

I tiden d. 7.-20. juli havde vi undervisningsministeriets kursus for gymnastiklærerin
der. Der var 32 deltagere og med den kendte gymnastiklærerinde Aase Nielsen, Frede
riksberg, som leder. Det eneste kursus, hvis ophold faldt sammen med elevernes, men 
som sjældent fint føjer sig til efter skolens undervisning og daglige liv.

En aften i juli læste lærerne: »Vor by«, en anden så vi filmen »Den danske 
delingsfører« og senere opførte eleverne - meget dygtigt - »Den evige byrde«. Ved 
denne måneds fødselsdagsfest var der oplæsning af Lisbeth og Povl og sangunderhold
ning ved Kirsten Prange og Harald.

Sommerskolens udflugt i år gik mod nord og var begunstiget af det herligste vejr. 
Turen gik over Trend, Vitskøl Kloster, Aggersund til Svinkløv. Der havde vi et stop 
med tid til en badetur. Senere nød vi den skønne og særprægede natur i Fosdalen, 
som vi spadserede igennem. Kørte derefter op igennem en del af »Den store vildmose« 
og videre til Ålborg. Her så vi først en fabriksvirksomhed af det store format: »Obel’s 
cigar- og tobaksfabrik«, og derefter »Ålborghallen«. I hallens vældige foyer var der 
- vist tildels på det 5-årige bekendtskabs konto - givet os tilladelse til at spise mad
pakken, og derefter fik vi under forvalter Villadsen’s ledelse en 1. kl.s rundvisning i 
det imponerende og på mange måder så særprægede bygningsværk.

I Tindbæk kalkgrube så vi senere billedhuggeren H. Chr. Bundgård’s arbejder, og 
ind mod aften nåede vi til Rebild bakker, så »Blokhuset« og nød et par timer opholdet 
i bakkernes storslåede natur. Gennem Rold skov, over Hobro og forbi Tjele gik 
hjemturen så til Viborg. En lang tur, men gennemført uden hastværk på præcis 13 timer. 
Det lod sig nemt gøre, da både pigerne og chaufførerne var indstillet på, at tiderne 
skulle overholdes.

D. 11. august sluttede Viborg amts gymnastikforening sin håndboldturnering med et 
stort anlagt og velordnet stævne på stadion. Ved den lejlighed havde sommerskolen sin 
første egentlige opvisning.

D. 1. september så vi »F. D. B«-film, d. 8. var vi inviteret til landbrugsskolen, hvor 
Augusta og Jens Fastrup gjorde det ualmindeligt festligt og hyggeligt for os, og hvor 
Børge Troelsen underholdt strålende med at læse »Ullabella«, og d. 11. præsterede 
festkomitéen påny en fin og meget afvekslende underholdning, da vi fejrede sommerens 
sidste hold af fødselsdagsbørn.

Elevmødet var jo så ellers skoletidens sidste store begivenhed. Dets talere var i år 
Johs. Stræde og Povl Brøndsted. Skuespillet, lærerkredsen fremførte, var den norske 
forfatter A. Kielland’s: »Herren og hans tjenere«. Programmet var ellers stort set som 
de forrige års. Der var masser af hilsener fra elever, der var hindrede i at komme. 
Deriblandt igen mange kommende fra fjerne og vidt fosrkellige himmelstrøg. En af 
dem vakte især opmærksomhed. Den var fra de 11 fra vinterskolen, der i foråret rejste 
til Island, hvor de via Jon Thorsteinsson, Sønderborg, havde fået plads for sommeren. 
De sendte nu hilsen og meddelte, at de sammen med 9 kammerater fra Idrætshøjskolen 
i Sønderborg holdt deres eget elevmøde og i de samme dage som vort. Det holdtes på 
den landbrugsskole, hvor 2 af dem havde plads, og gennemførtes efter følgende program, 
som jeg synes skal med. Det er dog vist ret enestående, at et sådant elevmøde arrangeres.
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Lørdag d. 7. september:
Kl. 17.00: Ankomst til landbrugsskolen »Holum«. - Indkvartering ordnes.

- 18.00: Middag i spisesalen.
- 20.00: Folkedans i gymnastiksalen under ledelse af pigerne.
- 23.00: Aftenkaffesamling omkring bålet til aftensang.

Søndag d. 8. september:
Kl. 8.00: Morgenmad - og derefter morgensang.

9.30: Fælles gymnastik for piger og drenge.
- 11.30: Festmiddag.
- 13.00: Biltur - 150 km - til Siglufjordur, centrum for det islandske sildefiskeri.
- 19.00: Hjemkomst til »Holum« - aftenkaffe og afslutning.

Brevene, vi har modtaget fra islandsfareme, fortæller klart, at sagaøen, dens natur 
og mennesker har været dem en stor oplevelse, men også at denne oplevelse for den 
enkelte har fået sin særlige værdi i, at den var fælles med kammeraterne fra højskole
tiden og med dem fra Sønderborg. På den måde er det godt at rejse ud.

Til elevmødet - det hjemlige altså - var det os så en stor glæde, at alle på een nær, 
der har undervist her, var kommet. Og mødet blev så ellers, hvad håbet havde samlet 
sig om: vort hidtil største og - er vi mange, der synes - bedste. Om det sidste skal jeg 
slet ikke søge at udgranske svar til et: hvorfor? Det er bare rigtigt. Sådan var det. 
Om det blot kunne lykkes så vel hver gang.

Til billedet, her er søgt tegnet af årets skoleliv, hører så adskilligt andet, der er fælles 
for begge dette års elevhold: Besøgene i Landsretten, fætter- og knsinefesterne, i begge 
tilfælde overmåde festlige, og et par forældredage, ordnet som sædvanligt og som tid
ligere med imponerende tilslutning. Dertil med et forløb, der ikke alene gav glæde 
på festdagen, men også forpligtelse og styrke til hverdagen for os, der er en lærerger
ning betroet her.

Nævnes må et par faktorer endnu mellem dem, der især bidrog til at give samværet 
festlig glans og lødighed: festkomitéerne og sangkorene. Hvad disse har præsteret i så 
henseende - og undertiden i samarbejde - ville det have været et stort tab at måtte 
undvære. Det er beundringsværdigt, hvad Søjbjerg når med de store, sangligt set ikke 
særlig finkæmmede, kor. Og et højere niveau end det, elevernes underholdning lå på i 
sommer, har vi vist aldrig haft.

Få dage efter elevmødet, ved en stilfærdig og hyggelig sammenkomst i stuerne, slut
tede vi sommerskolen. At afskeden for mange faldt virkelig svær denne gang, forstår 
jeg egentlig godt. Det er sjældent, man oplever at se en flok unge have så megen og 
hjertelig glæde af samværet med hinanden. Hvad dette betød i det daglige lader sig 
ikke måle, ejheller næppe vurdere for højt, men det er til at forstå, at det bevægede 
sindene, da timen for skoletidens afslutning var inde. Mon ikke også dette forhold vat- 
årsagen til, at der blandt disse piger blev startet usædvanlig mange vandrebøger? Om 
disse nu holdes igang kort eller længe, så er deres start vel udtryk for et ønske om 
længst mulig at holde kontakt med dem, skoleopholdet gav et møde med.

På et felt kom dette pigehold ikke ud for en fællesopgave, som mange af dem gerne 
ville have haft: som skolehold en enkelt gang at vise gymnastik uden for skolen. 
Anmodninger var der nok af, men i et par tilfælde, hvor vi godt ville have efter
kommet dem, kunne vi ikke. Sidenhen kunne vi nok, men da fandt jeg ikke baggrun
den værende den, der giver tilstrækkelig mening i at lade et skolehold tage ud i det
4*
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ærinde. Og det viste sig at være rigtig nok. Pigerne fra dette hold, som nok med 
nogen opmærksomhed læser dette, må gerne vide, at der også er andre end mig, der 
mener, at forudsætningerne for at løse en sådan opgave, som den bør det, var tilstede 
i så rigt mål, at også andre ville have haft glæde af at have set evnerne sat ind derpå.

Nu blev det ikke på den måde, dette hold skulle gøre sig bemærket. Det får være. 
Der er grund til at tro, at det vil ske på et andet og vigtigere felt: i et dygtigt og 
uselvisk arbejde som delingsførere. Og så tror jeg iøvrigt, det vil vise sig, at sommer
skolen 1957 vil være talrigt repræsenteret ved de kommende års elevmøder.

Z efteråret har vi ærligt talt haft travlt, os, der skal klare de praktiske gøremål her. 
D. 15. september havde vi et møde med nær 100 »F. D. F.«-ledere fra Alhede-distriktet. 
I dagene d. 19.-21. var vi værter for »Det danske hedeselskab «s funktionærers årsmøde, 
tællende over 200 deltagere, og inden de sidste af disse var rejst, ankom deltagerne i 
»Instruktion til bogsæsonen« - en slags kursus for bibliotekarer og boghandlere og deres 
medhjælpere - tilrettelagt af »Højskolernes sekretariat«. Dette sidste kursus satte i år 
rekord med hensyn til deltagere. 170 var der.

Efter 3 ugers »ferie« til rengøring, reparation m. v. tog vi så d. 13. oktober mod vort 
eget kursus: det 7. Viborg-kursus. At dette kursus stadig samler fuldt hus er os en stor 
og oprigtig glæde. Det talte også i år ca. 170 deltagere. En både krævende og inspi
rerende forsamling at undervise. Blandet er den også, men særdeles levende, kommende 
i næsten lige stort tal fra den frivillige gymnastiks arbejdsfelt og fra næsten alle 
almindeligt kendte skoleformer.

Foruden Gudrun Worm Pedersen, der også i år ydede os værdifuld hjælp, specielt 
på børnegymnastikkens område, glædede fru Horup os med at komme og holde 2 fore
drag for os. Under kursus’et havde vi en fin violinkoncert ved Peder Elbæk akkompag
neret af Birgit Kleinst og desuden 2 interessante foredrag af professor Løgstrup, Århus, 
over emnet: »Filmen, dens væsen — eller uvæsen«.

Som afslutning på efterårets begivenheder havde vi så et delingsførermøde for Viborg 
amt søndagen efter kursus’et, og endelig »Kirkeligt Samfund«s årsmøde i dagene d. 
22.-23. oktober. — En række møder, hvis ledere alle havde gjort et dygtigt arbejde med 
tilrettelæggelsen, og som var os særdeles behjælpelige med at gennemføre dem. Møder, 
som gav os kontakt med mange mennesker, det er os en glæde at have lært at kende.

Private oplevelser har i almindelighed ingen adkomst til denne artikel, men her skal 
alligevel nævnes nogle, som vil have interesse for en ret stor part af læserne.

I løbet af året er 4 af de unge lærerinder, der har undervist ved sommerskolen her, 
blevet gift.

Elly Bystrup havde bryllup i påsken. Blev gift med Erik Hansen, der læser til lærer 
på »Den frie lærerskole« i Ollerup. De bor i Svendborg, og Elly underviser på Hoist’s 
realskole der.

Og midt i september - i løbet af 5 dage - var Lisbeth, Herdis og jeg med til 3 bryl
lupper, og Kirsten Brusgård til to. Først i Bodil Bjerre’s hjem. Hun er nu gift med 
adjunkt Hanghøj, der som hun underviser ved gymnasiet i Tarm, hvor de bor. Dernæst 
- det var dagen efter - gjaldt det Grethe Bach’s bryllup med Folke Hansen. De 
bor - vældigt smukt - i Hanning ved Sædding. Og den 3. bryllupstur gik så til Kirsten 
Bredsdorff’s hjem i Ollerup. Hun blev d. 18. september viet til Ingemann Stenstrup. 
De bor nu på Åbybro ungdomsskole, hvor de begge underviser. Det var lige ved at 
være anstrengende, men skønne fester var det at være med til.
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Nogle bemærkninger endnu må til, selvom denne artikel nu er rigelig lang, 
men der er enkelte forhold, som I, der har været elever her, og skolens venne
kreds har krav på at høre lidt om.

Et lærerskifte undgik vi heller ikke i år, og det kom denne gang til at 
omfatte mere end een. Det gik ikke, som vi håbede - og jo også længe havde 
grund til at tro — at Martha og Johs. Stræde vendte tilbage hertil for nogle 
år endnu. Som vel alle ved, endte årelange forhandlinger med, at de tog mod 
opfordringen til at lede Idrætshøjskolen i Gerlev. Afskeden med dem faldt 
jo ved elevmødet, men også her vil jeg gerne sige dem tak for samarbejde og 
værdifuld lærergerning i den tid, de var på vor skole. En gerning, der præge
des af egen udvikling, af sjælden evne til at komme den enkelte elev nær og 
en stræben mod at »selv den mindste af de små får del i livets glæde«.

For Herdis og jeg var det en glæde at være inviteret med, da skolen i 
Gerlev genåbnedes for kort tid siden, og vi herfra ønsker dem gode kræfter 
og lykke til den krævende gerning, de nu har påtaget sig.

Det vil altid være et tab for en skole, når et afholdt og dygtigt lærerpar, 
der har været med fra dens start, forlader den, vil også blive mærkbart på 
anden måde, når det sker for at overtage ledelsen af en skole af samme type. 
Det er klart. Men kandestøberierne om, hvorvidt der nu er behov for de 
uddannelsesskoler, vi har, har jeg ikke lyst til at tage del i. Går det med det 
frivillige ungdomsarbejde, som det bør, er der et lederbehov så stort, at der 
ikke er nogen skole at undvære, og set i det videre - d. v. s. det rigtige - 
perspektiv, er den placering af kræfterne, der nu har fundet sted, nok ikke 
så ilde.

Og med et andet lærerpar, Kirsten og Knud Prange, tog vi afsked i efter
året. Da var det år gået, hvorom vi havde aftale med Knud Prange om at 
undervise hos os, og længere kunne vi ikke give ham arbejde her. Nu skylder 
vi dem begge tak for det sind og den redelige vilje, hvormed de gik ind i den 
for dem fremmede skoleforms arbejde og for den hjælpsomhed og absolutte 
loyalitet, de mødte os med i samarbejdet.

Knud Prange søgte og fik den stilling som arkivar, der blev ledig ved 
Landsarkivet i Viborg i efteråret, og hans adresse er nu Ålborgvej 16. Vi 
glæder os over, at han fik den stilling, han ønskede, og over, at han og 
Kirsten blev her i Viborg. Forhåbentlig betyder det, at vi fremover kan 
bevare kontakten med dem.

I lærerkredsen er der så ellers nu sket det, at Jens Krogslund, der hidtil 
kun om vinteren har haft arbejde med fuldt timetal, nu får det hele året.

Sidst i juni blev Kirsten Brusgård færdig med det 1-årige kursus ved 
»Danmarks højskole for legemsøvelser« og tog straks fat med fuldt timetal
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her. Også hun underviser nu ved vinterskolen, har overtaget en del af 
fagene med Il-års pigerne.

I sommerens første 2 måneder, indtil Kirsten kunne begynde, havde vi en 
fortrinlig hjælp i Grethe Bach, som glædede os med at påtage sig dette 
deltidsarbejde og klarede det med glans.

Opførelsen af den nye lærerbolig var afsluttet, så Lisbeth og Jens Krogs- 
lund’s kunne flytte ind til 1. juli. Et vellykket byggeforetagende, synes vi, 
det er. Og så betegner det fuldførelsen af byggeprogrammet fra 1949. Da 
hørte de 2 lærerboliger med i projektet, men måtte udelades af økonomiske 
grunde. Vi har savnet dem hårdt og er selvsagt glade for, at vi nu er kommet 
et godt stykke frem med at skaffe lærerkredsen gode boligforhold. At opfø
relsen af dem er en hård anspændelse af økonomien er en anden sag.

Andreas Andersen’s skaffede vi en tålelig lejlighed ved at udvide lejlig
heden, Rørdam tidligere beboede, med et værelse mere. Kirsten Brusgård er 
flyttet ind, hvor Lisbeth før boede, og i den først opførte lærerbolig flyttede 
Brøndsted’s ind i efteråret. - Nu må vi byggemæssigt set trække vejret en 
tid, men håber vilkårene må arte sig så vel, at der inden alt for længe må 
blive mulighed for at komme videre.

En god nyhed er det så at kunne meddele, at den omlægning af vejen 
herud, der har været talt om i mindst 10 år, nu bliver gennemført i løbet af 
vinteren. Det giver mulighed for, at vi til foråret endelig kan få ordnet ind
kørselen fra Vinkelvej til skolen. Det vil unægtelig være en glæde at få 
ændret forholdene der fra den tilstand, vi hidtil har været nødsaget til at 
lade dem ligge hen i.

Holmer Trier og jeg har flere gange i de sidste 2-3 år drøftet spørgsmålet 
om ændring af frescoen i foredragssalen. Kunstnerisk set var han ikke tilfreds 
med sit værk - og tilbød altså at male det om.

Det endte med en beslutning om at male et nyt. Et stik i hjertet gav det 
at se det første blive hugget ned, men Holmer Trier havde ret. Det er bedre 
nu. Han og hans broder, Ernst Trier, gennemførte arbejdet i første halvdel af 
oktober. De har begge jævnligt hjulpet os med råd og dåd, når det gjaldt 
skolens udsmykning. Vi skylder dem megen tak for dette, og det er os en 
stor glæde, hver gang de gæster os.

I januar har vi nu lagt op til at holde 2 kursus. Årsagen er alene de pro
blemer, der rejser sig med spørgsmålet: musik til mandsgymnastik. Derom et 
par ord til orientering. Som visse bladreferater har været er den tiltrængt.

Først dette: Ved det første af de 2 kursus vil der ikke blive undervist i 
mandsgymnastik med musikledsagelse. Ved det andet, der altså er for mænd 
alene, vil hovedvægten blive lagt på dette.
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Dernæst: dette andet kursus holdes ikke for at forcere dette spørgsmål 
frem. Men vi er flere gange blevet spurgt, om vi ikke kunne tænke os at 
holde et kursus, hvor der blev taget regulært fat på den side af sagen. Og 
som landet ligger nu, er der grund til at tro, der er et behov derfor. Der er 
jo temmelig mange mandlige ledere, der på det område ikke alene er i over
vejelsernes stadium, men også inde i realiteternes, og det behov, de har for 
en håndsrækning for at finde vej i det for dem så nye arbejdsområde, tror 
jeg ikke, dækkes ind ved et delingsførermøde hist og her. Vi vil altså prøve 
at give disse ledere en håndsrækning, om de vil have det. At gøre den slags 
er vel også en af de opgaver, skoler må føle sig forpligtet overfor. Derfor 
holder vi det kursus.

I vor egen undervisning på vinterskolen har vi så sat ind på spørgsmålet 
på den måde, at de mandlige elever har et par timer ugentlig, hvor de får 
viden om musikkens love, har hørelære og arbejder med udformning og 
opbygning af øvelsesstoffet. Grundlaget for, at vi kan gennemføre dette, er i 
afgørende grad at finde i den viden og erfaring, Lisbeth har, og som de 
mandlige elever nu får del i.

Når vi gennemfører den undervisning, er det ikke, fordi vi mener, der nu 
skal laves »noget helt andet«, »er gået over til musik«, for at være mere 
»moderne«, eller hvad der nu kan påduttes eller spørges om. Det er heller 
ikke, fordi vi mener, det skulle blive en »finere« gymnastik, fordi der anven
des musik til den.

Årsagerne er sådan set ganske enkle. Af de væsentligste skal jeg nævne 
tre. For det første er der grund til at tro, at anvendelsen af musik indebærer 
en reel mulighed for at højne værdien af vor mandsgymnastik, ihvertfald i 
en del lederes hænder. Vejen frem til at dette sker, ser jeg nok, kan blive 
vanskelig nok at befare. Det vil nok være klogt at køre frem med begrænset 
fart, men undlade at køre ind på veje, hvor der er muligheder for at finde 
noget værdifuldt, kan ikke være klogt. Der er jo noget om, at man kan dø af 
forsigtighed.

For det andet: Et arbejde med at forme det gymnastiske øvelsesstof efter 
musikkens love vil aldrig være spildt. Det indebærer noget værdifuldt, og 
det ganske uanset, om man vil anvende musik til det eller ej. Og for det 
tredie: Når det nu er sådan, at musik til mandsgymnastik diskuteres og prak
tiseres ved noget nær hvert andet delingsførermøde, vil jeg være ilde tilpas 
med, om vore elever tager herfra uden at have fået mulighed for at erhverve 
sig en viden og danne sig en opfattelse, der sætter dem i stand til at vurdere, 
hvad de møder - og chancer for selv at komme videre.

Dette hindrer aldeles ikke i at kunne se de farer og svagheder, der kan



Frescoen med Tyr-myten efter ændringen.
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følge med - ej heller ikke i at huske, at en lederuddannelse stadig må være 
sådan, at den giver delingsføreren forudsætninger for at kunne lede - og lede 
godt - uden det hjælpemiddel, musikken kan være.

Og endelig lidt om det spørgsmål, som »Viborg-Eleverts bestyrelse over
raskede os så glædeligt med at føre på tale ved elevmødet, og hvorom I kan 
læse i Alfred Jensens beretning: rejsningen af en hal. Der var stor glæde og 
opmuntring i at erfare om de tanker, der lå bag udtalelserne ved årsmødet. 
Det var det for alle, der bærer på drømmen om at få udbygget skolen med 
det undervisnings- og mødelokale, vi så ofte savner. Men desuden var der i 
det, der hændte, noget meget væsentligt at være glad for: at initiativet var 
taget fra den side, det skal tages, om drømmen skal blive til virkelighed. 
Hvad Alfred Jensen anfører som forudsætninger for, at planen lader sig 
gennemføre vil jeg gerne understrege - kraftigt. Og vilkårene derfor skal vi 
ikke regne med bliver lettere, end Jens Pinholt skitserede dem. Dem, der 
spontant har sendt de første bidrag, har åbenbart ment det samme som han. 
Om det mere praktiske ved den sag skal I høre en anden gang. Lige nu kan 
det ikke ske, bemærker Alfred Jensen. Det er rigtigt. Men godt at sagen er 
bragt på bane nu. Skal den føres igennem, og om hallen skal stå der til den 
tid, det helst skulle ske, da er det rigtig at begynde tilløbet allerede. Vi skal 
regne med et udholdenhedsløb.

Nu siger vi tak for opmuntringen, elevmødet på den måde gav alle os her. 
Det gamle jydske fyndord: »Hvor der er vilje, er der vej« skal måske igen på 
dette sted vise sig at have realitet i sig.

Så vil vi gerne bringe vor tak til alle dem, der i dette sidste år var med 
til at gennemføre det arbejde og skabe det liv, denne skole er rejst til. Den 
gælder dem, der har deres faste virke her, såvel som dem, der for en kortere 
tid var med i vort arbejdsfællesskab. Den gælder de 2 elevhold, der gav os 
så mange gode minder og styrkede vor tro på fremtiden - og den gælder alle 
jer, der besøgte os ved elevmødet, vore kursus eller blot smuttede indenom, 
når vejen faldt forbi. Dejligt har det været at modtage så mange hilsener og 
breve, ofte bringende bud fra dem, der nu lever fjernt herfra.

Vi håber på mangt et møde med jer i det nye år. Ved vore kursus, til vort 
elevmøde, der, hvor delingsførere samles og virker - og ellers så ofte, I har 
tid og lyst.

God jul - og vore bedste hilsener!
Herdis og Mads Nielsen.
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MEDDELELSER

Gymnastikhøjskolen ved Viborg 

indbyder i 1958 til følgende kursus:

1 ugen d. 12.-19. januar med undervisning i gymnastik for voksne og børn 
samt folkedans - og for både kvindelige og mandlige ledere.

I ugen d. 19.-26. januar for mandlige ledere alene og til en undervisning, 
hvor hovedvægten er lagt på brugen af musik til mandsgymnastik.

Viborg-kursus’et i ugen d. 19.-26. oktober.

Elevmødet regner vi med at holde d. 6.-7. september.

Landsdelingsførermødet er i Sønderborg d. 2.-4. januar.

»Viborg-Elever«s styrelse har ændret kontingentet til 6 kr. - Agter så at 
udsende 3 blade årligt foruden årsskriftet.

HUSK! Navneændringer og nye adresser skal meddeles til: Nilie Sønder, 
Thorsvej 41, Aabyhøj.



Hilsen fra
Landsforeningen af højskoleelever :

DER ER STADIG UANEDE MULIGHEDER

Højskolernes Sekretariat går nu i sit 8. år, og vi har i den forløbne tid 
stedse søgt at udvide arbejdsområderne og komme i forbindelse med flere og 
flere mennesker for at gøre dem interesserede i højskolen, og hvad den 
står for.

Jeg har i det forløbne år haft lejlighed til at tale i ungdomsklubber, ung
domsforeninger og skoler i København og omegn, hvilket har resulteret i, at 
mange unge har fået interessen vakt for højskolen.

I første omgang har det væsentlig givet resultater i forhold til sommer
feriekurserne, men forhåbentlig vil virkningerne også på langt sigt kunne 
spores på de ordinære langtidskurser. Det er i denne forbindelse værd at 
notere, at sekretariatet efterhånden er blevet så godt kendt i København, at 
det i mange tilfælde er ungdomsforeninger og klubber, der kommer til os og 
foreslår »højskoleaftener« for de unge. En væsentlig årsag til, at der er en 
vågnende interesse for højskolen i byerne, er, at pressen omfatter højskolens 
fremtid med stor interesse. Der er næppe på noget tidspunkt skrevet så meget 
om højskolen i danske blade, som i de sidste år. Vi har grund til at være 
pressen taknemmelig for denne hjælp.

Som det måske vil være Landsforeningens medlemmer bekendt, fratræder 
jeg fra 1. maj som leder af Højskolernes Sekretariat, idet min kone og jeg 
har modtaget tilbudet om at overtage Rungsted højskole (»Købmandshvile«). 
Det er ikke uden vemod, vi siger farvel til Vartov og et arbejde, som vi i så 
høj grad har følt os personlig knyttet til. Men samtidig har det naturligvis 
trukket i os efter igen at komme ud til arbejdet på en skole.

Vi har kun nået lidt, og der er endnu et utal af opgaver, men dog glædelig
vis også enestående muligheder for højskolen fremover i forhold til stadig 
større dele af befolkningen.
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Skal dette nåes, behøves imidlertid stadig et »kontor«, et sted igennem 
hvilket højskolen kan bekræfte for sig selv og det øvrige land, at den er en 
fælles kraft trods mange forskelligheder.

Det har været vort håb, at højskolen erkendte trang til fællesvirke, og at 
H. S. måtte være stedet, igennem hvilket viljen til at lægge kræfterne sammen 
fik sit konkrete udtryk.

Derfor har vi stedse ment, at sekretariatet ikke blot skulle være et ekspe
ditionskontor for brochurer, men såvidt gørligt i sig selv et høj skole arbejde 
i byen. Dette måtte naturligvis bygge på et tillidsforhold mellem skoler, 
elevforeninger og sekretariatet, og når vi idag ser tilbage på de vanskelig
heder, der har været i arbejdet herinde, fordunkles det helt af den omstæn
dighed, at tillidsforholdet er vokset fra år til år.

Vi har virkelig på det sidste kunnet føle, at man stod bag os, når vi for
søgte at bygge bro mellem skolerne og de »højskolefremmede« kredse - lad 
være, at man ikke altid var enige i vurderinger og midler, vore motiver blev 
dog aldrig underkendt.

Må jeg i denne forbindelse samtidig rette en hjertelig tak til Landsforenin
gens bestyrelse, og ikke mindst til dens formand, undervisningsminister Jør
gen Jørgensen.

Udenforstående vil næppe kunne sætte sig ind i, hvilken støtte vi har 
modtaget i det daglige arbejde ved tilskyndelser, opmuntringer og levende 
interesse fra bestyrelsen. Der er sikkert få steder, hvor bestyrelsesmøder har 
været båret af en sådan fælles entusiasme og tillid som i Landsforeningen af 
Højskoleelever. Vi er taknemlige for dette, og også fordi Foreningen for 
Højskoler og Landbrugsskoler igennem sin tidligere formand, forstander 
Th. Arnfred, har fulgt arbejdet opmærksomt og ofte givet os megen værdi
fuld støtte.

Men først og fremmest er arbejdet i sekretariatet og højskolens fremtid 
overhovedet betinget af de gamle elevers interesse. Højskoleelever har gen
nem deres sammenslutning givet det smukkeste eksempel på, at samarbejde 
gør også den enkelte stærkere.

Vi håber, at det arbejde, som er iværksat af gamle højskoleelever, og som 
sekretariatet har været det praktiske udtryk for, må fortsætte fremover til 
hjælp for hele den danske højskole, og vi siger tak for den tid, vi fik lov at 
være med.

Thyra og Erik Halvorsen.



VI B O RG-ELEVE R

Som tidligere år holdt elevforeningen den årlige generalforsamling i for
bindelse med elevmødet. Til orientering for de gamle elever, der ikke kunne 
være til stede, vil jeg her omtale bl. a. det spørgsmål, som blev drøftet på 
generalforsamlingen: gamle elevers hjælp og støtte til opførelse af en boldspil
hal ved Gymnastikhøjskolen.

Det er styrelsens opfattelse, at tiden nu må være inde til, at gamle elever 
rækker skolen en hjælpende hånd for at få den hal bygget, som så afgjort 
tiltrænges.

Vel er der skønt på skolen, og vel er skolen ideelt indrettet, men der 
mangler et virkeligt stort samlingslokale.

Der holdes hvert år mange store arrangementer på skolen, som i for høj 
grad er afhængig af vejrgudernes luner. Men det væsentlige er dog den dag
lige undervisning, og den vil selvsagt vinde ved, at skolen rådede over en 
idrætshal.

Jeg skriver dette, fordi jeg ved, at alle gamle elever efter evne vil hjælpe 
med til, at planerne fremmes.

Vi kan jo ikke bestemme, at nu skal der bygges en hal, men vi kan i fæl
lesskab yde vort til, at den startkapital, der er nødvendig for at skabe et 
økonomisk grundlag for at bygge en hal, bliver en realitet.

Hvordan sagen iøvrigt skal gribes an, ligger ikke fast. Dette er ment som en 
forhåndsomtale til nøjere overvejelse. Vi vil så vende tilbage til spørgsmålet, 
om ikke før, så til elevmødet næste år. Jeg vil dog gerne tilføje, at det bliver 
ikke blot et spørgsmål om at yde et beløb, stort eller lille, som den enkelte 
har evne til, men i lige så høj grad gælder det om, at alle virker sådan i 
ungdomsarbejdet, på skoler, eller hvor vi nu har vor gerning, at det ansporer 
andre til at være med til at løfte denne opgave, enten ved at gæste skolen som 
elever, eller ved et direkte tilsagn om støtte. Her tænker jeg særlig på den 
kreds eller det amt, hvor den enkelte har sin gerning.

At der er interesse for sagen vidner et indlæg på generalforsamlingen om. 
En gammel elev, Jens Pinholt, udtalte: »En idrætshal vil være et stort aktiv 
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for skolen, ikke blot i den daglige undervisning, men også fordi den evt. vil 
kunne bruges til mange andre store arrangementer.

Elevflokken, som har besøgt gymnastikhøjskolen, er nu så stor, at hvis 
alle gav et beløb (50 eller 100 kr.), ville et økonomisk grundlag være inden 
for rækkevidde, men endnu vigtigere er det måske, at elevflokken ved et 
sådant eksempel kunne opmuntre andre interesserede til at bidrage ved en 
evt. indsamling.«

Jens Pinholt har bedt mig understrege, at det ikke er hans synspunkter 
alene, han her giver udtryk for, men at de var en del gamle elever, der i 
fællesskab havde diskuteret sagen, som Pinholt så udmærket gjorde rede for.

Jeg håber og tror på, at vi er mange, der kan tilslutte os disse tanker, og 
ikke blot lade det være ved tanken, men at vi den dag, planerne kan realise
res, er klar til at yde vort bidrag til rejsning af den hal, skolen mangler. Til 
gavn for dansk ungdom og det ungdomsarbejde, der uddannes ledere til.

I styrelsen var Ole Andersen, Tønder, Ragnhild B. Hansen, Lejre, Nilie 
Sønder, Aarhus, og undertegnede på valg. Resultatet af afstemningerne blev, 
at Nilie Sønder og jeg blev genvalgt.

Desuden indgår i styrelsen de to årsrepræsentanter, for vinterskolen 1956 
-57 Knud Hansen, Brylle, og for sommerskolen 1957 Bodil Frandsen, Lejre.

Som »Viborg-Elever«s andet medlem til skolens repræsentantskab valgtes 
Jens Pinholt, p. t. seminariet, Haderslev.

Venlig hilsen. Alfred Jensen.



REGNSKAB

Indtægter. Kr. 0.
Salg af elevskrifter............................................................................................. 6 045 00
Renter af girokonto ......................................................................................... 11 08
Kontant lån fra skolen ..................................................................................... 200 00

6 256 08
Kontantbeholdning f. f. år ............................................................................. 7 26
Girobeholdning f. f. år..................................................................................... 8 27

6 271 61
Udgifter.

Rejseudgifter ..................................................................................................... 88 50
Trykning af postopkrævninger......................................................................... 41 50
Landselevforeningen, kontingent ..................................................................... 200 50
Andelsbogtrykkeriet ......................................................................................... 5 494 85
Gave ................................................................................................................. 21 50
Tegnerhonorar ................................................................................................. 150 00
Kontorartikler..................................................................................................... 9 59
Nordisk pressefoto............................................................................................. 40 50
Foto..................................................................................................................... 13 80
Porto ................................................................................................................. 33 28

6 094 02
Kontantbeholdning juli 1957 ......................................................................... 69 59
Girobeholdning juli 1957 ................................................................................. 108 00

6 271 61

STATUS

Aktiver.
Kontantbeholdning............................................................................................. 69 59
Girobeholdning ................................................................................................. 108 00
Bonus, Andelsbogtrykkeriet ............................................................................. 343 00
Beholdning af årsskrifter ................................................................................. 4 084 00

4 604 59
Passiver.

Lån fra skolen.............................................   4 300 00
Formue ............................................................................................................. 304 59

4 604 59
Regnskabet gennemset og fundet i orden.

Viborg, den 8. september 1957.

Johs. Stræde. Elisabeth Hasselager.



ELEVFORTEGNELSE

Vinteren 1956-57.
741. Aagaard, Søren, Skarrild, Kibæk.
742. Aamand, Jørgen, 0. Starup, Gravens.
743. Adriansen, Erik, St. Magleby, Amager.
744. Agvald, Helge Chr. Ingemann, Fjordblink, Fortoft, Thisted.
745. Bach, Jens Peder, Lindum, Onsild.
746. Bjørn, Mogens Torben, »Rosenlund«, Urup, Langeskov, Fyn.
747. Borup, Ejvind, »Moesgård«, Bjerregrav.
748. Buus, Knud-Oluf, Øster Assels Præstegård, Mors.
749. Christensen, Tage, Aabybro.
750. Eriksen, Niels Skovrider, »Rykind«, Vrensted.
751. Fangel, Christian, Vridsted præstegård, Skive.
752. Fangel, Stefan, Vridsted præstegård, Skive.
753. Frandsen, Karl, Osager, Lejre.
754. Frederiksen, Erling Østergård, Tollestrup, Vrå.
755. Færk, Poul, Knolde, Sønderup.
756. Haarbo, Sigfred, Skals.
757. Hansen, Frede Wang, »Damgård«, Vandborg, Bonnet.
758. Hansen, Knud Erik, Brylle, Knarreborg.
759. Helt, Johan Johansen, Bylderup mark, Tinglev.
760. Hindhede, Ernst, Øster Lundgård, Herning.
761. Hviid, Aksel, Hejlskov, Mørke.
762. Jacobsen, Axel, Søndergade 31, Stoholm.
763. Jacobsen, Per, Bjerregrav.
764. Jensen, Bent Søe, Særbæk, Sejerslev, Mors.
765. Jensen, Bent Weinholt, Blokhusvej 3, Helsingør.
766. Hans Lomholt, »Stensgård«, Hornstrup, Vejle.
767. Jensen, Kristen, Vendelbogade 102, Aalborg.
768. Jessen, Lars Peder, Snittrup, Lunde.
769. Jørgensen, Gunnar, Ubby, Jerslev.
770. Jørgensen, Jørgen, Hyllested, Dalmose.
771. Jørgensen, Knud Theilgård, Askagergård, Rinkenæs.
772. Jørgensen, Mogens, Bråskov.
773. Kaldal, Eigil, Alstrup, Ullits.
774. Kjeldbjerg, Poul Jacobsen, Højvang, Hinnerup.
775. Kjærsgård, Tage, Vejby, Brodal.
776. Knudsen, Kaj Ove, Merritsholt, Hadsund.
777. Kofoed-Dam, Holger, Svanegård, Svaneke.
778. Kristensen, Karl Bisgård, Fjelsø, Alestrup.
779. Kristensen, Kristian Murmann, Feltengård, Galten, Hadsten.
780. Ludvigsen, Hakon Mehl, Hedamgård, Frøbjerg, Rørmosehus.
781. Lund, Holger, Ølsted, Aarhus.
782. Madsen, Svend Egon, Søndergaard, Vejrum, Holstebro.
783. Møller, Preben Pagter, Ølst, Randers.
784. Nielsen, Arne Chr., Rendbæk, Saltum.
785. Nielsen, Erik, Wergelands-allé 12, Søborg.
786. Nielsen, Kurt, Hoddemark skole, Nordenskov.
787. Nielsen, Vagn, Hoddemark skole, Nordenskov.
788. Nørgård, Orla, Birkmark, Mejrup, Holstebro.
789. Overgård, Niels Harbo, Vive Hede, Hadsund.
790. Pedersen, Erik Preisler, Børdamsgård«, Skårup.
791. Pedersen, Niels Henry, »Storagergård«, Galten, Hadsten.
792. Petersen, Svend Aage, Skovsted, Thisted.
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793. Rømer, Martin Nielsen, »Vester Ledet«, Sindal.
794. Skorstengård, Christian, Vinderslev, Kjellerup.
795. Sørensen, Knud Elbæk, Jernvedlund, Gredstedbro.
796. Sørensen, Niels, »Kærbygård«, Kerteminde.
797. Villadsen, Poul Holme, Øster Lindet.
798. Winther, Martin Renlef, Brede, Bredebro.
799. Østergård, Børge Lysdahl, Vinkel, Viborg.
800. Østergård, Mogens Niels M., »Sofielund«, Buddum, Skelund.

801. Agvald, Vibeke Ingemann, »Fjordblink«, Fortoft, Thisted.
802. Christensen, Anna Kristine, Lambæk, Lem.
803. Nanielsen, Birthe, »Fladsgård«, Stoholm.
804. Falkenberg, Lisa, Nordbahnhofstr. 40, Husum, Sydslesvig.
805. Hansen, Ellen-Johanne Arndt, Steinmannsgade 2 st., Aarhus.
806. Jensen, Aase Marie, »Vadummølle«, Hvorupgård.
807. Kjeldsen, Karen, »Skajgård«, Thorup.
808. Kornum, Jytte, Slettegård, Hjortdal, Fjerritslev.
809. Mølgård, Aase, »Krogen«, Aidt, Thorsø.
810. Nielsen, Kirsten Linding, Frøslev, Padborg.
811. Pedersen, Vita, Øsløs, Vesløs.
812. Piil, Karen, Frejlev, Lolland.
813. Schmidt, Else Kjerstine, Nørå, Bramminge.
814. Svenningsen, Sigrid, Gjerndrup, Brørup.
815. Sørensen, Birgit Roneklint, Sigerslevvester, Frederikssund.
816. Thomassen, Jytte Soelberg, Aidt, Thorsø.
817. Thomsen, Kirsten Sahl, Ølsemagle, LI. Skensved.
819. Tjørnelund, Karen Margrethe, Jernvedlund, Gredstedbro.
820. Veiling, Edith, Fårup, Rødkærsbro.

Sommeren 1957.
821. Aggeboe, Aase, Henne Mejeri, Henne.
822. Andersen, Eva Lykke, Tolstrup, Aalsø.
823. Andersen, Sigrun, Bakkegården, Kundby, Sandby.
824. Andersen, Tinna, Bølling, Skjern.
825. Appel, Karen, Langtved friskole, Ullerslev.
826. Broch, Ruth Eriksen, Tobøl, Føvling.
827. Buhl, Aase Solgård, Hejnsvig.
828. Busk, Jytte, Haubrogård, Haubro.
829. Bystrup, Jonna, Jelstrup, Haubro.
830. Caliesen, Sofie Eline, Nielsby, Føvling.
831. Carlsen, Henny, »Svalegård«, Svinninge.
832. Christensen, Karen Bruun, »Toftegård«, Bredsten.
833. Christensen, Marie Bøgh, Haverslev Vang, Bonderup.
834. Christensen, Jytte Agerholm, 0. Jølby, Erslev, Mors.
835. Christiansen, Eli, Brangstrup, Nr. Aaby.
836. Ellegård, Ingeborg, Halsmosegård, Håstrup.
837. Enevoldsen, Ruth Birgit, Frøslev, St. Heddinge.
838. Fink, Kirsten Solveig, Solbjerg, Solbjerg, Mors.
839. Frandsen, Bodil, »Dønnergård«, Osager, Lejre.
840. Frandsen, Greta, Brejnholm, Aale.
841. Gammelby, Karen Bodil, Kærby, Kalundborg.
842. Garder, Marie Mogensen, Vimstrup, Lintrup.
843. Grandt, Else Ingeborg, »Stensgård«, Anderup, Søhus.
844. Gravesen, Petra, Hillerslev.
845. Greve, Anne Marie, Håstrup.
846. Hamann, Lotte, Haved, Rejsby.
847. Hansen, Ingrid-Marie, Thorning Nørremark, Kjellerup.
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848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.

Hansen, Tove, Aagerupvej 30, Ballerup.
Hejgård, Erna, Saxild, Odder.
Holmegård, Lene Kirsten, Kundby, Sandby.
Højgård, Anne Marie, »LI. Bukbjerg«, Sdr. Onsild.
Ipsen, Birgit, »Styrmandsgård«, Østermarie, Bornholm.
Jensen, Caja Bente Schiøtt, Bøgelunde, Rude.
Jensen, Tenna Margrethe, Vinstrup, Vipperød.
Johannesen, Vita Kudahl, Stouby, Jebjerg.
Johansen, Bodil, Sørup, Støvring.
Johnsen, Kathrine Marie, St. Lihme, Randbøl.
Jørgensen, Bodil Agnete, »Solbakken«, Højerup, Rødvig.
Jørgensen, Elly, »Ny Mølle«, Ringkjøbing.
Jørgensen, Inger, »Veggerslund«, Bjerregrav.
Kirk, Ingrid, Heboltoft, Veiling.
Knudsen, Kirsten, Heden, Allested.
Kristensen, Magda, Jedsted, Gredstedbro.
Kristensen, Solveig Agnete, Mygdal smedie, Hjørring.
Larsen, Bodil, »Spolumgård«, Bedsted.
Larsen, Gerda, Grønnegyden, Stige.
Larsen, Hanne Anna, Underød, Bråde.
Larsen, Ange Ryberg, Kundby, Sandby.
Larsen, Karen Marie, Solbjerg, Solbjerg, Mors.
Larsen, Karsten Kofoed, Ølsted, Løsning.
Larsen, Marie, Alling, Mølby.
Larsen, Signe Ravn, Nr. Lem, Broda!.
Larsen, Ulla Bech, Søndermarksvej 66, Vejle.
Laursen, Rita, Vandborg, Bonnet.
Lerche, Signe, Aale.
Lund, Katrine Krukow, Kastkjær, Lunde.
Madsen, Birte, »Råskovgård«, Hørve.
Madsen, Elisabeth, »Elmely«, Gundestrup, Grevinge.
Mortensen, Aase Gravgård, Øster Hvidbjerg, Redsted, Mors.
Mortensen, Vera, Kirke Stillinge, Slagelse.
Nielsen, Birgit, Vitved, Skanderborg.
Nielsen, Ellen Margrethe, »Stenager«, Rødvig.
Nielsen, Else, »Nørregård«, Boel, Lønborg.
Nielsen, Grethe Riddersholm, Vester Nebel, Esbjerg.
Nielsen, Inger Kirstine, »Bakkelygård«, Langholt.
Nielsen, Margit Margrethe, »Nordborg«, Hejnsvig.
Nielsen, Nanna Færch, Tøttrup, Suldrup.
Nielsen, Tove Nørgård, »Øster-Hornsgård«, Gram.
Nielsen, Vita Randrup, Boldrupgård, Nørager.
Nørgård, Else, »Skelhus«, Arden.
Olsen, Anna-Lise, »Lynghøjgård«, Hørby, Hobro.
Olsen, Karen Ingrid, »Pilevang«, Rødvig.
Olsen, Trude Elisabeth, »Milestedet«, Rødover, Valby.
Pedersen, Annelise, Dejbjerglund, Dejbjerg.
Pedersen, Herdis Ingeborg, Boholt, Øxendrup.
Pedersen, Inge Møller, Håstrup.
Poulsen, Ruth Tove Ellegård, Højbjerg, Rødkjærsbro.
Ruby, Esther, Heldumvej 21, Lemvig.
Skjødt, Signe Bugge, Vestrup, Randers.
Stisen, Karen Margrethe, Grønning, Jebjerg.
Sørensen, Anna »Søndergård«, Øster Tørslev.
Sørensen, Anne Margrethe, Hannebjerg Hønseri, Uggelhuse.
Thorup, Heli Skoubo, Kåtrup, Spentrup.
Willumsen, Inge, Elmeallé 32, Tåstrup.
Østergård, Else, »Møllehuset«, Em, Vrå.
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