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Nu går vor tanke så stille frem 
og bøjer sig varlig ned.
Hav tak, barnlille fra Betlehem, 
som bragte os frelse og fred! —

Gud give os alle at holde fest 
med glæden af hjertens grund 
og byde sørgende med til fest 
i julens velsignede stund. — 
God jul, glad jul, alle sammen! 
Hør klokker gå, hør klokker gå! 
God jul, I store, god jul, I små.



Når mørket er faldet på og der er stille og tyst derude, holder jeg af 
at gå min aftentur. Lysene er tændt i gårde og huse, som de ligger 

spredt over markerne og op imod skoven, og jeg glæder mig over, at 
den uhyggelige tid under krigen, hvor alt var mørklagt, forlængst er 
forbi.

Og når jeg så kommer tilbage fra turen og nærmer mig vort store 
dejlige hjem Landerupgaard, hvor lyset vælder ud af næsten hvert af de 
mange, mange vinduer og hvor der i regelen lyder muntre drengestem
mer og drengelatter, da føler jeg en dyb taknemmelighed over, at jeg atter 
i år må være med til at berede julefesten for den store drengeflok og 
for alle jer, der kommer fra nær og fjern for at fejre jul — nogle af jer 
med jeres hustru og måske et par børn — på det sted, hvor I tumlede jer 
som drenge.

Landerupgaard er som et midtpunkt for en meget stor flok. Vi mærker 
dette året rundt, men aldrig stærkere end i tiden op imod jul og i selve 
juledagene. Når den 1. december nærmer sig, kommer posten daglig med 
breve fra fjern og nær, allerflest kommer der den 1. december, for det 
er jo hilsener, der skal læses op denne aften, når det første lys på jule
kronen tændes. Nogle nåede ikke at få skrevet, derfor kommer der også 
telegrammer, særlig fra dem, der færdes ude på søen, og den 1. december 
ringer telefonen dagen igennem, det er gamle drenge eller medarbejdere, 
der på denne måde vil bringe deres hilsen til den aften, der, som årene 
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er gået, er blevet en af de festaftener, vi alle længes imod. Blandt dem, 
der i år ringede, var Knud Lomborg, der ringede fra Reykjavik, det var 
morsomt al snakke med ham i 9 minutter. Der er også nogle, der kommer 
rejsende hertil — sommetider langvejs fra — for at opleve den 1. decem
ber her igen, og så er jeg ganske sikker på, at mange mange flere er her 
i tankerne. —

I aften, da dette skrives, har vi tændt det 6. lys, og der kommer endnu 
forsinkede, men lige kærkomne hilsener, og det er derfor spændende 
hver dag, når posten lukker sin taske op. Og ind imellem kommer der 
så store indregistrerede breve med mange amerikanske frimærker på, og 
disse breve er ikke mindre kærkomne, for de bringer os hilsener fra vore 
trofaste venner derovre i Californien, Palle Flø i San Francisco og vore 
drenges »American Mothers« i Richmond, og hilsenerne er ledsaget af 
dollars til indkøb af julegaver til drengene. Det er ingen sag at tage til 
Kolding for at købe julegaver, når man har dollars at købe for; men 
under indkøbet, som for mig er noget af det morsomste og dejligste året 
rundt, går der da også mange taknemmelige tanker over til det fjerne 
vesten.

Men posten må også besørge noget den modsatte vej fra øst til vest! 
Allerede midt i november måned sendte vi vor julepakke til »vort skib«, 
rederiet A. P. Møllers »Jeppesen Mærsk«, et meget stort motorskib, der 
går i fart imellem Amerikas østkyst og Østasien. Skibet har en besætning 
på 44 mand, og i den store pakke, vi sendte, var en gave til hver mand 
om bord, ting, som drengene selv havde fremstillet, og som var ledsaget 
af deres julehilsener til sømændene. Pakken kom da også til at veje 
10 kg. Lidt senere blev vore øvrige Amerika-pakker sendt af sted, og 
først, da alt dette var fra hånden, kunne drengene helt og holdent hellige 
sig arbejdet med de julegaver, som de hver især har tiltænkt deres kære. 
Og dog tror jeg, at når vi i år, inden drengenes julepakker afsendes, 
holder vor »juleudstilling«, så vil der være flere og smukkere ting at se 
end nogensinde tidligere.

Ja, der er nok til at optage vor tid her op imod jul, enten vi så er 
små eller store, men når så dagens gerning er endt, er det dejligt hver 
aften at kunne samles om den tændte julekrone. Jeg sad derinde i aftes 
midt imellem drengene, og de to, der sad på hver sin side af mig, sang 
med deres friske drengestemmer: »Der er noget i luften, som gør mig så 
glad«, og jeg kunne mærke, hvordan de sang af hele deres hjerte, og det 
gjorde de også, da vi nåede dertil, hvor vi synger: »O, kom til os alle, 
du højtidens drot, om lokken er gylden, om håret er gråt.« Du kan vist 
forstå, hvor rig og lykkelig jeg føler mig midt i drengeflokken i en sådan 
stund. Og det er mit håb, at denne skønne adventstid med alle de rige 
stunder, den skænker os, rigtig må berede os til at modtage julens glæde 
med åbne hjerter og sind. —

Måtte så også du sammen med dine kære få en glædelig, velsignet og 
fredfyldt jul, det er vort inderlige juleønske til dig!



Bjærgeborg og L, G.D.
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Velkommen til L. G. DJ

1955.
O

A ret begyndte for mit og fleres vedkommende med et dejligt og friskt 
ophold i mit nye hus L. G. D. ved Vesterhavet. Drengene havde haft 

deres juleferie, medarbejderne havde haft deres, og da skolen så igen 
var begyndt, var det min tur til at få en lille ferie, og jeg kørte til klitten 
med Maria Rauhe og to »Bjørne«, den ene en dreng og den anden en 
hund. Det var noget helt nyt at kunne bo derude ved vintertid, det lod 
sig jo vanskelig gøre, så længe der kun var lejren at bo i; men hvor var 
der dejligt derude også ved vintertid, fjorden lå dækket af spejlblank is, 
og langt derude så man skøjteløberne tumle sig. Da vi havde været der
ude i et par dage, blev det hård snestorm, men inden døre, hvor vi sad 
og hyggede os ved den blussende ild i kaminen, var der varmt og lunt,
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Udsigt mod vest fra mit hus. Januar 1955.

Strandfoged P. Chr. Dahl ved den store mahognistamme. 1955.
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5. marts 1955.

L. G.D. ved vintertid. 1955.
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og medens stormen hylede udenfor og sneen piskede på ruderne, tænkte 
vi på vore venner, der i et sådant uvejr og i nattens mulm og mørke gik 
strandvagt ved havet, en hård tørn!

Kort før vi kom derud, var der i Gammel Bjerregaards strandlen 
ilanddrevet en mægtig træstamme af mahognitræ. Den vejede 5 tons, og

Fastelavn Ï955.

det var ikke let at få den slæbt op til strandfogedgården, hvor den senere 
skulle sælges ved auktionen. Der måtte fire traktorer til for at få den 
slæbt fra forstranden og op over de høje havklitter, og transporten tog 
det meste af et par dage. —

Efter at vi var kommet tilbage fra denne lille tur imod vest, tog vin
teren til, og her var i lange tider masser af sne, så drengene rigtig kunne 
drive vintersport. Naturligvis blev kælkene flittig benyttet; men det er 
dog alligevel skiene, der nu indtager førstepladsen, de blev hver dag
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i lange tider brugt i parken og i søndermarken; men om søndagen gik 
turen ned til de store bakker ved Gudsø, hvor der rørte sig et livligt 
vintersportsliv.

Det var også vinter, da vi den 10. februar som sædvanlig var til 
af st emning s fest i Anslet, en tur, som hører til vore bedste oplevelser

Fastelavn 1955.

året rundt. Desværre gik det ikke i år, som drengene havde håbet, at det 
skulle blive snestorm, medens vi var dernede, så vi kunne sne inde lige
som for et par år siden, nej, vi tog hjem om aftenen i fint vejr; men 
iøvrigt havde vi den oplevelse, inden vi nåede hjem, at lyset i rutebilen 
gik ud, så vi måtte køre et langt stykke, hvor vi måtte klare os med 
måneskinnet alene. —

Også den 5. marts var det streng vinter. Solen strålede fra morgen
stunden; men det frøs hårdt, og der lå et tykt lag sne i forhaven, så 
orkestret, der spillede op dernede kl. 8, måtte stå i høj sne. Dagen for-
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Morgenparade i lejren 1955.

mede sig ligeså festlig, som den plejer at gøre det, og takket være, at den 
faldt på en lørdag, kom der en stor flok gamle drenge, ca. 15, hjem, 
nogle helt fra København. Drengene spillede som sædvanlig komedie 
om aftenen, de små opførte »Smeden og Bageren« samt »Klods-Hans«, 
de store spillede »Hævnen« og »Prinsessen og Ungersvenden«. Jeg tør 
nok antyde, at publikum morede sig, og skuespillerne gjorde det i ikke 
mindre høj grad. Blandt de mange gaver, man glædede mig med den 
dag, var der en, der var noget helt for sig selv, det var et træfad skåret 
i elmetræ og med alle de schweiziske kantoners våben påmalet i smukke 
farver. Fadet var forarbejdet af en ung Schweizer, Ernst Eschmann, der 
i et halvt års tid har været her hos os for at deltage i arbejdet med 
drengene. Nu er han rejst tilbage til sit hjemland for at uddanne sig 
videre; men jeg sender ham mange venlige tanker, når jeg ser på det 
smukke og ejendommelige træfad, der har fået en hædersplads i mit hus 
ved Vesterhavet. —

Kongens fødselsdag den 11. marts er naturligvis en af vore faste fest
dage, hvor flaget hejses med fuld honnør om morgenen, og hvor drengene 
kan nyde friheden hele dagen.

Og så er der A. D. D., Alverdens Drenges Dag, hvor vi hører om, hvad 
der gøres for alle de mange drenge ude i fjerne og fremmede lande, der 
trænger til at hjælpes, et arbejde, som også vi søger at give en lille 
skærv til.
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Malerne i arbejde. 1955.

Morsomt nok modtog vore drenge netop på denne dag en gave fra 
drengene på et skolehjem i Essex i England, et bordtennisspil m. m. Vi 
har, siden vi i fjor havde besøg af viceforstanderen fra dette hjem, været 
i forbindelse med det, og det var meningen, at vi gensidig skulle udveksle 
drenge i sommerferien, således at vi i år skulle sende en lærer og 10 
drenge til England, medens der så næste år skulle komme en lærer med 
en flok engelske drenge over til os. Vi var ret langt fremme med for
beredelserne til rejsen, en del penge var blevet samlet, og det lille hold, 
der sammen med lærer Jakobsen skulle af sted, øvede sig ivrigt i engelsk; 
men så pludselig kom der noget i vejen, idet det var blevet besluttet, at 
der skulle foretages byggearbejder på det engelske hjem, og til deres 
beklagelse måtte englænderne så meddele os, at de under disse omstæn
digheder desværre alligevel ikke kunne modtage os. Nå, drengene tog 
det med godt humør, og vi håber stadig på, at det skal lykkes at få et 
lille hold til England næste sommer.

Den 3. maj kunne Moster fejre sit 25 års jubilæum. Tænk, i 25 år har 
hun sørget for drengenes tøj, og vi har regnet ud, at hun i dette tidsrum 
har syet mindst 4500 par bukser til drengene, og dertil kommer så som
merskjorter, bluser o. s. v. for slet ikke at tale om den uendelige mængde 
af reparationer, hun har måttet klare. Naturligvis kunne en sådan mærke
dag ikke gå sporløst hen, den måtte fejres som en festdag for os alle
sammen med flaghejsning om morgenen, fin middag om aftenen o. s. v.,
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for vi ville allesammen gerne takke Moster for hendes store arbejde og 
ikke mindst for den venlighed, hun altid møder drengene med, og som 
liar ført til, at de allerede for mange år siden gav hende navnet Moster, 
et navn, hun bærer med ære, fordi hun virkelig er som en god moster 
for alle de drenge, der ikke er hjemme hos far og mor. Naturligvis fik

Vi kan vel nok, vi to? 1955.

jubilaren smukke gaver: af drengene en flødekande, af de voksne en 
sukkerskål og af hjemmet en bakke, alt i sølv. Blandt de øvrige gaver var 
en smuk statuette af en FDF-dreng, som altid vil kunne minde Moster 
om de mange mange drenge, hun har haft omkring sig her. —

Allerede dagen efter var det igen en mærkedag, 4. maj, og vi fejrede 
den om aftenen på drengenes store dagligstue. Her viste drengene først 
en del sketches, der fremstillede, hvad der skete i besættelsens onde år, 
dernæst sad vi i tusmørke og hørte radiobudskabet fra London, og der-
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efter blev alle de mange levende lys tændt, og nu så man først rigtig, hvor 
festligt, der var derinde: alle de smukt pyntede borde, smykket med 
bomster og flag, de mange levende lys og så drengene i deres kønne FDF- 
uniformer. Efter kaffen og efter der var sunget og spillet, fortalte en del 
voksne, hvorledes de havde oplevet befrielsen i 1945, det var spændende!

Så til søs! 1955.

Næste morgen hejstes flaget med fuld honnør, og om aftenen var der 
gudstjeneste i kirken, hvor Danmarks befrielse for 10 år siden mindedes. 
Under gudstjenesten paraderede alle sognets faner, og her fra Landerup- 
gaard kunne vi stille med tre, nemlig vore to FDF-faner og Grænseforenin
gens fane. Efter Gudstjenesten var der befrielsesfest i forsamlingshuset, 
hvor bl. a. de 7 af vore drenge, der havde dannet fanevagt i kirken, del
tog. — Andre festdage var vort forbunds h3 års fødselsdag på Valdemars
dagen den 15. juni, på hvilken dag vi jo også mindes genforeningen, og
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Vor nabos gave til os, en gummibåd. 1955.

endelig St. Hansaftenf esten, der fejredes nede ved Kongens Kilde i det 
skønneste St. Hansaftens vejr, vi i mange år har oplevet.

Indenfor FDF er der arbejdet intensivt i årets løb, hvad der fortælles 
adskilligt om andre steder i dette hefte. Efter at vi i januar havde holdt 
mønstring, hvor det viste sig, at alle vore drenge var medlemmer af FDF, 
blev der udnævnt 4 ny førere i kredsen, og derefter var det muligt at 
inddele drengene i 6 patruljer. Disse patruljer har så holdt møder, træ
ning eller ture hver for sig en gang ugentlig vinteren igennem til hen 
sidst på foråret, og det er en ordning, drengene har været mægtig glade 
for; de kan bedst lide at arbejde i små flokke med deres egne førere.

Den 27. februar havde de 5 ældste patruljer en stort tilrettelagt ter
rænøvelse, hvor der med udgangspunkt fra Landerupgaard skulle løses 
en lang række opgaver i terrænet i forskellige retninger. Den strækning, 
patruljerne skulle igennem, var i det hele 12 km lang. Øvelsen forløb 
fint, og ved den efterfølgende kritik uddeltes der præmier for de bedste 
præstationer. En anden stor øvelse, et terrænløb, fandt sted den 1. maj, 
11 poster skulle passeres, og ved hver post var der opgaver, der skulle 
løses.

Så har vi i årets løb haft flere gode kredsmøder. I februar holdt så
ledes en af de ældre FDF-førere fra København, ekspeditionssekretær 
Johs. Krag, foredrag for drengene, og i den følgende måned havde vi 
besøg af hovmester P. Hansen, der fortalte om en rejse til Grønland, som



16

Fra libaneseren Souhail Abou Jamras besøg 1955.

han nylig havde deltaget i med et af rederiets Lauritzens ny skibe. Fore
draget var ledsaget af smukke farvefilms. Og endelig havde vi i novem
ber besøg af kaptajn Nørregaard fra skoleskibet »Georg Stage«; hans 
foredrag, der var ledsaget af lysbilleder fra »Georg Stage«s togter, havde 
titlen: »En dreng går til søs«, og hvad han fortalte, lyttede drengene til 
i spænding.

I september havde vi besøg af FDF-Samvirket fra Kolding. Mange 
af dem var gamle gutter, der for mange år siden havde været her med 
Kolding FDF.

Andetsteds i heftet fortælles der om årets fodbold og idræt, og her
under bør det også nævnes, at en stor del af drengene i sommerens løb 
har trænet til erhvervelse af skoleidrætsmærker, og ved skolehjemmets 
88 års fødselsdag den 12. november fik de tildelt deres diplomer og 
mærker.

Skoleidrætsmærket i bronce er erhvervet af Ejvind Jensen, Per Mad
sen, Poul Christensen, Jørgen Peter Madsen, René Kurt Petersen, Peter 
limer, Ole Poulsen, Erland Christiansen, Jørgen Eskildsen, John Petersen, 
Kurt Alslev Jensen og Henning Kromann Hansen.

do. i sølv er erhvervet af Jens Lise og Freddie Nielsen.
do. i såvel bronce som sølv er erhvervet af Finn Olesen, Karl Søren

sen, Henning Knudsen og Per Steen Larsen.
do. i guld er erhvervet af Finn Larsen.
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Gamle drenge og svigerdøtre i gang med opvasken. 1955.

do. i såvel bronce som sølv og guld er erhvervet af Erling Andersen 
og Poul Andersen.

do. i såvel sølv som guld er erhvervet af Børge Madsen.
do. i sølv med emalje er erhvervet af John Henning Jørgensen og 

Benny Blicher Schiødt.
I sommerlejren blev som sædvanlig drevet meget idræt, og både 

første og andet hold sluttede deres ophold derude med en sportsdag, hvor 
der konkurreredes i alle de forskellige idrætter, også svømning og bue
skydning, og ved afslutningsfesten om aftenen uddeltes præmierne.

Blandt alle de mange ture, drengene i årets løb har haft, var der en, 
der var noget for sig selv, det var turen til Odense og Klintebjerg børne
hjem i september. Vi tog af sted allesammen i den store »Europabus«, 
og turen gik først til Zoologisk have i Odense, hvor vi spiste vor med
bragte frokost. Under besøget der vakte det stor jubel, at en af aberne 
bemægtigede sig et af drengenes væbnerhalstørklæder, som den der
efter pyntede sig selv med, hvorefter den lavede alle mulige kunster med 
det. Nå, vi fik da endelig fat i det igen og kørte så til H. C. Andersens 
hus, hvorfra turen gik til Klintebjerg børnehjem. Her tilbragte vi en 
herlig eftermiddag og aften, tiden gik blot altfor hurtigt; der var så 
meget, der skulle nås: alle skulle i hold ud at sejle en tur med en stor 
kutter, der var også små robåde til rådighed, orkestret skulle spille, og 
der skulle være to fodboldkampe. Alt blev dog nået, og der blev både
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De gamle drenges fodboldhold er klar til kamp, båre medbringes. 1955.

tid til eftermiddagskaffe og til den fine aftensmad, der blev serveret for 
os, og som drengene rigtig nød. Det var en tur, som vi siger tak for til 
vore gode venner på Klintebjerg børnehjem.

Af årets mange besøg kan nævnes: Stenderup-Krogager husholdnings
forening, Sdr. Vilstrup ungdomsforening, Odense børnehaveseminarium, 
Social-pædagogisk seminarium fra Aarhus, Viborg socialudvalg, Kolding 
børneværn og socialkontorets personale samme sted samt Socialdemokra
tisk forbund fra Kolding.

Blandt de mange enkeltpersoner, der besøgte hjemmet, var der gæster 
fra Norge, Schweiz og Libanon. En tidligere elev helt fra Møllers tid kom 
med sin hustru fra Amerika, hvor han i mange år har haft en stor virk
somhed, og en anden fra samme periode, der i mange år har haft for
retning i London, hvorfra han nu er vendt tilbage her til landet, besøgte 
os også, og endnu et par stykker, der var her for mere end 50 år siden 
som elever, har været her i nogle dage for at gense det sted, hvor de for 
så mange år siden færdedes som børn. Alle disse besøg har det været 
morsomt for os at modtage. —

Vedrørende skolearbejdet er der sket det store fremskridt, at ren
gøringen om morgenen, hvormed drengene tidligere var beskæftiget en 
times tid hver dag, nu er lagt over på andre hænder, således at skolen 
kan begynde straks efter morgensang. Men arbejdet i skolen har været 
noget præget af, at to af vore lærere siden 1. september har været på
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Den svandt den svandt den skønne sommerlejrtid, nu går det atter hjemad.

årskursus i København, således at vi stadig må have to vikarer i 
funktion.

I skolen er filmen forlængst taget i brug i stor udstrækning, og des
uden kommer drengene mindst een gang månedlig i biografen i Kolding, 
idet vi står som medlem af Kolding børne-filmsklub, der er startet for 
at fremskaffe gode films, der særlig egner sig for børn.

Så er året ved at rinde ud, og når jeg tænker tilbage på det, er der 
mange af årets begivenheder, der står i en særlig glans for mig. En af 
de stunder, jeg aldrig vil kunne glemme, knytter sig til den skønne 
sommeraften, da vi ude i lejren havde vor sommerlejrfest, der havde 
samlet en mængde af klittens beboere foruden en meget stor flok af 
vore gamle drenge. Drengene havde »cirkus« nede i en klitgryde, og 
tilskuerne sad på de lyngklædte skråninger. Så skete der det, at da 
forestillingen var forbi, kom alle drengene ind i »manegen«, hvorefter 
jeg oppe fra tilskuerpladsen blev hentet derned. En af drengene stod 
da frem og fremsagde nogle meget smukke vers til mig, og derefter blev 
der hængt en kæde bestående af 42 smukke, uslebne ravstykker om min 
hals. De 42 stykker skulle markere de 42 år, der var gået, siden jeg 
første gang var på klitten med mine drenge fra Landerupgaard. z\lle 
ravstykkerne var forsynet med indskrifter, dels navnene på de 20 gamle 
drenge, der deltog i sommerlejrfesten, og dels navne, der knytter sig til
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lejren og livet der, som f. eks. Bjærgeborg, Slogbjerg, Solnedgangsklitten, 
overfald, skattejagt, roning, sol, siesta, saltvand o. s. v. —

Du vil sikkert forstå, hvad jeg følte i det øjeblik, og jeg fandt — lidt 
senere — de ord, som jeg syntes passede til situationen:

»Tak at sige er ingen sag, tak skal leves fra dag til dag!«

Og jeg håber, at jeg skal få lykke til at leve op til disse ord i tiden, 
der kommer — både overfor mennesker og overfor Gud.

Glædeligt nytår for dig og dine!
Din ven



40 år efter.

En mørk og regnfuld aften i november 1915 skrumlede en stor ar
bejdsvogn forspændt med to store jyske heste og belæsset med kål

hoveder henad den bugtede og opblødte bivej, der fra Eltang station i 
nærheden af Kolding via hulvejen gennem Stenderup skov fører til skole
hjemmet Landerupgaard.

Kusken, en halvvoksen karl, var i dårligt humør, og det var ikke så 
underligt. Her havde han fået ødelagt sin friaften til ingen verdens 
nytte. Han var blevet sendt til jernbanestationen for at aflevere disse 
dumme kålhoveder til forsendelse; men på stationen havde forstanderen 
rentud nægtet at modtage dem, når de ikke var emballeret i sække, og 
det var jo forståeligt nok, kunne han nu godt indse. Det hele må jo bero 
på en misforståelse mellem gartneren og en af hans medhjælpere, tænkte 
han. »Nå, selvom gartneren jo nok bliver gal, så er det da ikke min fejl,« 
sagde han til sig selv. »Desuden er der vel en mening med alting, selvom 
det ikke altid er nemt at få øje på den.« En gang imellem rullede der 
et hoved af læsset, men han lod det bare ligge, det var jo bælgmørkt.

Lidt efter at vognen var kørt fra stationen, meldte stationsforstande
ren klar til toget, der et øjeblik efter skulle ankomme fra Fredericia. Han 
stillede sig derefter i tørvejr henne i døren til stationsbygningen og 
ventede. Der kunne vel ikke være rejsende her til stationen sådan en 
trist aften, tænkte han, men lidt post måske. Selv havde han ikke så 
meget som et brevkort til forsendelse. Han kom pludselig til at le ganske 
højt ved tanken om, hvad pakmesteren i toget mon ville have sagt, der
som han, forstanderen, pludselig havde givet sig til at kyle rød- og 
hvidkålshoveder en gros ind i pakvognen.

Nå, nu var toget der. Det standsede prustende og hvæsende ved den 
øde og våde perron, men det lyste da op; han havde altid syntes, der 
var noget hyggeligt og forventningsfuldt ved sådan et oplyst tog, der 
brusede ind på en mørk landstation. Konduktøren sprang ud, nikkede 
til ham og råbte stationens navn langs vognstammen, så det gjaldede 
udover landskabet. Og der, jo minsandten var der rejsende til Eltang. 
En herre med en lille dreng ved hånden kom ud fra en af de bageste 
vogne. Et øjeblik efter var toget atter forsvundet, og alt virkede endnu 
mere stille end før. Forstanderen sendte et vurderende blik hen på de 
to rejsende, der kom gående hen imod ham. — Nå, det var vel en ny 
dreng til »anstalten«; det syn havde han set så tit, en kommunal tjeneste
mand med en lille forknyt dreng ved hånden. Han havde i ny og næ 
gjort sig sine tanker derom. Han kendte skolen og den nuværende for-
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To, der nyder livet. 1955.

stander og vidste, at drengene dér var i de bedste hænder, men allige
vel --------han havde selv en dreng i tiårsalderen. Nå, men hvad nyttede
det at spekulere på den slags? Det blev man jo bare i dårligt humør af; 
men pokkers var det, at forældrene ikke selv kunne klare deres børn!

Han ville til at gå ind til sin familie i den lune og lyse lejlighed, men 
blev råbt an af manden. »Hallo! Vi skal til Landerupgaard. Ved De, 
om der er nogen for at hente os?« »Nej, det tror jeg ikke,« svarede for
standeren, men så kom han til at tænke på vognen med kålhovederne 
og fortalte derom. De to rejsende var imidlertid kommet helt ind i den 
lille, oplyste ventesal.

Erik, det var drengens navn, havde taget huen af og stod nu og så 
ned i gulvet, der var hvidskuret og overstrøet med sand. Henne i et 
hjørne stod en spyttebakke ved siden af en cigarautomat; han lod for
sigtigt blikket glide op ad automaten og fik længere oppe øje på et stue
ur, der hang og tikkede, det var akkurat som det derhjemme; men så 
brast det igen for Erik.

Tårerne strømmede og blandede sig med regndråberne på hans kin
der, hvorfra de faldt tungt ned på gulvet. Så bøjede stationsforstanderen 
sig ned og så venligt Erik ind i øjnene; han ville sige noget, men det 
blev bare til et lille klap på kinden. Han havde nemlig ligesom set ind 
i sin egen drengs ansigt, et par gode og kønne, men bundulykkelige 
drengeøjne.
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Hjem fia en dejlig marchtur.

»Det er et hårdt job, De har,« sagde han til manden. »Ja,« svarede 
denne, »i sådan et vejr.« »Skidt med vejret,« svarede forstanderen og 
tilføjede med en lidt hårdere stemme: »Skynd Dem nu efter vognen 
med kålhovederne; der er sikkert plads til Dem, og det er da synd, at 
drengen skal gå så langt!«

Stadig med sin hånd klemt inde i mandens løb Erik hen ad den 
ukendte vej. Regnen var næsten hørt op; men det var buldrende mørkt; 
i begyndelsen kunne det endda gå, da der var nogenlunde oplyst fra et 
par lanterner ved banelinien; men da de var kommet under en viadukt 
og et stykke bort fra denne, var det næsten ikke til at se en hånd for 
sig. Engang imellem standsede de og lyttede, men alt var stille; med 
undtagelse af en hunds gøen et sted på en gård var der ikke en lyd at 
høre.

Eriks tanker kredsede ustandseligt om det lille hjem, der nu lå så 
uendelig langt bagved ham. Den lille stue med de skrå vægge, de røde 
plysmøbler og petroleumslampen, der fra det ovale bord sendte sit var
mende lys ud over den hyggelige og rene stue. Nu sad mor måske med 
sit lappetøj ved bordet. Nej, nu så han hende ganske tydeligt; hendes 
hænder var sunket ned i skødet, medens et par store tårer perlede i 
hendes øjne og faldt ned på hendes trætte hænder. Erik kom til at hulke 
højlydt, hjemveen knugede ham.--------Og så var det, han lovede sig
selv dybest i sit barnesind, at han aldrig, aldrig mere ville bedrøve sin
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mor; hvad der så end ville komme, ville han altid være en god dreng; 
det skulle de få at se, allesammen!

De standsede nu igen og lyttede. Jo, nu hørtes en vogns rumlen ikke 
så langt borte; atter satte de i løb. Pludselig sparkede Erik til noget 
stort rundt; det var et kålhoved; han ville samle det op, men manden 
gav det endnu et spark ned i grøften, og de fortsatte løbet. Lidt efter 
nåede de vognen, og en halv time senere holdt Erik på toppen af et 
læs kålhoveder, som han havde sit hyr med at holde sammen på, sit 
indtog på skoléhjemmet. Hvis han dengang havde vidst, hvilken lys og 
lykkelig drengetid, der ventede ham, ville han måske ikke have været 
slet så forknyt den dag.

Der var oplyst i den store hovedbygning, og det viste sig, at skole
hjemmets fødselsdagsfest blev fejret. I den anledning var drengene 
samlede omkring kaffeborde i den store dagligstue, hvor det gik muntert 
til. Men Erik var stadig meget beklemt om hjertet, og hans ængstelse 
steg betydeligt ved at komme fra mørket ind i alt det ny og ukendte. 
Men nu skete der noget, som fik stor betydning for ham i den nærmeste 
fremtid, ja, måske for hele hans liv.

Den korte samtale, der fandt sted imellem hans ledsager og skole
hjemmets unge forstander, husker han ikke et ord af; men han glemmer 
aldrig, at sidstnævnte tog hans hoved mellem sine hænder og så ham 
kærligt smilende ind i øjnene, hvorefter han resolut løftede ham op 
på højskulder, bar ham gennem hele drengeflokken ind i sin private 
dagligstue, hvor han satte ham ned lige foran sin lige så venlige kone 
med de ord: »Værsgo*, her har du en rigtig fødselsdagsgave!«

Her satte Erik, måske uden at gøre sig det rigtig klart, en tyk streg 
under sit løfte til sig selv: »Jeg vil altid være en god dreng!«

Ovenstående er et lille uddrag fra manuskriptet fra noget, der engang 
skulle blive til en bog; hentet frem af skrivebordets dyb. Hvis man læser 
videre i bogen, vil man få et afvekslende indtryk af lys og skygge, af 
hverdagsagtige og mere eventyrlige oplevelser, af menneskelivets for
skelligartede sider, af godt og ondt. Personlisten er lang, og geografisk 
strækker bogen sig over to verdensdele. Tidsrummet for handlingerne 
strækker sig over fyrretyve år. Skuepladsen for nogle af de aller lyseste 
kapitler ligger på skolehjemmet Landerupgaard ved Kolding og sommer
lejren Bjærgeborg på Holmslands klit ved Vesterhavet, og hermed tror 
jeg at have gjort bogen aktuel for de fleste af dette blads læsere.

Erik er nemlig blot een dreng af mange, der er fælles med ham om 
de oplevelser, han beretter om. De fyrretyve år begyndte hin mørke, 
regnfulde novemberaften, da Erik første gang steg ud af toget på Eltang 
station den 12. november 1915. Det vil blive for omfattende her at 
mindes alt, desuden har Erik såvel som alle andre sine private og sepa
rate oplevelser, som ikke kan have fælles interesse.

Hvad er det da for billeder, der ruller forbi Eriks og dit indre, når 
du og han sidder denne jul og mindes barndomshjemmet derovre i det
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Morgensang på klittens top. 1955.

dejlige jyske landskab--------eller er tankerne måske mere derude ved
det frådende hav og imellem de hvide klitter, oppe på solnedgangsklitten 
cn lun aften eller ved lejrbålet en stjerneklar aften.

Hvis jeg skulle male i stedet for at skrive, tror jeg, mit billede ville 
komme til at se nogenlunde således ud: I den ene side af lærredet Lande- 
rupgaards hovedbygning, lidt af den hvide skole, et hjørne af forbunds
haven, sportspladsen, den berømte skorsten, grødspiret, og den smukke 
flagstang med det blafrende flag vajende over hjemmet og alt det grønne.

En skare solbrændte, glade, deriblandt et par haltende, drenge med 
orkester og fane i spidsen og en tungt lastet kærre »Peter Madsen« bag
ved skulle komme marcherende et sted midt på billedet; men helt ude 
i den anden side af det store kunstværk vajer endnu et flag, og i den ret
ning marcherer drengene, og der ser landskabet helt anderledes ud. — 
Bjærgeborgs smukke huse omkranset af klitter, lidt af den flade stille 
fjord, og helt ude i kanten Vesterhavets skumklædte bølgetoppe. Der skal 
være solskin over hele billedet — skønt! En kunstner må være sand
færdig i sin kunst —, vi sætter en lille grå regnvejrssky et eller andet sted 
på himlen, for det var jo ikke solskin altid, som f. eks. i sommeren 1954. 
Og er det mon ret mange af os, der har godt af at have solen skinnende 
ned over os altid? Vi kunne nok heller ikke blive ved med at føle glæden 
ved julen, hvis alt det ydre ved den omgav os hele året.

Der er blevet sagt så meget om mindernes magt, om den betydning
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Der skal af marcheres til indkvartering i Bjerregaard. 1955.

de gode og lyse minder har for et menneske. Men lad os fastslå sandheden 
deri endnu en gang. Sommetider bliver vi mindet om en eller anden 
oplevelse ved hjælp af en melodistump, vi hører, og så opdager vi, at vi 
går og nynner på en gammel, men næsten glemt lejrsang, lidt efter lidt 
dukker ordene op, og så pludselig er det hele der igen. Det fører måske 
til, at vi sætter os til at skrive et brev, eller det fører måske til, at man, 
således som Erik tit har gjort det, rejser derhen, hvorfra minderne er. 
Man må lige en tur hjem, og dybest i sit sind medbringer man en tak, 
som man måske alt for ofte kun dårligt får udtrykt.

Alle vi, der sidder denne jul og læser i L. G. D.-heftet, der i år, på 
grund af en særlig lykkelig udvikling af forholdene på Landerupgaard, 
igen er blevet os tilsendt, føler vist trang til at sige en inderlig tak 
for det julehefte. Hvor er der dog blevet givet meget til mange igennem 
L. G. D.s julehefte i alle disse år!

Nej, der blev ikke sparet på lys til os drenge, hverken i bogstavelig 
eller overført betydning. Tænk blot på noget af alt det, du fik lov til at 
være med i. Der var mange festdage, men tænk også på hverdagene, f. eks. 
når en vinterskoledag sluttede med fællestime på den store dagligstue. 
Hvor var det hyggeligt og godt at sidde og lytte til Bojes højtlæsning af 
en spændende drengebog. Eller når vi nogle få drenge sad og hyggede 
os en aftenstund sammen med Boje på kontoret. Har du forresten under 
et besøg lagt mærke til, hvor slidt skrivebordskanten er tilhøjre for Bojes



27

Fra spisestuen i Bjærgehuset. 1955.

stol? — Det fortæller en hel del om »hjemmet« ikke ret meget om »sko
len« og slet ikke noget om »anstalt«.

Og lad mig så nævne en af de helt store begivenheder: Afstemningen 
og genforeningen og de mange årligt tilbagevendende afstemningsfester 
dernede i Anslet. Tænk, at få lov til at være med til at skrive et af de 
skønneste kapitler i sit lands historie! —

I seks år fik jeg det særlige privilegium at få lov til at være med
hjælper i arbejdet for drengene. Herlige minder har jeg fra de år, ikke 
mindst fra sangtimerne og fra spillestuen derovre i »Moster«s gang. Kan 
I, Mogens og Kaj Oluf og alle I andre orkestermedlemmer huske, når vi 
med instrumenterne listede op på »damegangen« den femte marts, før 
hønsene stod op, stillede os op foran Bojes soveværelse og satte i med 
»Gammel Kærlighed«? —

Apropos, hønsene. Kan I huske, når vi listede over i hønsegården be
væbnet med alle instrumenterne og med fuldt drøn stemte i med en 
march, så hønsene, der sad oppe i træerne, af forskrækkelse tabte en 
halv snes æg ned i hovederne på os. Nej, der var ikke særlig stor forskel 
på drengen Erik og sang- og musikpædagogen.

Et langt, lykkeligt afsnit af det gamle hjems historie er ved at være 
forbi. Vi kender ikke fremtiden, og skal derfor lade alle formodninger 
og meninger om den ligge. Men på vor ønskeseddel vil vi allerøverst 
denne jul sætte: Gid fremtidens drenge på Landerupgaard må få lige så
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god en drengetid, som dette og alle de foregående L. G. D.-blade vidner 
om, at drenge hidtil har haft.

Glædelig jul og hilsen, fra Enoch!

I forbindelse med Enochs ovenstående artikel følger her et brud
stykke af et brev fra Thorkild, der tændte det fjerde lys på julekronen 
den 4. december 1915:

»Jeg vil bede dig om at hilse alle dine drenge fra mig; men det skal 
du gøre på søndag den 4. december ved morgenandagten. Hils dem fra 
en af de gamle drenge, der for 40 år siden var den, der tændte det 4. lys 
i julekronen! Hils dem fra en, der ville ønske, jeg kunne være dreng igen 
og få lov til at opleve den højtid, der nu står for døren! Hils dem fra en, 
for hvem julefesten på Landerupgaard står som et af mine lyseste barn
domsminder.

Med ønsket om alt godt i fremtiden sender min hustru de bedste 
hilsener, og det samme gør Thorkild.«

Under Bjærgehusets tag. 1955.



Vi holder ferie.

Det er nu et år siden, vi sidst samlede stof til julehæftet, mangt og 
meget er sket siden da. Sommeren, der fulgte, blev en sommer, som 

vi alle drømmer om, men som vi sjælden oplever mage til. Vi håbede på, 
at den sommer, der begyndte så smukt, ville vare ved, og det gjorde den 
til fulde. Vi havde ikke stort mere end fået eksamen overstået, før dren
gene talte om, at nu skulle skolen snart få fred; det tilkendegives gerne 
ved sangen:

»Nu er vinterens tid forbi« —

og især lægges der tryk på de sidste linier i sangen:

»skolen tænker vi ej på, 
den for os i fred kan stå, 
vi vil, små og store, 
os i dag blot more.«

En lille forsmag på sommerferien og sommerlejren fik vi i pinsen, 
hvor det hver dag var strålende solskin fra morgen til aften. Poul Jensen, 
Jakobsen og jeg havde en dejlig cykeltur til lejren sammen med 28 
drenge.

På udturen gik vi dog en cykeltur fra Nymindegab til lejren. Vi mødte 
her klitten i storm og vejarbejde. Kromann mistede helt modet i den sid
ste spurt, men nåede dog frem til frikadellerne, og efter at han havde sat 
et par af disse ned, fik han mere tiltro til livet igen. En fodboldkamp 
herefter bad han sig dog fritaget for.

Efter tre dejlige dage i lejren satte vi atter kursen mod hjemmet, og 
med fin medvind og solskin nåede alle godt brune hjem; men så kom 
dagen derpå, der var nu atter adgang til skolen, dog ikke på helt fri
villig basis, for så var der vist kun mødt een i hver klasse. Nå, det varede 
ikke mange dage, før her var arbejdslyst igen. Det kan volde besvær, 
hvad der står først på kalenderen, september eller december; men der er 
ingen her, der er i tvivl om, at den 29. juni kommer før juli. For den 
29. juni og dagene forud er der vildt oprør på hjemmet. Skolen har vi 
alle vendt ryggen, og det for snart to måneder. Peder Madsen er kørt 
ud fra dens skjul i garagen, og vi drager telte og hele lejrudstyret ned 
fra loftet, og det pudses og pakkes, og endelig er det bleven morgen 
den 29. Om det er sol eller regn, ænser man ikke, for nu skal vi i lejr. 
Vi er alle samlet i gården, der er blevet ringet med den store klokke, og
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en flok drenge i række og geled med orkester på højre fløj og Peder Mad
sen i bagtroppen drager nu af gårde og sætter kursen mod Holmslands 
klit.

Der er blevet stille herhjemme, dog ikke helt. De små i flokken får 
altid skyld for at være gode til at levere spektaklet; men de er for små

To gode uenner. 1955.

til at være med på den lange spadseretur, så vi bliver hjemme og hjælper 
Rasmussen og hans drenge med at plukke bær. »Her er liv og glade 
dage,« siger de små, »nu er vi heldigvis fri for de store til at gå i vejen, 
og mest glæder vi os til den 26. juli, for da skal vi ud i lejren og måske 
forinden hjem nogle dage på ferie.«

I år var vi desuden på en dejlig udflugt til Nordjylland for at se fri
landsmuseet på Hjerl hede. Vi startede herfra med bus en tidlig solfyldt 
morgenstund. Det blev en varm og begivenhedsrig dag, der ofte er blevet



31

erindret. Første rast holdt vi i Jelling, hvor vi beså de historiske minder. 
Mest imponerende var vel nok udgravningerne inde i kirken.

Vi kørte så videre mod nord. Før vi nåede Herning, bremsede vi op 
endnu to gange, først ved en mindelund for forulykkede brunkulsarbej
dere, dernæst i Lind, hvor vi så plovfabriken »Skjold«. Den blev beset

Lille John er ued at blive stor. 1955.

med stor interesse af alle. Hr. og fru Frank inviterede til slut i haven 
på is og sodavand. Vi kvitterede med et rigtigt Landerupgaard-hurra og 
kørte så til mit hjem nord for Herning, hvor vi spredte os i haven i 
skyggen og spiste en del af vore medbragte klemmer til en sodavand.

Dette hvil varede kun en time. Vi samledes igen i bussen og stilede 
efter dagens mål, Hjerl hede, med 30° varme i skyggen. Det blev en stor 
oplevelse at se den gamle landsby i virkelighed. Ikke mindre interessant 
var det at se stenalderboet. For Jean var studekøretøjet dog mest in-
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Stiidef or spandet på Hjerl hede. 1955.

teressant, især da de pløjede med stude. Det måtte vi sande, da han lod 
os vente en hel time.

Dagens program var ikke udtomt hermed. Turen gik atter syd på 
til Daubjerg Dås, hvor vi fik forevist de gamle kalkgruber, hvorfra man 
mener kalken er hentet til klosterbyggeriet i middelalderen. Vandrin
gen i disse mørke gange med et spritblus i hånden var dagens højdepunkt 
for mange af drengene.

fgen rullede bussen mod syd over Alheden til Pårup, hvorfra vi tog 
den sidste afstikker, denne gang for at bese mindekorset over Kaj Munk 
i Hørbylunde. Den sidste etape gik over N. Snede, Tørring og gennem 
den smukke Grejsdal og så hjem til en portion jordbærgrød og godt 
trætte i seng.

Der var nu ikke mange dage igen, før det blev vores tur til at drage 
ud i lejren. Den 26. juli startede vi på række og geled med hurraråb ud 
af gården mod Eltang st. Så gik det for fuld damp til Varde og videre 
med grisen til N. Nebel. En bus ventede her på os og kørte os det sidste 
stræk til lejren. Vi måtte jo lige bremse op engang for at hilse på de 
store, der med fane og orkester nu satte kursen mod Landerupgaard. Vi 
sendte dem mange gode ønsker med hjem til en god arbejdsferie. Så 
passerede vi dæmningen til klitten. Der var sket store forandringer 
siden sidst. Den sandede grusvej var ændret til en fin asfaltering. Glæ
den var dog kun kort, vi nåede ikke frem til Bjerregård, før grus og
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store huller dannede kørebane igen, og nu kendte vi klitten, men mærke
pæle og store gravemaskiner fortalte os, at den gamle klitvejs dage er 
talte.

Så er fire dejlige uger i lejren begyndt. Vi starter med et godt måltid 
mad, og Boje giver et par praktiske orienteringer, et par sange bliver 
sunget, og alle var med. Ja, de små kan nok, og vi er i god træning, for 
vi havde besøg af familien Enoch Larsen hjemme på Landerupgaard, og 
da fik vi rigtig bjærgeborgsangene trænet igennem. Det er ikke let for 
de små at sidde stille, til alle er færdige med at spise. Mange af dem har 
aldrig været her før og har aldrig set det store hav, så der er spænding; 
men bordskik skal vi holde, og køjerne skal ordnes. Endelig gives der 
frie hænder, og det varer ikke mange minutter, inden lejren står tom 
igen. De 100 tdr. land tages i besiddelse. Fra de højeste klitter spejdes 
der et øjeblik ud over det store vand; men ingen går ud til stranden. 
Det er ikke lysten, der mangler, havet er dejligt, men ikke ufarligt; der
for må vi vente, til en lærer går med. Legen går nu lystigt klitter op 
•og klitter ned og så en tur i en sandgryde, man søger privat grund og 
udpeger sig en klit, men vi må vente lidt. Klitterne er Bojes. Vi må vente 
til i morgen, når vi skal til Vesterhavet og have morgenbadet, så an
moder man om besiddelse af den ønskede klit.

Hvor er det underligt at færdes i de yderste klitter de første par dage. 
De er helt forandret fra sidste år, nye klitter er dannet, og andre er blæst
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væk. Det minder om de kolde vinternætter, hvor de gæve klitboer i de 
lange stormfulde nætter spejdende ud over havet vandrer her i klittens, 
stride sand.

Nu er her dejligt, stormen har lagt sig, og det er højsommer, solen 
har varmet klitsandet og har gjort det til en dejlig tumleplads, og det er

En lille klitbo med sit sjældne lam. 1955.

noget, vi kan lide på det lille hold. Alle de nye gutter forstår nu, hvorfor 
vi hjemme så ofte taler om sommerlejren, det er jo næsten et paradis 
på jord, der ligger her i denne barske natur. I de fire uger mærker vi 
ellers ikke noget til den stridige blæst, bortset fra enkelte dage var der 
sol og sommer fra morgen til aften. Med undtagelse af besøgene i Haur- 
vig og Bjerregaard, hvor vi i år som sædvanlig blev trakteret over alle 
grænser, besøg, drengene mindes og drøfter i mange dage, tog vi i år 
ingen ture fra lejren. Vi følte slet ingen trang til at forlade stedet i
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<lenne dejlige sommervarme. Vejarbejdet på lejrens grund tog sin be
gyndelse kort tid efter vor ankomst, og det gav mange køreture til dren
gene. En dag var arbejdet mindre morsomt for os. De kom da med en 
kran og rykkede nogle af de standhaftige fyrretræer op med rode, heldig
vis kun et lille hjørne af skoven måtte bøde for teknikkens hårde hånd.

Båden sættes i vandet igen efter at være malet. 1955.

Et storstilet vejarbejde blev gennemført, men en hensynsløs indgriben i 
klitnaturen, især ved Skodbjergeklitterne.

Vi kender alle til, at der kan gå panik i en leg; det gjorde der også 
her i lejren nogle dage. Der blæste da en frisk brise ind over klitterne, 
og det gik snart op for store og små, at det var fint dragevejr. Længe 
varede det ikke, før der fra de nærmeste klitter sendtes drager i vejret. 
Klemann og Mogens, der ikke mere er helt små, glemte pludselig, at de 
havde trådt deres børnesko. De byggede alle tiders drage, der næsten
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En ilanddrevet »niinekniv«. 1955.

tog magten fra dem. Dens kraft skulle prøves, og den blev anvendt som 
motor på den lille båd i fjorden. Mestrene og endnu en veteran satte 
fra land i livlig fart, kursen gik mod Tippefne. De drømte sikkert, de 
var Kolumbus; men turen var ikke lang, med stor fart styredes båden 
af den kraftige vindmotor ind i rørskæret ved Tipperne, og her sad de 
og kunne vist ikke blive enige om, hvem af dem der skulle være Kolum
bus. De nåede dog hjem efter en anstrengende rotur.

Et overfald i lejren slap vi heller ikke for; en dreng blev kidnappet, 
og et helt døgn gik, før vi lykkelig fik ham befriet. Befrielsen fandt sted 
under meget dramatiske omstændigheder. Da vi vidste, at første hold 
havde mistet ikke mindre end to drenge ved kidnapning, var der ingen, 
der havde mod til at sove, da mørket faldt over klitten og Tommy stadig 
ikke var befriet. Vi var alle mere eller mindre modige og holdt vagt ved 
lejren. En dreng havde i køkkenet tilegnet sig en brødkniv og havde 
den ved hånden på sin post. Han blev dog straks afvæbnet, det var for 
farligt et våben. Vi skulle jo så vidt muligt undgå blodsudgydelse. Ved 
midnatstid øjnede vi pludselig bål fra den store sandgryde; der blev 
ingen tid til orientering, alle styrtede afsted. Det var også på lide, vi 
nåede frem, banditterne havde bundet Tommy og skulle nu i færd med 
den frygtelige handling, som vi lige nåede at afværge, og efter en kort 
forfølgelse og kamp var banditterne overmandet. Da vi nåede tilbage 
til lejren, var der lys i spisestuen, og tanterne serverede hjertestyrknin-
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ger til den oprørte flok, det formildede da også den uhyggelige hæn
delse. Der blev også snart en hyggelig stemning i stuen, for banditterne, 
vi slæbte ind for at skue og smæde for deres ugerning, viste sig at være 
Mogens og Ole, der bare ville lave en spøg for os.

Hver søndag aften samledes vi alle i den store stue i Bojes nye hus, 
der blev drukket kaffe og spist kager, vi sang, Boje læste eller fortalte 
historier. Disse hyggelige stunder mindes vi alle med glæde.

Et kæmpelejrbål havde vi også, og få var ikke de aftener, vi skuede 
solnedgangen fra Solnedgangsklitten. Vi havde alt i alt en dejlig lejrtid 
derude.

Glade og brune rejste vi hjem til hverdagen igen. Nu kan alle de små 
være med, når der tales om Bjærgeborg og alle de mærkelige navne som: 
Slogbjerg og mange andre, de har set det store hav, som mange menne
sker på de store fastlande aldrig oplever.

I nat faldt den første sne her på Landerupgaards marker, det fryser 
lidt i formiddag, og flere drenge har fundet en kælk frem og været oppe 
på bakken ved fru Grums hus.

Med dette lille referat sender vi alle juleheftets læsere de bedste 
hilsener med ønsket om en rigtig glædelig jul og alt godt i året, der 
kommer. Familien S. Kølbæk Kjær.



Besøg hos den 90-årige stabssergent Lassen i Lydlim. 1955.

|T år skal jeg komme som julegæst på Landerupgaard, hien ganske vist 
A allerede den 16. december. Det bliver en underlig fornemmelse, men 
af erfaring ved jeg, at der nok skal blive brug for mine "hænder også i 
dagene op mod jul, hvor alt jo står på gloende pæle. Me'n trç 
jeg har forlagt residensen til København for 10 måneder, vil je 
gerne sende alle Landerupgaards gamle drenge, venner og bekendte en 
julehilsen.

Selv om der er andre, der vil skrive om marchturen til Vesterhavet 
og sommerlejren, kan jeg ikke lade være med også at fortælle lidt derom, 
da det så absolut er den største oplevelse, jeg har haft i det forløbne år.

Jeg var ualmindelig glad for at være med på den tur, som så mange 
gamle og nuværende drenge taler om med stor begejstring. Jeg må ind
rømme, at jeg var noget betænkelig i begyndelsen, jeg hørte om den og 
tænkte: »Mon det kan være så morsomt at gå 130 km?«

I dag kan jeg godt forstå de forskellige udtalelser, og jeg må sige, at 
den idé, Boje fik for mange, mange år siden, var helt rigtig.

Ilvad er det da, der gør den tur så vidunderlig?
Af de ting, som jeg synes er de væsentligste, vil jeg nævne: Kamme

ratskabet, man oplever undervejs, gæstfriheden, vi møder alle steder, den 
gode og sunde følelse: at have overvundet strabadser i form af hård
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1 sommeren 1955 bleu næsten alle måltiderne nydt i det fri.

modvind, regn, vabler og træthed. Hvor er det dog herligt — bagefter.
Efter en fin tur ankom vi glade og veltilfredse til lejren, hvor vi rigtig 

nød de herlige sommerdage.
Foruden Vesterhavsturen mindes jeg to andre ture med glæde. Man

dagen efter konfirmationssøndagen var konfirmanderne på den traditio
nelle tur »ud i det blå«.

I frisk blæst, for ikke at sige storm, tog vi afsted med restaurant 
»Broen« ved Lillebæltsbroen som mål. Vi steg ud af rutebilen på Jyllands- 
siden og spadserede over broen. Det blev en frisk tur, som gav en god 
appetit til det meget fine kaffebord, og efter at have tilbragt godt en time 
dér, fortsatte vi til Kolding, hvor der blev købt godt ind for en del af 
de penge, drengene havde fået om søndagen. Det var en god dag, som 
smukt afrundede den store højtidsdag.

I pinsen havde de drenge, der ikke var med på pinseturen til Vester
havet, en god tur til Munkebjerg ved Vejle fjord. Vi startede hjemme fra 
ved 10-tiden og kørte til Fredericia, hvor vi gik tur på voldene. Drengene 
var selvfølgelig glade for at se de gamle kanoner og for at løbe rundt på 
voldene. Ind imellem løbeturene blev der dog også tid til at høre lidt 
om den Danmarks-historie, der i sidste århundrede udspilledes der.

Efter en tre kvarters dejlig køretur nåede vi Munkebjerg, og inden 
•den medbragte mellemmad skulle sættes til livs, ville drengene gerne en 
lur i vandet; men det blev desværre en skuffelse, for vandet var koldt,
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»Save, save brænde, vi er raske svende.« 1955.

og bunden var meget dårlig, så gartneren og jeg havde ikke stort besvær 
med at få gutterne ind.

Desværre gik turens anden del i vasken. Oprindelig var det meningen,, 
at vi skulle have sejlet til Vejle, og af den grund var vor rutebil kørt ind 
til byen, da vi blev sat af ved Munkebjerg. Vor store glæde blev hurtigt, 
til sorg, da vi erfarede, at man på dampskibskontoret havde givet os for
kert besked — der sejlede nemlig ingen damper den dag, vi var der.

Både drenge og voksne tog dog tingene med fatning, og et gode var 
det dog, at »den rullende trappe« var igang.

Efter nogen ventetid kom vor rutebil ud efter os, og vi nåede hjem i 
pæn tid til aftensmaden.

Vi havde haft en ualmindelig god dag; men inden vi nåede Landerup
gaard, fik vi del i en stor sorg. Vi så nemlig, at det store flag var på halv 
stang, og så var vi alle klare over, at Lorents Petersen var død.

Med disse få ord vil jeg slutte med at ønske alle nær og fjern en. 
glædelig jul og et godt nytår. Familien Larsen.

Julen 1955.

Kære alle, store og små, nuværende og tidligere L. G. D.ere. — Vi 
ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og heldbringende nytår.

Familien Poul Jensen.



Det er den 2. december. I går tændte lyset på grankronen i daglig
stuen den første fornemmelse af julen. På en måde er julen allerede 

begyndt. Aftenerne på den dunkle stue med de blafrende lys binder tan
kerne til den.

Det er måske lidt tidligt at starte, men her på stedet med alle de 
drenge ved vi, at selve den gode juletid i grunden løber for hurtig væk, 
så vi regner forventningen med og bruger hele måneden til at gøre lidt 
mere ved den, end mange andre gør, så medregnet al travlheden er det 
<?n dejlig tid. —

Det er snart slut med året, og tiden er inde for at se, hvad der er 
samlet sammen af oplevelser netop fra dette år, og som vil blive bevaret. 
Alin hukommelse er ikke for god, men alligevel kommer adskillige bil
leder frem:

Den 1. december sidste år viser et hotelværelse i New York. Efter den 
store tur rundt i Amerika er Inger, Enoch og jeg nået til sidste station. 
I flere dage havde tankerne bevæget sig omkring den forestående hjem
komst, men på denne dag samledes de om hjemmet her, og om minder, 
der knytter sig til den/Altså et lille stykke Landerupgaard i det fjerne. —

Jeg skifter om til en vinterdag i parken. Den lange vinter blev et 
kendetegn for året. Skøjterne blev handlet til gode priser mellem dren
gene, den store bakke stod i fare for at blive slidt ned, men drengene 
nåede at blive ekvilibrister til turen fra ladegården, mellem træerne og 
ud over skrænten ned på isen, enten som mavetur på slæden eller på 
skiene. Af og til skete det, at en enkelt nåede ned uden at komme med 
næsen først. — Og skøjterne blev slidt af til sålen. Kedeligt at man ikke 
selv er så god til den sport, d. v. s. stå på skøjter kan jeg godt, men det 
kniber, når jeg skal til at løbe. Jeg behøver nok en skøjte mere. I den 
sport bliver man distanceret af Boje, der endnu en gang demonstrerede 
sine berømte herresving. —

Vinteren gik med et ivrigt FDF-arbejde og træning til væbnerprøverne. 
Da foråret endelig viste sig, rykkede vi ud med terrænøvelserne: fulgte 
spor i skoven, kastede med redningsreb i Kongens kilde (for at fiske 
efter Harald Blåtand!) og styrtede rundt med et kompas i hånden og 
en flok kvier i hælene.

I påskedagene kom så den store øvelse, som skulle vise, om gutterne 
kunne bruges som væbnere. Delt i fire patruljer med teltudstyr og koge-
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Kjærs patrulje 1955.

grejer begav vi os af sted til en dejlig plet på en stejl bakkeskråning 
i Stenderupskoven og slog lejr der. Et par dage gik med skrappe kon
kurrencer i madlavning, knobbinding, teltorden, nødhjælp og meget mere. 
Bl. a. kom de mindre drenge i hestevogn til hulvejen, der løber gennem 
skoven. De skulle være skuespillere ved en fingeret ulykke med vognen. 
Vi lavede katastrofeudrykning og stillede med bårer og forbindingssager. 
Behandlingen var som regel grundig men også en smule hårdhændet, så 
mange straks erklærede sig raske. Det er jo begrænset, hvor meget man 
kan tåle at blive trukket i et brækket ben, selv når det ikke er det! Og 
når man så får pakket hovedet ind i stedet for, med den begrundelse, at 
sygehjælperen kun havde en hovedforbinding tilbage. — Nå, — alt endte 
dog godt, og ingen fik alvorlige mén efter behandlingen.

Den samlede konkurrence blev vundet af Dams patrulje, selvom den 
i de sidste uger havde måttet undvære en patruljefører. De fik æren og 
silvakompasset, fordi de viste det bedste sammenhold om opgaverne.

Da prøverne var overstået tilfredsstillende, samledes vi om aftenen 
ved 8-tiden i tusmørket og begav os over markerne mod kirken, hvis 
svagt oplyste vinduer glimtede mellem træerne. I våbenhuset fik drengene 
udleveret tegnene på den ny værdighed og trådte ind i det gamle kirke
rum, der den aften kun var oplyst af levende lys og skabte rammen til 
den stemning, der hvilede over aftenen, og som drengene sikkert ikke 
vil glemme. Præsten var også kommet og talte om kirkens plads gennem
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Dams patrulje 2955.

Mesters patrulje 1955.
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Fra påskelejren 1955.

de mange århundreder og om, hvad den derigennem kunne lære os om 
trofasthed og ansvar. Derefter blev de tre væbnerløfter afgivet, Boje fore
tog udnævnelsen, og den højtidelige stund sluttede med væbnersangen. 
Tavse gik vi ud i mørket igen og tilbage over markerne til lejren.

Vi går længere ind i foråret. Stuerne bliver lukket, fodbolden kommer 
frem, og cyklerne bliver sat i stand til den årlige tur til Vesterhavet i 
pinsen, for at gøre lejren klar til sommer. Det er en rar tur, en lille 
forsmag på de kommende oplevelser.

Så er vi endelig fremme ved den forjættede sommerlejrtid. Peter Mad
sen må igen ud på landevejen. Marchturen i år blev præget af et utroligt 
skiftende vejr. Den ene dag kunne vi i det behageligste solskin bade 
tæerne i åen ved Letbæk mølle, og den næste dag masede vi gennem
blødte frem mod en storm, — og selvfølgelig havde det indflydelse på 
humøret, for jo værre vejret var, desto bedre var humøret. (Det lyder 
mærkeligt, men kun for folk, der ikke kender drengene her!) Vi er nogle 
stykker, der vil huske den eftermiddag, da stormen var kraftigst. Peter 
Madsen-holdet var et godt stykke foran. Da kom der en lastbil og 
forbarmede sig over os. Instrumenterne og de mindste drenge blev læsset 
på vognen, og resten skiftevis løb og gik de 4—5 km til næste hvil, mens 
bygerne skyllede hen over vejen og nåede ind til den sidste tørre plet 
på kroppen. Men hurtigt gik det, og ved hvilestedet måtte vi vente på 
Boje, der ikke kunne følge med på cyklen.
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Fra påskelejren 1955.

Fra påskelejren i Stenderup skov 1955.
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Fra påskelejren 1955.

Jeg tror dog, at dette års tur vil gå ind i historien som æbleskive- 
marchen, på grund af 2. dagen. Vi startede fra Kragelund oven på et 
godt morgenmåltid hos værterne. Det er der dog intet usædvanligt i, men 
allerede et par km henne blev gildet åbnet med en gang æbleskiver til 
hele flokken, og allerede 5 km længere fremme blev vi indbudt til rød
grød i haven. I Klink måtte vi igen stoppe op for en ny omgang æbleskiver 
for til sidst at slutte med varm aftensmad, som Laust Jensens havde klar 
til os.

Vi havde i år to førere fra Silkeborg med, og den ene, Hansen, har 
en bred mund og en ualmindelig stor appetit, men en for lille mave, så 
han havde en del besværligheder om natten, men ellers klarede de øvrige 
sig fint. Samme aften måtte drengene spille fodbold mod to lokale hold. 
Den første blev vundet og den sidste tabte vi, muligvis fordi æbleskiverne 
lå lidt tungt f maven. —

Sikke en sommer vi har haft i år, og det endda også ude ved havet. 
I 8 uger faldt der ikke så meget vand på lejrens grund, at der var nok 
til en gang morgenbruser på gården. (Og det er skam ikke ret meget.) 
Det gav nogle dejlige, lange sommerdage med uforglemmelige stunder 
på solnedgangsklitten, og plads for alt det, en rigtig sommerlejrtid skal 
rumme: terrænlege, fodboldkampe og overfald.

Vi havde en terrænleg, der varede i 5 dage. Den gjaldt jagten på en 
nedgravet skat. Drengene skulle igennem mange besværligheder, bl. a.
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De små skal også til Stenderup skov. Påsken 1955.

Påskelejren 1955. Mælken hentes.
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March gennem Tistrup. 1955.

finde den stumme ægypter med tegnestiften under den ene sko, følge en 
snor gennem de mest stikkende fyrretræer i skoven, klatre over Nilen, 
der i år løb mellem to klitter, og en nat udklædt som beduiner i telte 
slået op nede ved klitterne vente på uhyggelige gerninger.

Den anden af førerne fra Silkeborg havde det dog med at misforstå 
legen. Han var anbragt på en klittop som en tørstende beduin, der bad 
drengene hente sig vand. Bagefter klagede Maraj over, at flere drenge 
var kommet til hende og havde forlangt øl til en beduin, der var tørstig. 
Han var altid så uheldig. Senere fjernede han det meste af limonaden.
— Nu er han dog rejst igen.

Ibse skaffede os et overfald ved at kidnappe en dreng. Stakkels fyr.
— En hel dag langt fra venner, som ville hjælpe ham, og så kun nøjes 
med stegt £1 og sodavand.

Men sommeren ved Vesterhavet fik en ende, og vi måtte hjem for at 
hjælpe med at plukke de sidste jordbær. Vi gik igang med træningen til 
Drengenes Trekamp. Vi mente ellers selv, at vi havde en stor chance i 
år, men alligevel måtte vi nøjes med en andenplads. Sidste års vinder 
beholdt pokalen. Til gengæld kunne vi klare os i skoleidræt ved skole
idrætsstævnet i Seest. Ved dette stævne vandt vi i fodbold over Agtrup 
med 5—0. Holdkonkurrencen i fri idræt for drenge, 12—14 år, blev vun
det af Landerupgaard med 2928 points, Sdr. Stenderup blev nr. 2 med 
2257 points. Holdkonkurrencen for drenge, 10—12 år, blev vundet af
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Fra skoleidrætsstævnet i Seest 1955.

Sdr. Vilstrup med 1885 points, medens Landerupgaard blev nr. 3 med 
1773 points.

Helt slippe sommerlejren for i år kunne vi dog ikke. I efterårsferien 
måtte vi ud at sige farvel til den, men da havde vejret skiftet og cykle- 
luren fik et noget dramatisk forløb. Undervejs måtte vi opgive for den 
stride storm, der var lige imod. Jeg fik fat i en kreaturvogn. Vi blev stop
pet ind i den, fik en presenning spændt over hovederne, og så kørte han 
os til Nymindegab, mens vi brølede som køer for ikke at vække mistanke. 
Derfra prøvede vi så at cykle videre. Vejen op langs klitten og til som
merlejren er nu helt færdig, og den skulle vi indvie, men det var sat ind 
med kraftige haglbyger, og en ny lastbil kom til hjælp. Ellers var vi 
simpelthen blæst ud i fjorden! Dette vejr fortsatte under hele opholdet, 
og det blev ikke til så meget udendørsliv, men hvad gør detV når vi nu 
har Bojes hus at ty til og kunne sidde derovre i de mørke aftener, mens 
skodderne klaprede for stormen, og høre historier og synge foran den 
lune kamin, og så tilslut få dejlig varm kaffe (af Marajs den bedste dåse).

Fodbolden er blevet brugt en del i efteråret, og det blev til en række 
gode kampe med Fredericia, Taulov, Bramdrup, Smidstrup o. fl. Vi har et 
godt hold i år. Ikke fordi de er særlig gode teknikere, men der har været 
et ualmindelig godt sammenspil og en god ånd. — Ærgerligt, at man ikke 
er dreng mere! — Vi vandt 11 af 13 kampe, fik 72 mål mod 22. Sæsonen 
sluttede vi en søndag i oktober, da vi fik besøg af FDF fra Kolding. De
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Fra skoleidrætsstævnet i Seest 1955.
En af vore drenge, Leif, kommer ind som nr. 1.

kom gående hertil (jeg tror nok, at Boje havde drillet dem med, at det 
kun er Landerupgaarddrenge, der kan marchere). Vi mødte dem i Sten- 
derupskoven maskerede som indianere med bue og pile til nogle vold
somme kampe. Den dag var der liv på gården. 200 drenge var samlet ved' 
kaffen i spisestuen. Om eftermiddagen blev der også tid til en fodbold
kamp — og 8—1 til os.

Nu er støvlerne lagt på hylden, og i stedet for har vi slået os på bord
tennis. Vi fik ryddet det gamle badeværelse og indrettet det til formålet,, 
og efterhånden er vi blevet så gode, at vi inviterer alle gamle drenge 
til en dyst.

Så gik det år. Muligvis ligner det med sine oplevelser de foregående^ 
men for os, der var her i 55, betød det minder, som vil blive gemt, ind
til år er gået, og vi atter mødes, måske tilfældigt, og sludrer om tiden: 
på det gamle sted, der, uanset hvad job man end har haft her, betyder så 
meget for os.

Jeg slutter med en hilsen til alle venner og ønsker en god jul.

Jakob.



Der blæses til samling. 1955.

Orkestret.

» A4 us*k °£ musik er t° ting ved det, at musik osse kan være livsfar- 
1VA lig« — som Storm P. sagde om manden, der slugte mundharmoni

kaen og kvaltes, men vi lever alle her på stedet endnu.
Når jeg i år skal fortælle jer gamle drenge om orkestrets oplevelser, 

er det et meget righoldigt program med mange dejlige oplevelser.
Orkestret har i alt spillet ved mindst 35 forskellige lejligheder. Af 

dagbogen kan nævnes: 17.2. besøg af Fredericia Jernbaneorkester, hvor 
vort eget orkester også underholdt, 30. 3. spillede vi ved skakfest i Tau- 
lov, 22. 5. ved ringriderfest i Vester Nebel, 12. 6. ved sportsfest i Taulov, 

‘^4. 6. ved Set. Hansfest i Smidstrup, 10. 7. ved byen Christiansfelds fest 
‘ anledning af 35 årsdagen for kong Christian den X’s ridt over grænsen,
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March gennem Christiansfeld 10. juli 1955.

17. 7. ved sommerfest i Nørre Bork, 11. 9. ved Røde Kors-uge i Taulov, 
17. 9. ved tappenstreg og koncert i Lunderskov ved FDFs distrikts-fod
boldturnering og den 5. 11. ved arbejderfest i Taulov.

De her nævnte begivenheder har været de største for orkestret i år, 
og navnlig turen til Christiansfeld fortjener en nærmere omtale.

Det begyndte med, at Boje en dag sendte bud, om jeg ville komme 
op på kontoret. Anledningen var, at der fra Christiansfeld var blevet 
ringet og spurgt, om vi kunne komme ned at spille for byen den 10.7., da 
det denne dag var 35 år siden, kongen red over grænsen ved Frederikshøj, 
og man huskede jo, at orkestret herfra også havde spillet dengang. Sagen 
var imidlertid ikke så lige til, da de store drenge på den tid var ved 
Vesterhavet og resten hjemme, og vi skulle således samles med ca. 150 
km’s afstand, hvilket ville blive temmelig dyrt. Slutningen blev da også, 
at Boje ville ringe og sige nej. — Men dagen efter, da jeg igen kom på 
kontoret, sagde Boje med et lunt smil: »Nu har jeg alligevel sagt ja, 
jeg kunne ikke lade være.« Nå, det gik da også sådan, at byen Chri
stiansfeld tilbød at betale 150 kr. til turen, hvilket var ca. 2/3 af udgif
terne, så kunne vi sagtens selv klare resten. Vi begyndte jo alle at glæde 
os midt under alle forberedelserne til sommerlejren.

Søndag den 10. juli oprandt med strålende sol, så optakten tegnede 
fint. Jeg startede herhjemme fra med 5 drenge og Boje fra sommerlejren 
i rutebil med resten, og vi mødtes ved Tyrstrup kirke kl. 13,30, hvorfra
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Vor march gennem Christiansfeld 10. juli 1955 med politi og festkomité i spidsen.

der skulle udgå en stor procession med ca. 20 faner og ca. 200 deltagere 
og med vort orkester og fane i spidsen. Herfra marcheredes gennem 
hele byen til genforeningspladsen, hvor der blev budt velkommen af 
borgmesteren, hvorefter orkesteret spillede »Det haver så nyligen regnet« 
til fællessang, og derefter talte Boje til de mange mennesker, der var 
mødt. Han nævnede bl. a., hvordan drenge fra Landerupgaard for 35 år 
siden med fane og orkester havde stået og modtaget kongen, da han på 
sin hvide hest var kommet over den gamle grænse, den hest, der aldrig 
mere fik en rytter på sin ryg, da den kort efter blev syg og døde.

Ja, det var en meget varm dag; jeg kan endnu tydeligt huske Hans 
Jørgen — han svedte, så vandet drev ned over ansigtet ind gennem 
mundstykket på tubaen, så han ustandselig måtte hælde vand ud af horn 
og »ører«. Efter festen på Genforeningspladsen marcherede vi tilbage 
gennem byen til forsamlingsbygningen »Frei«, hvor vi var inviteret til 
kaffe på byens regning og med borgmesteren for bordenden.

Efter kaffen fortaltes der om begivenheder fra tiden før genforenin
gen, og her synes jeg, historien om forsamlingshusets tilblivelse, som blev 
fortalt af borgmesteren, bør nævnes. Da huset var færdigt og alt var 
klar til indvielse, kaffen på bordet m. v., kom tyskerne og satte segl på 
døren. Grunden var den, at der i murværket fandtes hvide striber; det 
var en hån mod Tyskland, som var utilladelig. Sagen gik til Forbunds
domstolen i Leipzig, hvor sagen blev vundet — hvorfor? Fordi huset
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var forsynet med sort skifertag, ja, så kunne det gå, og huset indviedes 
1% år efter, at det var færdigt — men da var kaffen kold.

Ja, således fik drengene den ene historie efter den anden, og tiden 
gik hurtigt, og vi måtte bryde op for hver især at nå hjem, alle med en 
oplevelse og et minde rigere.

Sådan kan der nævnes en mængde fra de forskellige ture, som da vi 
spillede for arbejderne i Taulov og Ib Melby rent solo, efter at vi andre 
var færdige, gav et skud på stortrommen, så taleren faldt på maven — 
han troede, der blev forøvet et attentat mod ham.

Og hermed vil jeg gerne ønske jer alle nær og fjern en rigtig god og 
velsignet jul samt et godt nytår.

Inger og Ove Frank Hansen.



Peter Madsen pakkes inden opbrudet fra lejrpladsen. 1955.

Gratis fodtur til Bjærgeborg.

Vi to aldrende seminarieelever her i Silkeborg kløede os en ekstra 
gang i nakken, da vi hørte, at vi skulle gå til Vesterhavet. Vi fandt 
et atlas frem og studerede det meget nøje, og efter en stunds gransken 

udtalte Schmidt, at der da vistnok var langt at gå, og at det da aldrig 
kunne passe, at de små drenge skulle gå så langt. Vi blev enige om, at 
det kun var noget, Boje havde sagt for sjov; men for det tilfældes skyld, 
at det var uhyggelig alvor, indlemmede vi begge et par store fedtlæder
støvler — bygget på B. & W. — i vor i forvejen temmelig omfangsrige 
bagage. Og så var det altså rigtigt. I kan ellers tro, vi var en smule be
klemte (også tæerne) ved situationen, da marchen begyndte — og så 
undrede vi os også en lille smule over det humør, der var over drengene; 
for de fleste drenge nu om stunder er faktisk for meget tøsedrenge til at 
tage på en sådan tur. Vi ventede også, at humøret snart ville dale, og at 
1 hurtigt ville begynde at blive sure og tvære; men som dagene gik og 
vablernes størrelse tiltog og afstanden til Vesterhavet aftog, blev vi klare 
over, at det var helt rigtige drenge, vi var sammen med; det gjorde 
indtryk på os at se nogle af drengene, der humpede afsted på lasede 
fødder — uden at sige et kny. Det er den slags, der gør drenge til 
mandfolk.
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Ved Letbæk mølle. 1955.

Fra parken ved Letbæk mølle. 1955.
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Lejrdoktoren i arbejde. 1955.

Vi skulle fortælle oplevelser fra sommerturen ! Kære Boje, så skulle 
der udgives en hel bog om turen, for det er ikke let at plukke enkelte 
ting ud af en stor oplevelse; men o. k. vi forsøger:

Nej, hvor vi var stolte over at kende jer, da I tævede fodboldholdet 
i Stenderup. I opdagede nok, at der ikke er nogen af os, der har spillet 
på landsholdet; men så meget forstand på fodbold har vi dog, at vi 
kunne se, at det var godt gjort. Det var egentlig også godt gjort, at vi 
ikke havde større mandefald i Vorbasse og omegn, for magen til æble- 
skive-krig har vi nu aldrig oplevet; der er nogen, der siger, at Jakob 
spiste 57 æbleskiver den dag — og det skal nu nok passe. Der var for 
resten også en gang senere på lejren, at Maraj klagede over, at der var 
nogen, der drak hendes orangeade; hun troede, at det var os; men det 
var det slet ikke; vi har nemlig fundet ud af, at det var Jakob. Og så 
var der også den nat, hvor vi fangede — eller forsøgte at fange jøden 
Ali Ben Kondanibara og alle hans flødekarameller — det var vel nok 
spændende, som vi listede rundt der i mørket og lyttede efter feltråb og 
mystiske fodtrin blandt strandtidslerne. Indkvarteringen hos klitboerne 
var nu nok en af de allerstørste dage derude. Ørevask, skopudsning og 
parade, og så en flok renskurede drenge med trommer og horn ind til 
de gæstfrie fiskere; spændende fortællinger og mærkelige ting på vægge 
«g hylder — og sidst, men ikke mindst aftensmaden, nej, hvor vi å— 
spiste. — Men næste nat var der nok et par stykker, der var lidt bange,
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Det sidste huil på marchturen til sommerlejren. 1955.

for alle de her slemme tyske desertører, der huserede og tog den ene 
dreng efter den anden, var nogle kedelige naboer at have. Nå, til alt 
held fik vi dem uskadeliggjort, og jeg tror ærlig talt ikke, de kommer 
igen, for det var absolut ikke nogen blid behandling, de fik, da vi først 
fik fat i dem.

Det kan ikke nytte, at vi bliver ved med at fortabe os i minderne, 
for så blev vi jo aldrig færdige; men vi kan ikke fortælle om sommer
lejren, uden også at mindes aftenerne, både de almindelige, når I sov 
ind til »Kurs Kap Horn«, men også de dejlige aftener oppe i Bojes hus, 
hvor vi hørte om strandinger og søslag og meget andet spændende, og 
hvor vi fik en kop dejlig kaffe med hjemmebagte småkager (var der 
nogen, der sagde sandkager?) og rigtige bagerbasser. Jo, det var dejligt !

Og ligesom vi på lejren sluttede vor dag på solnedgangsklitten, skal 
det også være det sidste, vi vil omtale i vort stykke. Jeg tror aldrig, vi 
glemmer de sange, vi sang, mens solen lod sine allersidste stråler forme 
og farve det eventyrlige landskab, vi så ud over. I disse fortryllende 
minutter glemte vi alle dagens små bryderier — og mon vi ikke også 
lærte

at løfte mod lyset vort øje
og frejdigt at gå under lærkernes sang.

Tak for i sommer. Eli Schmidt og Hans Arne Hansen.
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