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Denne bog er udgivet med støtte fra:

Digteren, cand. jur. Aage Krarup Linds Legat og
Velux Fonden af 1981.
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Stranger, pause and look;
From the dust af ages
Lift this little book,
Turn the tattered pages,
Read me, do not let me die.
Search the fading letters, finding
Steadfast in the broken binding
All that once was 1.
Edna St. Vincent Millay.
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REKTOR H. RAASCHOU-NIELSEN
Vængets åbning som alumnat for de mindste drenge ved Sorø Akademis Skole falder midt i Henrik Raaschou-Nielsens periode som
skolens rektor (1911-1941).
Rektor Raaschou-Nielsen ville frede om de små drenge. Derfor
skulle de bo sammen på skolen og undgå et længere ophold i en
pension i byen, inden de kunne flytte over på Hovedbygningen som
alumner.
Dette ønske lykkedes det rektor at realisere ved indretningen og
åbningen af Vænget i 1927.
Rektors omsorg for de yngste drenge danner forudsætningen
for, at de kunne leve det drengeliv, som de følgende sider forsøger
at give et indtryk af.
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INDLEDNING
At skrive om Vænget og om den tid, jeg levede og arbejdede der, er
ikke let. Det er jo et stykke livshistorie, og hvem kan overskue sit
liv, analysere det og rubricere det i alle detaljer?
Kommer jeg til at tænke på Vængetiden, har jeg det som liden
Helga, som H. C. Andersen fortæller om i Dyndkongens Datter,
det dejlige eventyr. Hun blev gift med en kongelig prins fra Arabiens land. Mens de sad ved bryllupsmiddagen, øverst ved bordet
mellem moder og bedstefader, så Helga ud mod den blinkende
stjerne. Da raslede det med vingeslag i luften, og det gamle storkepar kom tilbage. Helga gik ud i verandaen til dem for at klappe
dem ned ad ryggen. De gamle storke nejede med halsene, og de
yngste følte sig beærede. Helga så op til den lysende stjerne. Da så
hun en skikkelse renere endnu end luften og derved synlig. Det var
den døde kristne præst, der kom til hendes bryllupsfest.
Helga bad ham så inderligt, om hun ikke måtte kaste et blik ind i
himmeriges rige, kun et eneste minut.
Præsten løftede hende da i glans og herlighed. Så udbrød han:
»Nu må vi tilbage, du savnes!«.
Men Helga bad om endnu et blik, og da præsten sagde: »Vi må
til jorden, alle gæster går bort!«, bad hun igen om et blik, det sidste.
Så stod hun atter i verandaen. Men alle lys var borte, storkene
var borte, alle gæster borte, og brudgommen med.
Helga følte angst, da hun gik gennem den tomme hal ind til næste kammer. Der sov fremmede soldater. Hun åbnede sidedøren,
der førte ind til hendes stue. Men nu stod hun udenfor i haven, og
dagen var ved at gry.
Tre minutter havde hun været i himlen, men en hel jordnat var
gået.
Da så Helga storkene og begyndte at tale med dem. Men da hun
til en af dem sagde, at hun havde talt med den for tre minutter siden henne i verandaen, sagde storken, at det var en fejltagelse. Det
var noget, hun havde drømt.
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Helga protesterede energisk. Da blinkede storkefader med øjnene og sagde, at det var en gammel historie, han havde hørt fra en
fjern forfaders tid om en dansk prinsesse, der her i Ægypten var
forsvundet på sin bryllupsdag, og som aldrig kom igen. Det var
mange hundrede år siden!
Således var det, siger H. C. Andersen. Liden Helga så det, forstod det og sank i knæ.
Det, der skete på Vænget i mine år, er måske sket for hundreder
af år siden? Somme tider har jeg den fornemmelse.
Andre gange forekommer det mig, at Vængetiden var som nogle
få minutter - og så var alt forbi.
Jeg har cia forsøgt at skrive om Vænget på baggrund af dokumenter, trykte og utrykte, blade, dagbøger, breve, billeder.
Jeg har gjort et forsøg på at se med de øjne, jeg så med dengang;
men jeg indrømmer, at det er svært at forvandle sig selv tilbage til
det, man engang var.
Min erindring har hjulpet mig meget med forståelse og tydning
af mangt et dokument. Men jeg har bestandigt mindet mig selvom,
at hverken hukommelse eller erindringer er mekaniske fænomener,
men modsat: virkelige, levende digtere.

BYGNINGEN OG DENS BELIGGENHED
Vænget var ikke bygget med det formål for øje, at det skulle danne
hjem for en flok drenge.
Det blev købt af Sorø Akademi 1925 og derefter indrettet som
alumnat oprindelig for 35 drenge. Dette antal blev dog snart forhøjet til 42.
Vænget havde sin egen husholdning med køkken i kælderetagen.
I stueetagen fandtes mod sydvest en mindre stue: karnapstuen.
Her havde drengene et hjørneskab, hvori de kunne opbevare deres
legetøj. Karnapstuen blev sædvanligvis kun brugt om søndagen lige efter middag, når plejemor og de to kostinspektionshavende fik
deres kaffe serveret der.

Victor Haagen-Muller ved et af sine billeder på Vænget.
(Fra JUL l SORØ, 1959, s. 16).
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Dagligstue på Vænget med Victor Haagen-Mullers billeder.
(Fra JUL I SORØ, 1959, s. 17).

Stueetagen rummede desuden to opholdsstuer, to læsesale, spisesalen, hvor alle spiste på een gang under tilsyn, et anretterværelse
til brug for stuepigerne ved serveringen og endelig helt ude ved den
nordre trappe et skopudserum, hvor hver dreng havde sin plads til
fodtøj og til pudseredskaber.
De to læsesale lå mod øst, opholdsstuerne derimod mod vest.
Den ene af opholdsstuerne var indrettet med skabe, således at hver
dreng havde et personligt gemmested.
Den anden og større havde en veranda ud mod haven, hvortil der
var adgang ad en trappe. Væggene i denne opholdsstue var smykkede med syv motiver fra Akademihaven og kirken. Man ser søen
og Ingemanns ø foran Akac:iemiet og havebilleder med alleer. De er
alle malet 1934-35 af gammelsoraneren Victor Haagen-MUller
(1894-1959), der var selvlært og aldrig havde gået på nogen malerskole eller på Kunstakademiet.
Den opgave, der var stillet Haagen-MUller på Vænget, var ikke
let. Det, der fra et alumnatsynspunkt var en opholdsstue, var nemlig kunsthistorisk og arkitektonisk set en femkantet salon fra 1900tallets begyndelse med mange stukkaturer!
Direktør V. Thorlacius-Ussing har beskrevet Haagen-MUllers
Vængebilleder som lette og lyse og dertil knyttet den formodning,
at de måske er »en refleks af lykkelige ungdomsminder«. (Jul i
Sorø, 1959, s. 17).
16

På 1. sal fandtes to sovesale, den lille mod vest og den store mod
øst. Til hver sovesal hørte en vaskesal med håndvaske til alle drenge, brusebad og kummer til fodbad.
Der var desuden et kammer, hvor der sov to drenge.
I dette plan havde også plejemor sin lejlighed med to stuer mod
vest. Mod øst boede den ugifte lærer. Han havde to mindre stuer,
hvoraf den ene var et »fuglebur«, d. v.s. en stue med vinduer og
tremmer, så han kunne høre og se, hvad der foregik på sovesalen.
Plejemor, økonoma, der boede på 2. sal mod nord, og den ugifte inspektionshavende, delte et badeværelse og et toilet.
Idet jeg nævner dette, bør jeg vist i sandhedens navn nævne, at
amtslægen ved et besøg i den ugifte inspektionshavendes lejlighed
kondemnerede denne som menneskebolig. De udtryk, der blev
brugt af amtslægen ved denne lejlighed, var hverken smukke eller
dannede.
Men kendelsen kom ikke til at betyde noget som helst.
Endnu højere oppe, på 2. sal, var der indrettet bolig for en gift
lærer. Her var god plads, altan, kamre til børn. Lejligheden var
hævet over megen støj og larm ved sin beliggenhed alene, og den
havde desuden en god udsigt mod søen.

Lille Vaskesal. (G. Bruun jot.).
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Vænget i sne. Den sydlige indgang.

Der var to indgange til Vænget, i bygningens sydlige og nordlige
ende. Den største og pompøseste dør (i den sydlige ende) var i
nationalromantisk stil. Gennem den kom man op ad en marmortrappe til en såkaldt hall, hvor man kunne hænge sit tøj, og hvor vigtigst af alt for alle drenge - den gong-gong hang, ved hvis hjælp
der blev givet signal hver morgen, middag og aften og endelig sidst:
sengegang. Om morgenen blev man vækket af plejemor og en inspektionshavende, der havde hver sin sovesal.
Denne pompøse dør blev benyttet af plejemor, læseinspektorer,
af de inspektionshavende og naturligvis af alle gæster.
Den anden dør fandtes i bygningens nordlige ende ved en udvendig trappe. Den var i tysk borgstil, og gennem den skulle alle drenge gå, bl. a. fordi de derved passerede skotøjsrummet og således let
kunne skifte til »indesko«.
Vænget var som nævnt indrettet oprindelig til 35 drenge. Dette
tal blev dog hurtigt forlangt ændret til 42, hvorved der måtte anbringes skabe i en mellemgang, endda helt ned til gulvet, for at de 7
drenge, der mere skulle være, også kunne få et privat rum. Det var
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et meget generende sted for disse syv at have et skab, og bedre blev
det ikke af, at skabene blev mindre end de skabe, der allerede fandtes i »skabsstuen«.
Bag kravet stod Nina Bang, undervisningsminister i den socialdemokratiske regering 1924-26. Nina Bang var Danmarks første
kvindelige minister og desuden minister i den første socialdemokratiske regering.
Man kan måske undre sig over, at Nina Bang ville stå bag et
krav, der havde så ubehagelige konsekvenser for den enkelte dreng.
Men hertil er at sige, at Nina Bang næppe har hørt om disse konsekvenser, der jo også i forhold til det, hun så som sit væsentligste
anliggende, var en ringe ting. Hendes hovedopgave var det jo at
føre de demokratiske skolereformer ud i livet, som den store skolekommission af 1918 havde gjort forarbejdet til.
Nina Bang har ikke kunnet følge udviklingen på Vænget. Dels
afgik den socialdemokratiske regering allerede i december 1926,
dels blev hun selv alvorligt syg. Hun døde i foråret 1928.
Vænget lå smukt med udsigt mod vest ned til søen og bådebroen.
Der hørte et stort stykke jord til, af hvilket størsteparten var
græsplæne, men resten dels æblehave, dels et område, hvoraf der
uddeltes små stykker til »drengehaver«. Det var et udmærket initi-

Vængebroen, der ikke findes mere (optagelse fra 1947).
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SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER
FOR LIVET SOM ALUMNE

I Vængehaven. Carl Ludvig Hyllum, Nils Waaben Frederiksen. (G. Bruunjot.).

ativ, men det var ikke altid let år efter år at begejstre drengene for
havekunst.
Ved indkørslen til Vænget lå portnerboligen, der var forbundet
med Vængets cyklestald, hvori alle Vængets beboere skulle henstille deres cykler.
Portnerboligen var en lille stokroseidyl, der beboedes af Carl Jacobsen, portner og fyrbøder på Vænget gennem mange år. Han tog
sig af drengenes fodtøj og hjalp dem desuden med mange praktiske
ting. Derfor fandt de meget let vejen til hans hus.

Vænget blev åbnet som alumnat den 14. augustJ~927.
Dengang hed det endnu ikke Vænget. Det kom det først til den
8. november 1927 i henhold til en ministeriel skrivelse. I denne hedder det, at den nye afdeling skal bære navnet Vænget, »da det ligger paa den Grund, som i gamle Dage kaldtes Stemanns Vænge«.
Ved åbningen var Vænget bolig for de omt~ite~42"d~~nge:"">"~'
Desuden havde både plejemoder, frk. A. Thiele, der endnu kaldtes »~i 01?_gm&~J~~~p.«~g de to inspektionshavende, sløjdlærer S. Thomsen og adjunkt Johs. Jørgensen bolig der.
Læseinspektor, lektor V. Frørup, var til stede i læsetiden, men
boede ikke på Vænget.
Strukturen var altså stort set den samme som den, der kendes fra
de senere år, blot med den forskel, at antallet af læseinspektorer allerede 1929 blev fordoblet.

Sløjdlærer S. Thomsen (th.) og jrk. A. Halskov (bagved tv. jor S. Thomsen).
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Der var så store goder forbundet med livet på Vænget som alumne, at det nærmest må siges at have været en gave for et forældrepar at få deres dreng optaget der.
Livet på skolen, skolegangen, skolens fester og sportsstævner,
samværet med kammeraterne og fritiden ikke at forglemme, som
man kunne tilbringe, som man ville, uden at nogen blandede sig
deri - alt det havde sin store betydning for en dreng i opvækstårene.
»Opholdsafgiften for alumner«, som betalingen for bolig, kost,
vask og lægetilsyn kaldtes, blev beregnet på grundlag af skatteindtægten. Hvis denne - og dermed mentes forsørgerens skatteindtægt
- var under 5.000 kr. betaltes 300 kr. årligt. Derefter steg den med
75 kr. for hver 1.000 kr., skatteindtægten voksede. Højeste afgift
var dog 1.200 kr. om året for skatteindtægter over 16.000 kr.
Således lød bestemmelserne i skolens årsskrift for 1928-29.
Det siger sig selv, at der fulgte mange andre udgifter med for
den, der ville have en dreng boende på Vænget, f.eks. betaling for
undervisning, bøger, papir, skriveredskaber og private fornødenheder. Om disse udgifter følger der senere et par ord. Men det er
ikke meningen at gå i detaljer med disse ting.
I stedet vil jeg henholde mig til et enkelt, væsentligt punkt, nemlig § 8, der omhandler elevernes klædedragt.
Inden vi går over til en nøjere betragtning af dette punkt, vil jeg
dog gerne forudskikke den bemærkning, at der altid, mig bekendt,
har været taget et vidtgående hensyn til forældres og elevers økonomiske formåen. Man gjorde sit yderste for at udskyde anskaffelsen af bekostelige genstande det længst mulige eller måske helt
undgå dem. Var der tale om anskaffelsen af bøger, så har jeg mange gange været med til sammen med fagkolleger at vurdere forskellige bøger, der kunne bruges i undervisningen, således at vi af to
foreslåede, der begge forekom os fagligt forsvarlige og pædagogisk
anvendelige, altid valgte den, der påførte forældrene de mindste
udgifter.
Reglementets § 8 er den omfangsrigeste af de 10 paragraffer, dette består af.
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Det slås først fast, at enhver elev ved indtrædelsen straks skal
bære »reglementeret Kasket (Uniformshue)«. Derefter bemærkedes det, at eleven i sit første skoleår må benytte og »opslide det
Tøj, han har ved Indtrædelsen«. Videre tales der om det reglementerede tøj, som alle skal bære efter det første skoleår. Dette har to
former: en sommer- og en vinterdragt.
Om dette reglementerede tøj udtrykker vejledningens § 8 sig således:
»Dette er: Jakke (uden Figur, Skøder og Split), Vest og Benklæder (uden Opslag), alt af mørkeblaat Serges eller Klæde. Efter
halvandet Aars Skolegang skal hver Elev være i Besiddelse af 2 Sæt
mørkt Uniformstøj . Til Sommerbrug maa Eleverne af Gymnasiet
og Realklassen bære hvide Lærredsbenklæder, medens Eleverne i
Mellemskolen maa bære graat Tøj (Serges), eventuelt Kadettøj.
Paa de graa Benklæder er Opslag tilladt. Alle Jakker skal have 2
Rækker Føniksknapper, 3 i hver Række, siddende paa Linie lige
over hverandre, Veste een Række Knapper paa 6 eller 7. I de mørke Jakker skal alle 3 Knapper i højre Side kunne knappes. Der må

l. ml. 1942. Kjeld Kjeldsen, Hendrik Sass, Ole Rønnow, Peder Jan Estrup,
Louis Dalgaard, Henning Nielsen, Kristian Erlandsen, Stefan Krog-Meyer, Henrik Højmark, Harald Understrup. (G. Bruun fat.).
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kun bruges sorte Slips eller (til Selskabsbrug) hvid Sløjfe. Alt Linned, som ses, skal være hvidt. I Forbindelse med Uniformen maa
der kun bruges sort Fodtøj. Uniformskappe er ikke befalet, men
anbefales. Alt nyt Uniformstøj skal godkendes af Tøjinspektor (eller Plejemoderen paa Vænget), inden det tages i Brug«.

kastede deres gamle vinterhuer på bålet. Den fik de jo ikke brug for
mere!
På den anden side markerede drengene ved denne forårsritus også deres følelser ved opbruddet fra et hjem og en skole, de igennem
mange år havde været nært knyttet til.

Uniformen undergik forskellige ændringer i de følgende år. Således forsvandt kadettøjet i årene efter krigen, fordi stoffet ikke kunne fås mere.
Den grå flannelsuniform, der havde været kadettøjets afløser,
forsvandt i forbindelse med mellemskolens afskaffelse 1958.
Som erstatning dukkede en sommerdragt op. Den bestod af en
gråblå skjorte med tilhørende grå benklæder.
Året 1973 blev skæbneåret for alumnernes uniform. Da blev den
nemlig gjort frivillig for alumner, som den havde været det for de
skolesøgende elever allerede 1972.
Man vil forstå, at skoledragten var en væsentlig side af skolens
liv. Man måtte sætte sig grundigt ind i bestemmelserne for dens udseende og reglerne for dens brug, hvis man ville være en god alumne.
Men man tager grundigt fejl, hvis man tror, at drengene var kede
af deres skoledragt. Tværtimod! De mistede en kilde til morskab
den dag, en velmenende og human voksen erklærede, at nu var de
»fri« for at bære vest.
Man så heller ingen dreng hænge med hovedet, fordi han ved
festlige lejligheder skulle iføre sig et endnu stivere puds end til daglig, nemlig knækflip og hvid sløjfe i stedet for sort slips til den almindelige, hvide skjorte. Humøret steg i stedet for nogle grader,
mens man tog det sjældne kravetøj på (det kaldtes »kanonrør«) og
siden stillede til eftersyn hos plejemor.

Vængets alumner deltog som alle andre af skolens elever i
»Overskæringen«, der jo forlængst havde mistet sin forbindelse
med jernbaneoverskæringen. De lod sig gribe af de vordende studenters opbrudsstemning og viste deres samhørighed med skole og
alumnat ved al bryde et forbud i rygningen. »Byungen« fortæller,
hvordan det føltes. Bladet er fra maj 1955, 1. årg. nr. 4. Den skrivende navngiver sig mod sædvane ikke:
»Overskæring«. »Den var den 30.4.1955. Den begyndte på Rævebakkerne (rygning ikke tilladt). Vi gik selv (rygende) derud. Derefter var der bål, rygning og brækning. Vi gik så ind til skolen,
hvor folk stod i massevis for at få det første glimt af de hvide huer.
Så var der sang på hovedtrappen, hvor man hørte den dejlige gamle
sang: »Når vildgåsen larmer« - gjalde i Fratergården. Så var der
sang og en god tale. - Venlig hilsen fra X. - PS. Huskede I at vaske
det »Grønne« af hovederne?«.

For de drenge, der begyndte deres skolegang på Vænget, og som
måske siden fortsatte i gymnasiet, kunne de syv år i næsten samme
dragt blive ensformige. Derfor må man på den ene side se et element af reaktion i den traditionelle handling, de udførte ved
»Overskæringen« den 30. april, hvor eleverne i 3. gymnasieklasse
24

Enhver dreng var »på regnskab« hos en af de inspektionshavende lærere. På Vænget havde hver inspektionshavende således 21
drenge.
Af rede penge fik den enkelte dreng kun sine lommepenge, en
fastsat størrelse, der så vidt muligt var ens for alle. Der var ind
imellem tilfælde, hvor en drengs forældre ønskede, at deres søn
skulle have flere lommepenge end det beløb, vi normalt udbetalte.
Det rettede vi os efter, men vi var ikke glade ved det.
Skulle en dreng købe nødvendige ting i byen, fik han en rekvisition til vedkommende forretning, underskrevet af den inspektionshavende, der var hans præceptor. Med den som »betaling« fik han
det ønskede, hvorefter forretningen to gange om året (d.v.s. altid
ved juletid og umiddelbart før sommerferien) sendte regning, som
den inspektionshavende betalte.
25
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Kun i eet tilfælde fik drengene større beløb i rede penge, og det
var til rejser.
Man kunne rejse i ferier (i sommerferien skulle man, men ikke i
de øvrige ferier) og hveranden lørdag-søndag, skønt vi i mine år på
Vænget havde skolegang om lørdagen og det endda uden såkaldt
weekend-ordning med kortere skoletimer.
For at kunne rejse skulle man have et anbefalingskort, som man
præsenterede for rektor i et bestemt frikvarter. Havde rektor indvendinger, fik eleven ikke lov at rejse; indvendinger kunne jo være
af mange slags, også sådanne som kunne være til gavn for den pågældende. Men det var meget sjældent, at en elev ikke fik sit anbefalingskort underskrevet af rektor.
Alle alumner var med til at holde en avis og et ugeblad.
Enhver dreng kunne skrive brev og lægge det i Vængets private

Anbefalingskort
for Alumne
til at tage
Vænget, d.

Maa rejse
Kan blive borte til
Eksempel på rekvisitionsseddel.

Anbejalingskort jor Vængealumner.
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postkasse. Det blev så frankeret af den inspektionshavende, beløbet blev noteret på vedkommende alumnes konto, og brevet sendt
afsted.
Vængets telefon stod også til rådighed for alumnerne, men således, at den, der telefonerede, skulle notere sit navn og det nummer,
han ringede til, så han også kom til at betale for samtalen.
Kaster man et blik på de 21 privatalumners forbrug ved køb på
rekvisition over en fireårig periode fra dec. 1945 til juni 1949, er det
interessant at se, så konstante tallene er. Det første tal (fra 9121945) er ret lavt: 1.673,90 kr. Det er, hvad 21 drenge har brugt på et
halvt år til allehånde småting, men især tøjreparation, toiletartikler, klipning, skoreparationer, papir, blyanter og bøger, for i forretninger, hvor sådanne ting udføres eller forhandles, har alle 21
drenge handlet i løbet af det halve år.
Forårshalvåret var lidt længere end efterårshalvåret og derfor
også lidt dyrere. Alligevel var det ikke hele forklaringen på, at privatalumnernes forbrug i juni 1946 (11/6 1946) var steget til
2.621,64 kr. På dette niveau holdt tallet sig konstant de følgende år
med små svingninger op og ned. I juni (13/6) 1949 er det således
2.631,70 kr.
Kredsen af forretninger, hvori alumnerne handlede, var ret vid. I
de fire år, der her er tale om, omfattede den fra 21 til 29 forretninger.
Det var interessant at se, at der var nogle forretninger, hvori alle
42 drenge, eller i det mindste halvdelen af dem eller derover kom.
Dette antal af - tør man sige: populære? - forretninger svingede fra
6 til 12 i de nævnte år.
Disse sidste tal er mere talende, end man måske straks er tilbøjelig til at tro, fordi de udtrykker den enkelte elevs personlige skøn og
vurdering, der dog vel nok kunne være påvirket til en vis grad af
kammeraters omtale.
En enkelt forretning indbød alumnerne til tegnekonkurrence for
derved at styrke forbindelsen mellem elev og handelshus. En dreng
på Vænget fik virkelig - det var den 14. dec. 1953 - en fjortende28

præmie for sin omhyggelige tegning! Den præmie var han glad for,
og hans tegning findes da også endnu.
Der var i de omtalte år ingen forretning i Sorø, der aldeles savnede konkurrence, således som tilfældet er nu. Når jeg har sagt, at alle 42 alumner foretrak een bestemt forretning, er der hermed givet
udtryk for et valg fra drengenes side. Der tales ikke om, at eleverne
kunne købe en ting et bestemt sted, fordi der kun var denne ene
forretning i byen.
Af tallene for de halvårlige forbrug fremgår det, at hver dreng på
rekvisition pr. halvår brugte ca. 125 kr.
Det kan ikke ud fra datidige forudsætninger siges at være noget
stort forbrug.
Ved opgørelser af omkostninger ved at have en dreng boende på
Vænget som alumne kan man ikke benytte tallene for de halvårlige
forbrug. Dette sidste ville jo have eksisteret, uanset hvor vedkommende dreng boede.
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DRENGENE OG VÆNGET
SORØ AKADEMIS SKOLE.
Til

For alumne
til dækning af

udbedes inden

udgifter for dette halvår og løbende udgifter for næste,

He who loves an old house
will never love in vain,
for how ean any old house,
used to sun and min,
to lilac and to larkspur,
and arching trees above,
faU to give its answer
to the heart that gives it love.

kr.

hvilket beløb bedes tilstillet undertegnede.

A Il/mila tet, dell

195

Blanket til opkrævning.

Fra

har undertegnede dags dato modtaget

kr.

til dækning af udgifter for alumne

Sorø Akademis Skole, dell

Kvitteringsblanket.
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Sådan lyder det engelske vers, og det er jo rigtigt, hvad der deri
siges.
Jeg havde engang en ven. Hun boede også i et gammelt hus. Engang, da jeg besøgte hende i den svenske vårvinter, der er så vidunderlig ved al den sol, den udgyder over een, tog hun en sten fra vinduet i det værelse, hvor jeg sov, og sagde: »Det finns många brister
i ett gammalt hus, men jag har reda på dom alla!«.
Hun mente, at jeg udmærket godt kunne lukke vinduet op. Jeg
skulle blot sætte en sten imellem vindue og væg for at holde vinduet fast.
Sådan kan man jo også udtrykke sandheden om det gamle hus.
Vænget var også et gammelt hus og var det allerede, da det begyndte sin tilværelse som alumnat i året 1927. Da havde det bestået
som amtsrnandsbolig i henved 25 år.
Vænget var bygget af amtmand og kammerherre Groothoff, der
ikke syntes, at det hus, der stod på grunden indtil 1902 som bolig
for Emil Vedel, hans forgænger i embedet, var godt nok.
Det var det da rigtignok heller ikke, hvis man som Groothoff
forlangte dørhåndtag af elfenben til 70 kr. stykket. Det var den
pris, man i krigens sidste år angav for mig, da jeg undredes over
den store ødselhed; og det var da også for den tid en uhyre sum
penge.
Emil Vedel var et helt andet menneske end efterfølgeren. I de
fem år, han var amtmand på Bornholm, strejfede han om, som den
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naturelsker han var, overalt på øen. Det var i disse år, han gjorde
sine store arkæologiske iagttagelser, som han fint har beskrevet i
bogen: Om de bornholmske Brandpletter fra 1870.
Emil Vedel tabte ikke Bornholms arkæologi af syne, fordi han
1871 flyttede til Sorø som amtmand, tværtimod. Han fortsatte
med sine forskning er endnu i 25 år og publicerede i løbet af disse år
resultaterne af sine omhyggelige studier.
En del af hans papirer findes på Sorø Akademis Skoles bibliotek, blandt dem hans manuskript til »Bornholms Oldtidsminder og
Oldsager« (trykt 1886 og 1897).
Gennem sin farmor, Friderica Lovisa Dinesen (1770-1833) var
Emil Vedel i slægt med den berømte professor i matematik og filosofi i Sorø: Jens Kraft. Han havde altså stamfar tilfælles med Karen Blixen.
Det var nok det, der prægede hans livsholdning og brød igennem
i hans forfatterskab.
Hvordan kan et gammelt hus undlade at give svar til den, der
holder af det? Sådan spurgte det engelske vers, vi lige har citeret.
Holdt da drengene af det gamle hus? Og hvis de gjorde det,
hvordan svarede huset dem så?
Det første spørgsmål, tror jeg, man både kan og skal besvare
med ja. Men for at finde »bevisstederne« må jeg rejse mig og gå
hen til boghylden, hvor alle Vængeminderne står.
Ja, rigtigt, her er det. Godt man har en lommelygte, for stuen er
jo mørk undtagen lige omkring læselampen.
Her er nu først frk. Bruuns lille fotoalbum. G.B. står der udenpå
med rødt. Det er Georgia Bruun. Hun havde en glødende interesse
for drengene; og når hun havde tid og råd, fotograferede hun sine
drenge, for hun holdt af dem.
Og så er der alle bladene, både dem, der blev produceret på
Vænget og de andre.
Videre får jeg fat i årsskrifter, oversigter over eksamener - det vi
nu kalder årsprøver - planer for optagelsesprøver, regnskaber og
nogle gamle konvolutter. Hvad mon de indeholder? Jo, jeg ved
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det: gamle juleopgaver! Julen var jo en længe forberedt og vel tilrettelagt fest.
Men her er endnu en stor konvolut!
Jeg bliver ganske varm om hjertet, da jeg åbner den, for heri er
fire omhyggeligt indpakkede breve skrevet på pergament med gotiske bogstaver. De tre af dem er forsynede med laksegl, mens det
fjerde, et stort, tykt brev, har et tungt segl af et andet materiale.
Jeg giver mig til at læse et brev, der er forsynet med to laksegl:
Herved erklæres W... Z ... for solgt på slavemarkedet i Tripolis til
Abdulla el-Gonulla for en sum af X øre. D.M. Nedenunder ses
»slavens underskrift« d.v.s. hans fingeraftryk. En guvernør A. O.
Negro har underskrevet.
Det store brev med det grå, tunge segl fortæller, at samme slave
vil blive sendt afsted til Skælskør »med den første pram«, fordi
han har ødelagt fem damptromler på to dage.
Dette brev er underskrevet af Abdulla Abadilla, Kalif af Bagdad
og kontrasigneret af Manzor, der kalder sig »Storvezir, cand.
jur.«.
Ja, hvem der blot kendte disse mennesker!
Endelig finder jeg, hvad jeg søger, et nummer af »Sic«, 22. nov.
1952,7. årgang nr. 3, hvor en dreng, der kalder sig »Vængeunge«,
stiller nogle spørgsmål som f.eks.: Hvorfor må vi ikke gå i skjorteærmer inde på stuerne? Kunne der ikke laves en ordning, så vi slap
for at gå hjem i spisefrikvarteret? Kunne vi ikke få nogle andre bla- .
de?
Han fik svar på disse spørgsmål i samme nummer af »Sic«.
Det, der fik mig til at lede efter »Vængeungen«s artikel, var den
positive og selvstændige holdning, han indtager. Han nævner
f. eks., at der er nogle drenge, der ikke bryder sig om at gå i skistøvler, men det er han ikke enig i. »Det er både varmt og tæt«, siger
han.
Hen mod slutningen af artiklen, da han har formuleret sin kritik
og stillet sine spørgsmål, kommer de anerkendende ord: »Men alligevel er Vænget nu nr. 1. Jeg tror ikke, der kan drages sammenligning med noget pensionat«.
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Hans sidste afsnit lyder: »Dette er kun de mindre gode sider ved
Vænget. Jeg kan ikke fremhæve alle de gode, fordi »Sic« ikke yder
tilskud med papir, og jeg er ikke søn af en millionær«.
Denne »Vængeunge« havde, da han skrev sin artikel, godt et år
på Vænget bag sig.
Nu er han en af mange kendt person.
Mon han egentlig ikke holdt lidt af det gamle hus?
Mens jeg nu er ved min boghylde med Vængeminder, kommer
jeg i tanker om »Byungen«. Det blad står der også en hel del eksemplarer af. Det blev ikke produceret på Vænget, men mange af
dets artikler tangerede alligevel Vænget. Jeg har et nummer i tankerne. Det rummede et farvel, og det var en Vængedreng, der skrev
det. Det vil jeg finde, og her er det virkelig.
Det er 2. årgang 1956, nr. 5, juni, side 14, for det var et tykt blad
på 16 sider.
Artiklen hedder »Et farvel«, og den er skrevet af en navngiven
»journalist ved Byungen«, der gik ud efter tre år i mellemskolen.
Selvom den således ikke er anonym, er det alligevel ikke så let at
nå frem til ophavsmanden, for han har skiftet navn siden.
Jeg griber bladet, ikke uden en vis spænding, og læser:

»Et farvel!
Tre år er gået, tre glade, uforglemmelige år. Nu i disse hastige svindende uger blander glæden over den ventende frihed sig med afskedens vemod.
Pludselig vrimler det med »sidste«. Nu den sidste prøveregning,
nu den sidste historietime. Man opdager, at det, som er blevet ens
daglige liv, holder op, og at man om kort tid skal begynde et andet
sted, med en anden rytme, et andet liv.
Da vil jeg sige farvel, farvel til mine lærere. De har lært mig
mangt og meget, både menneskeligt og fagligt. Blandt dem har jeg
truffet mennesker, jeg aldrig vil glemme, både den enorme fagkundskab og den vidunderlige lærer. Farvel til »Byungen«, som jeg
har tjent, og farvel til mine skolekammerater. Jeg vil aldrig glemme
de store og små oplevelser på skolen og i klassen. Jeg vil altid savne
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dem. Dem og alle de andre store og små ting, som udgør en skoles
hverdag. Farvel og tak for de 3 år.

Journalist ved Byungen.
(Underskrift).«

Den, der skrev disse linier, fortjener virkelig at kaldes digter, for
han kan lægge mærke til alt det, der ikke er effektfuldt: »de store
og små ting, som udgør en skoles hverdag«, »de store og små oplevelser på skolen og i klassen«.
Og så er der en sfære om ham i det øjeblik, han siger farvel:
kammeraterne, »Byungen«, lærerne.
Endelig kan han se, at det daglige liv holder op, og at et nyt liv
begynder.
Aldrig kan vi holde livet fast. Kun glæde os over det, den stund,
vi har det.
Intet under da, at glæden over den ventende frihed i hans sind
blandes med afskedens vemod.
Til sidst vil vi lade tre drenge få ordet. Enqueten De tre 's mening
møder vi oftere. Denne gang hedder den De tre, og den står at læse
i »Kometen« den 22. august 1949. Spørgsmålet lyder: »Kan du lide
at gå på Sorø Akademi?«.
Og svarene:
A »Ja, det synes jeg er morsomt.
B Absolut! Jeg har aldrig gået på en bedre skole, skønt det er
nr. 4.
C Ja, det er en go' skole, og man lærer en masse i forhold til
Klostervængets skole i København«.
Både journalisten ved »Byungen« og de tre adspurgte har holdt af
det gamle hus.
Det gamle hus havde sine svar på drengenes erklæringer, og disse
svar blev givet i mange forskellige former.
Nogle gange var det det klare, hjertelige Ja, som når drengene
f.eks. havde ønske om at se en bestemt film og så fik, hvad de
kaldte »Bif på seddel«, d.v.s., at alle fik lov til at se den ønskede
film, og at udgifterne til billetter blev skrevet på alumnernes regn35

skab, så drengene ikke skulle bruge deres beskedne lommepenge. I
»Granaten-Nobis«, »Nummer sidst«, juni 1951 finder jeg en glad
bemærkning, der fortæller, at der to gange i det forløbne skoleår
var bevilget »Bif på seddel«. Den ene gang var det »Askepot«, og
den anden »Annie, get your gun«.
Også Mortensaften 1950 er omtalt i dette blad som et Ja, der blev
modtaget med begejstring. Denne Mortensaften havde der også
iflg. bladet været vist både lysbilleder og film.
Der kunne undertiden være tale om et Ja, der ikke blev rigtigt
modtaget, så der ikke kom det ud af samarbejdet mellem hus og
beboere, der skulle være kommet.
Således hedder det i det førnævnte blad, juni 1951, i ord, der røber skuffelsen, men som også har en undertone af lystighed: »Rygterne svirrede. Der skulle være Vængerevue. 7 mand var i kuffertrum hver aften og træne. Desværre blev det ikke til andet - - -«.
Et andet eksempel fra samme blad, samme år og nummer, dvæler ved, hvordan det gik »sprøjtemesteren«, en betroet embedsmand, der regulerede vandets temperatur og tryk ved den ugentlige
»varmbadning«: »Da Erik Karlsen (det vil vi her kalde ham) var
sprøjternester første gang, var der først lokal kogning, derefter
akut afkøling og til sidst ingen vand! Ak, ja - - -«.
Men der kunne også være tale om en stilfærdig advarsel, dårlig
nok en stemme, kun en lyd og et sigende blik.
Det forstår vi i en artikel i »Lasen« oktober 1952, der beskæftiger sig med Vængespøgelset Jacob. Her læser vi på en af de sidste
sider i bladet: »Har du nogensinde haft den fornemmelse, at der
står nogen ved din seng midt om natten?
Det har jeg!!!
Det var sidste år. I begyndelsen af sidste år. En fredag om natten, sent. Jeg havde intet ur, men jeg anslog klokken til at være
omkring 11 ,30.
Jeg lå med dynen godt op over hovedet og blundede. Pludselig
mærkede jeg, at der var een, der hev i min dyne. Jeg greb efter min
potte og vendte mig aldeles rasende om mod forstyrreren. Men ak,
mine øjne stod på stilke, jeg stivnede. Ja, jeg tabte potten på gul36

vet, så indholdet flød ud under »Red William's« seng. Overfor mig
stod Jacob i egen høje person. Efter at have stået og kigget på mig i
15 sekunder, nærmede han sig langsomt og bøjede sig ned
over mig og udstødte en frygtindgydende lyd«.
Her bryder beskrivelsen af.
Svaret kunne dog også være et utvetydigt Nej.
Det gjorde indtryk og blev da også bemærket i Vængets blade. I
»Dagens Vrøvl«, nr. 3, 2. årgang, 18. august 1950, ser vi således en
notits, der bærer overskriften: »Årets første tids givet!« - »Tids«
vil sige tidligt i seng, og da aftenen for en Vængedreng kun var på 1
time efter læsetidens ophør, var det egentlig en kedelig form for frihedsberøvelse. Derefter hedder det i bladet: »Årets første tids er i
aften givet. Det var tre unger, der lagde for med at snakke på sovesalen«.
Man bemærker notitsens let nedladende tone.
Et andet eksempel på det bestemte Nej får vi kendskab til i to
forskellige numre af »Smuds«, det første dateret 17. august 1952,
1. årgang nr. 1, hvori der findes et »Brev fra Førstemellemer
hjem«; det andet 14 dage senere i nr. 3, 1. årgang, den 31. august
1952.
Det sidste sted hører vi kort og godt, at der har været et »drama«
på sovesalen søndag aften.
Det første nummer indeholder det omtalte brev, og det lyder således:
»Kære moar, mine ni søsseskende og så Faer«.
»Jaj haer et godt. Der va een da fandt i vanet. han råvbte:Moar,
moar. Vi ha spilet fojbolt (di anre kaller de råkbi). Jaj brækete bened der va fem anre da osse gore de.
Hiljsen.
? ? ? «.
I

Dette brev var en bevidst provokation. Virkningen af det udeblev
heller ikke. Der opstod et spændingsforhold mellem de yngste og
de lidt ældre, og det var dette spændingsforhold, der nogle dage senere fandt udløsning i det omtalte »drama« på sovesalen.
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Vængets inspektion måtte nødvendigvis skride ind over for sådanne »dramaer«, først og fremmest naturligvis, fordi de var en alvorlig risiko for de yngste alumner, men dernæst også fordi de betød materiel ødelæggelse. Vi levede ikke i en velfærdsstat dengang,
men i en tid med vareknaphed, hvor forældrene og især da mødrene gjorde deres yderste for at holde deres drenge i Sorø som alumner. Skulle de så endda opleve en drengs sammenbrud og flugt og i
tilgift dertil destruktion af dyrt erhvervede ejendele - det ville de ikke have kunnet bære.
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FRITIDENS VELSIGNELSE
Vænget kunne ikke huse så forfærdelig mange drenge. Langt flere
stod og trippede for at komme ind. Der var noget, der hed
»skolesøgende«. Det var elever, der lejede sig ind hos en familie i
Sorø, hvis de ikke ligefrem havde deres hjem i byen.
Helst ville forældrene dog have deres dreng ind på skolen som
alumne.
Forud for indtrædelsen, som det højtideligt hed, gik en optagelsesprøve.
Hvis vi tager et af de tidlige efterkrigsår, f.eks. 1948, så var der
ved optagelsesprøven den 25. og 26. juni (det var en fredag og en
lørdag) 69 aspiranter til 1. mellemskoleklasse, 3 til 2. mellem og 3
til 3. mellem. Af de af disse optagne kunne nogle komme på tale
som alumner, men ikke alle; og så var endda antallet af aspiranter
ved dette års optagelse ikke særlig stort, heller ikke hvis man regner
aspiranterne til 4. mellemskoleklasse og 1. gymnasieklasse med. De
udgjorde i alt kun 23 elever.
Til sammenligning kan nævnes, at der i årene 1952 og 1953 var
henholdsvis 69 og 68 aspiranter til 1. mellemskoleklasse og 16 og 9
sammenlagt til 2. og 3. mellemskoleklasse.
I de to år 1950 og 1951 var tallet af aspiranter til 1. mellemskoleklasse ret stort, henholdsvis 98 og 100. Til gengæld var der ret beskeden søgning til 2. og 3. mellemskoleklasse, 8 og 4 aspiranter,
henholdsvis.
Det, der drev elevernes forældre til at sende deres børn hertil,
kunne være forskellige forhold: der savnedes en mellem- og gymnasieskole på egnen, vejen dertil var uforholdsmæssig lang og besværlig. Den, man ønskede optaget, trængte til at komme hjemmefra f.eks. Der kunne også være tale om det forhold, at en mor
eller far stod alene med sin dreng. I så fald var det ofte et stort ønske hos den af forældrene, der havde beholdt drengen, at få ham
på kostskole. Rektor P. H. Bohn fortalte mig engang i et af mine
tidlige Vænge-år, at det var hans ønske og håb, at 50 070 af alle
alumner kunne være fra familier, hvor kun de ene af forældrene
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stod tilbage. De drenge - og familien med - sagde han, trænger så
meget til det.
Det var en fin tanke hos rektor Bohn, der gav sig udtryk i hans
omsorg for de svagt stillede familier og deres børn.
Andre kendte lidt til stedet gennem pårørende, der havde gået
her tidligere; der kunne være tale om brødre, fætre, onkler eller
fædre.
Efter det første år på Vænget kunne man bedre se, hvad der drog
flertallet af alumner til skolen.
En mor sagde engang til mig, da hun det andet år kom med drengen efter sommerferien, at han havde været fuldkommen umulig at
styre de sidste 14 dage, før skolen skulle begynde; i så høj grad havde han længtes!
Det, mange drenge længtes efter, var de frie forhold, samlivet
med kammeraterne og de mange aktiviteter, som omgivelserne gav
lejlighed til.
Det er interessant at lægge mærke til, at skolen og især alumnatet på udlændinge gjorde indtryk ved den frihed, der rådede. Da
jeg fortalte den første tyske rejselektor i Danmark, lektor Alfred
Wolff, om forholdene på alumnatet i Sorø (og det gjaldt især
Vænget), udbrød han spontant: Ja, når forholdene er så frie, forstår jeg godt, at drengene længes efter at komme herned!
Hvordan gik da dagen for en alumne, og hvad kunne han i fritiden beskæftige sig med?
Det første var fastlagt af skolens ledelse, for såvidt som der med
»dag« menes skoledag.
Det andet, fritidsbeskæftigelserne, skal jeg prøve at give nogle
eksempler på.
Skoledagen for en Vængedreng begyndte kl. 7. Da trådte nemlig
plejemoder ind på Lille Sovesal med et glad godmorgen! Samtidig
blev Store Sovesal vækket af den inspektionshavende.
I frk. Georgia Bruuns tid blev begge sovesale vækket meget præcist, for frk. Bruun ønskede præcision, og hun bad den inspektionshavende være til stede ude på trappen udenfor de to »lejligheder«. Der hørte vi så i fællesskab bornholmeruret falde i slag, hvor40

efter vi straks vækkede drengene. Det var nemlig ikke godt, mente
frk. Bruun, om den ene sovesal »sov«, mens den anden allerede var
blevet vækket.
Morgenmad var kl. 7,20-7,30. Den blev spist i tavshed, for som
min forgænger Axel Blem sagde, hvis drengene får lov at snakke,
bliver de aldrig færdige.
Drengene skulle så samle bøgerne sammen og gå til skolen, hvor
vi samledes dels i lovsangssalen og dels i den øverste af de såkaldte
hjælpeklasser og sang morgensang. Denne begyndte kl. 7,53.
Efter morgensang kom de første 3 timer, der var, hvad vi kaldte
lektioner a 40 minutter. Kl. 10,20-10,40 var der frokost. Vængets
drenge gik da hjem, hvor plejemoder førte tilsyn med dem under
spisningen.
Efter frokost fulgte de 4 sidste timer. Så kom middagen kl.
14,00, også på Vænget, der jo som før sagt havde sit eget køkken,
og efter middag var der fritid til kl. 17,30.
Læsetiden var delt i to dele, således at aftensmaden, der varede
25 minutter, virkede som en afbrydelse.

2. læsetid i Store Læsesal, april 1947. Læseinspektor E. Nordahl Svendsen. I
forgrunden Jørgen Handlos Andersen, længere tilbage Finn Formann Frederiksen. Optagelse: Bjørn Vigeholm.
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I 2. læsetid deltog sædvanligvis kun de drenge, der havde behov
enten for mere læsning eller for hjælp af læseinspektor. Til gengæld havde de også pligt til at være til stede. Denne læsetid begyndte kl. 18,55 og varede til kl. 19,30, hvorefter der var en times
fritid, til alle skulle i seng kl. 20,30. Kun i maj og juni var sengetiden kl. 21.
Om lørdagen, hvor der jo også var skolegang, begyndte læsetiden senere og varede kortere: kl. 17,45-18,30.
Denne aften var den eneste, hvor udgang var tilladt. Det var som
regel biografbesøg, det i så fald drejede sig om.
Sengetiden var om lørdagen en time senere end de øvrige dage.
Som man kan se, gaveftermiddagsfriheden det største antal
samlede frie timer. Da skulle alle alumner fra Vænget ud for at få
frisk luft fra kl. 15. Kun undtagelsesvis fik en enkelt lov til at blive
inde.
Langt de fleste drev sport i denne tid eller gik tur; men der var
også dem, der gik over på skolens bibliotek, og der på læsesalen
syslede med de ting, der interesserede dem. Der var nemlig ikke
kontrol af nogen art med, hvad drengene foretog sig i disse timer i
modsætning til udgangstilladelsen lørdag aften, hvor den inspektionshavende skulle føre protokol over, hvem der gik ud og hvorhen.
Jeg blev engang af nogle drenge inviteret med ud i skoven. Jeg
vidste ikke til hvad. Det var en hemmelighed. Jeg skulle blot sige ja
eller nej til indbydelsen.
Det blev ja, for jeg følte mig meget tiltalt af invitationen og dens
form, og vi cyklede ud i skoven, hvor der var bygget to huler så store, at man med lethed kunne stå op inde i dem. Hulerne var skjult
og dækkede med græstørv, så ingen uvedkommende kunne gøre
brug af dem. De blev oplyst af en flagermuslygte.
Her tilbragte drengene tiden, når de ville være i fred.
Eftermiddagen gik rask derude. Vi spillede kort, læste og snakkede.
Men pludselig blev Ericsson (sådan vil vi her kalde ham) så un42

derlig bleg i kinderne. Vi ilede til og bar ham op i dagen, hvor vi
lagde ham på ryggen i den friske luft lige ved hulens indgang.
Der var sket det, der let sker, når man benytter flagermuslygte i
et lukket rum: lygten bruger for megen ilt, og Erisccon fik for lidt,
efter at vi havde lukket hulen og trukket græstørvene til ovenover.
Sådan kunne fritiden også gå for Vænge-drenge - dengang.
Jeg har ofte spurgt andre og mig selv, om piger ikke bryder sig
om at bygge huler? For jeg har aldrig hørt om det.
Piger kan jo udmærket godt være drengede. Klatre i træer, slås,
bade i den grågrønne, grumsede Limpopo (det var drengenes navn
for en »flod« ude i skoven) og cykle Pedersborg sø rundt i lidt og
ingenting i november måned blot for at blive forkølede og slippe
for nogle uønskede timer - men kan de bygge huler?
Der var mange former for sport både vinter og sommer. I kolde
vintre betød skøjteløb på Flommen meget. Havde vi desuden sne,
kom skiene frem. I de vintre, hvor frosten var vedvarende, frøs
søen ofte til, og da drog dens flade de skøjteløbende mere, end
Flommen kunne gøre det. Men kom der samtidig med frosten megen sne, blev isen på søen ofte spoleret, så skøjteløb blev umuligt.
Forår og eftersommer var de perioder, hvor sportsaktiviteterne
var på deres højdepunkt. Da steg også opfindsomheden, så alumner opfandt nye lege som f.eks. Texas, en kampleg, hvortil der
gaves seks forskellige regler, der nøje skulle overholdes af dem, der
ville være med.
Sidste regel i bekendtgørelsen »Regler for Texas« lyder sådan:
»Et lig må ikke gøre tegn eller råbe til medhjælpere, men må kun
svare ja på spørgsmålet, om han er død«.
Disse regler er underskrevet af to personer, så alle ved, hvad de
har at rette sig efter.
En meget yndet sport i forår og eftersommer var »båds« - d.v.s.
sejlads i Vængets robåd.
Denne var en stor og tung båd, med hvilken der vanskeligt kunne
ske ulykker. Alligevel var vi meget omhyggelige med kun at give
»båds« - det betød også »bådtid« - til drenge, der kunne svømme
og kun til et vist rimeligt antal på een gang. Der kunne ske ulykker
43

Sommeridræt 1941. Kaare Heckscher og Jørgen Meding. (G. Bruun jot.).

Ved Vængebroen 1947. Mogens Lerhard, Carl Henrik Castenschiold, Rene
Rejjs. (G. Bruun jot.).
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- og der var faktisk en gang for år tilbage sket en uhyggelig ulykke
på søen, hvor ganske vist ingen alumne havde været inddraget.
Vind og strøm kunne ændre sig og blive stærkere, end de var ved
udsejlingen, og båden kunne derved blive for vanskelig at manøvrere for drengene. Endelig var der også en vis risiko forbundet med
den øvrige sejlads på søen, især var sejlbå~e ofte frygtede, fordi de
var svære at passere for drenge i en tung robåd.,
I 1949 skete der en kollision mellem en sejlbåd og Vængebåden.
Det var den 22. august (samme dato, som hændelsen er beskrevet i
»Kometen«). Der var fire drenge ude i båden, og jeg lader - som i
bladet - den ene af dem fortælle. Alle navne ændrer jeg, så ingen
kan føle sig stødt ved at læse beretningen. Den lyder således: »Båds
er forbudt fra i dag indtil videre!!!« »Vængebåden må ikke bruges
indtil videre, fordi der sejlede en sejlbåd ind i den. Det gik således
til: Vængebåden kom ovre fra sivøerne, da sejleren kom op på siden af den, så vi var lige ved at knække en åre; så sejlede de (sejleren) rundt og ville gå op foran stævnen af os. Vi satte fart på, og
der kom en kastevind, og han sejlede lige ind i siden på os. Hullet
blev ca. 10 x 5 cm. Således fortæller Karl Jensen, der var med ude.
Foruden ham var der: Bernt og Frits Andersen og Søren Kaspersen«.
En virkelig skade eller ulykke blev det ikke til denne gang. Men
der var optræk til det.
Den store motorbåd, der sejlede med passagerer fra parken til
Parnas, så længe der var restauration, gav også af og til grund til
bekymring. Det er muligt, drengene har været den på for nært
hold.
Badning i søen var meget populært, især den form for badning,
der kaldtes »ekstrabadning«. Den foregik fra skolens badeanstalt,
og der var også et vist tilsyn.
Denne badning var så yndet, at man så opråb på Vænget, hvor en
kreds af drenge opfordrede de øvrige til at komme til ekstrabadning, da der ellers ikke ville blive givet tilladelse til mere badning
det år. Jeg citerer de sidste linjer af et sådant opråb, der er overskrevet: »Ekstrabadningl! !«, og lyder som følger: »Hvis man en
45

dag kun er ni mand, kommer man ind den dag, men så er det også
slut for i år, og så må vi vente til næste år, og det er nu ikke videre
morsomt. Derfor: Hold ud, og kom til ekstrabadning«!
Inden vi forlader sporten, skalorienteringsløbene nævnes. Til
dem udarbejdede drengene på Vænget meget nøjagtige kort. Et af
dem (tilløbet den 14.12.1952) var tegnet af den dreng, der, som vi
senere i dette kapitel vil høre, fik tilkendt medajle for »laberhed«.
Sammen med terrænsporten må også dens forgænger: soldaterkorpset nævnes.
Da soldaterkorpset blev stiftet den 26. april 1888, henvendte
man sig udtrykkeligt til »Kammerater i de tre nederste Klasser<<.
Først senere kom de ældre elever med.
Der var 14 navngivne mænd, der den ovennævnte dato trådte
sammen i en komite med det formål at danne et soldaterkorps. De
havde forud indhentet rektor Peter Blicherts tilladelse. Korpset
skulle være »for Soranere (Elever og Disciple) til Forniøelee og
Motion«.
Man ønskede ikke tilstrømning af hvemsomhelst. På den trykte
meddelelse, som komiteen udsendte, hed det udtrykkelig: »Dog
opfordre vi kun dem dertil (d.v.s. til at indtræde i korpset), der ville tage det med Alvor«.
Soldaterkorpset oplevede en svag periode allerede to år efter dets
grundlæggelse, uden at nogen egentlig ved, hvordan det gik til.
»Interessen slappedes«, hedder det i et af skrifterne om »Elevernes
Soldaterkorps ved Sorø Akademi«.
Men i foråret 1893 vågnede korpset atter op, og det bestod fra
nu af indtil året 1946 - det år de yngste, mig tilgængelige, fortegnelse over skolekorpsets menige og officerer er dateret.
Af disse ældre og yngre dokumenter fremgår det, at der var
mange medlemmer i soldaterkorpset i årene 1927-28 fra de mindre
klasser. Alle fire mellemskoleklasser og realklassen var repræsenteret. Desuden var der en række deltagere fra 1. gymnasieklasse.
En stærk aktivitet gjorde sig gældende inden for korpset i disse
to år.
I 1927 var der således halvdagstur den 4. sept., idrætsfest den 14.
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september, heldagstur den 18. september og endelig en mere omfattende overnatningstur den 1.-2. oktober.
Året efter var der halvdagstur allerede den 29. april og den 13.
maj øvelse med Akademisk Skyttekorps fra København.
Ugen efter denne øvelse, altså søndag den 20. maj 1928, fejredes
soldaterkorpsets 40-års jubilæum.
Det var en stor dag med et afvekslende program: parade ud for
rektorboligen, hvor Raaschou-Nielsen var til stede, øvelser syd for
jernbaneoverskæringen i Feldskoven og sidst på dagen aftensbord
på Parnas.
De gamle drenge overrakte soldaterkorpsets forstander, lektor
Chr. Lauritzen, en gave til korpset. Det var en sabel, 8 korttasker
med kort og en større forsyning ammunition.
Ved aftensbordet blev lektor Lauritzen hyldet og modtog personligt fra de gamle drenge en sølvpokal med inskriptionen: »Til
soldaterkorpsets ven og chef gennem mange år i anledning af korpsets 40 års jubilæum. Fra gamle korpsmedlemmer«.
Korpsets leder, adjunkt P. H. Bohn, var aftenens første taler.
Han talte for konge og fædreland, og hans varme ord blev fulgt af
et nifoldigt hurra og første vers af kongesangen.
Lige før aftensbordet var der uddeling af hæderstegn, og der uddeltes ikke mindre end 24. »Vængedrengene« blev ved den lejlighed særligt omtalt.
Hele dette afsnit i korpslederens skildring af soldaterkorpsets 40års jubilæum er bemærkelsesværdigt og det af to grunde.
For det første nævnes »Vængedrengene« udtrykkeligt. For det
andet møder vi her, så vidt jeg ved, det nifoldige, soranske hurra
for første gang i skriftlig fremstilling. Det er altså snart 60 år gammelt efter denne optegnelse at dømme.
Fem år tidligere havde to gammelsoranere, der begge havde været medlemmer af Soransk Samfunds bestyrelse, i Soranerbladet
(Soranerbladet, 7. årg. 1922, nr. 2, s. 19 (Chr. v. Eggers) og 7. årg.
1922, nr. 5, s. 42 (Tage Møller» givet udtryk for deres ønske om at
have et specielt Soranerhurra til brug ved »soranske lejligheder«.
Man havde nævnt tre lange og eet kort, tre lange og ni korte eller
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tre lange og tre korte. Det sidste er det, man oftest hører i dag.
Men det nifoldige hurra, som adjunkt P. H. Bohn brugte ved
soldaterkorpsets 40-års jubilæum, har tilsyneladende ikke været i
disse to forfatteres tanker.
Soldaterkorpset bestod nogle år endnu og forsvandt først endeligt som antydet i 1946.
Den uvilje mod de frivilige korps, som forbudet mod dem i 1937
gav udtryk for, fik også betydning for soldaterkorpset, der mærkede den negative indstilling.
Skønt drengene således gik glip af den særlige form for »Fornøielse og Motion«, som soldaterkorpset kunne give, kom de ikke til
at mangle muligheder for friluftsliv. Forstanderen for soldaterkorpset, lektor Chr. Lauritzen, støttede stærkt spejderbevægelsen,
således at Asser Riigs Trop blev skoletrop for Akademiets spejdere
1930.
Aftenfritiden var kort undtagen om lørdagen.
Da blev der spillet bordtennis eller bob i den mindste af læsesalene. Det var heller ikke den længere fritid, der gjorde, at disse spil
var henlagt til lørdag aften (og kun da), men den omstændighed, at
de spillende støjede; og da der hver aften var nogle drenge, der sad
med deres lektier eller skriftlige arbejder efter den egentlige læsetid,
kunne inspektionen ikke forsvare at tillade de støjende spil.
På ugens øvrige friaftener blev fritiden ofte brugt til brevskrivning, brætspil, kortspil eller samtale. Meget ofte hengav en eller
flere drenge sig til skriftlige opgaver, som de selv havde formuleret
og stillet sig.
En skrev f. eks. en hel afhandling om landene Lil€me, Methrea og
Omico. Der hørte farvelagte illustrationer og kort til.
Mange arbejdede med Vængeblade. De blade, jeg har kendt, har
enten været håndskrevne, hektograferede, duplikerede eller i et
ganske enestående tilfælde: trykt.
Vængets blade var sjældent særlig omfangsrige, men de var eftertragtede og blev læst. De havde deres plads i en bestemt bordskuffe i stuen med Haagen-Mtillers billeder, og man skulle være på
tæerne, hvis man ville have fat i dem. I »Dagens Vrøvl« (1. nov.
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1950) er der et digt, der siger en hel del både om det behov, der var
på Vænget for et informerende og underholdende blad og om den
efterspørgsel, der var efter det. Det lyder således:
På Vænget vi engang havde
så forfærdelig mange blade,
men nu er de fleste forsvundet,
de har deres undergang fundet!
Det var jo lidt i tide.
Men - på den anden side:
Dengang, i forsvundne dage,
da var der et blad om at jage.
Og så var der også »Glimtet«,
men det fik vi næppe skimtet,
før så var det også væk.
Men det var heller ej skæg.
Der var også »Ugebladet«.
Men det har også Vænget forladet.
Og så var der »Nobis« og »Flammen«.
De drog begge af uden skammen.
Jo dengang var hele Vænget
med blad overdænget.
Nu »Vrøvlet« er ene tilbage
og mindes de gamle dage.
Hvor mange der har været i alt i Vængets alumnatsperiode er jeg
ude af stand til at finde ud af. Jeg må nøjes med at holde mig til de
12, der har været repræsenteret i min egen tid som inspektionshavende.
De første tre blade, jeg har kendt til på Vænget, var: »Vænget«,
»Vængenyt« og »Kometen«, alle fra 1948 og tidligere år.
1949 kom »Nobis«, 1950 »Glimtet« og samme år »Dagens
Vrøvl«, der var håndskrevne.
1951 sluttede to konkurrerende blade sig sammen og udkom i
håndskreven form som eet blad - »Granaten-Nobis«.
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Ved skoleårets begyndelse 1952 udkom bladet »Smuds« i to forskellige former: hektograferet og håndskrevet. Samme år så et
stort, håndskrevet blad »Lasen« lyset.
»Granaten« fulgte efter »Smuds« og »Lasen« 1954. Det var et
blad, der lagde vægt på det ydre, for efter en periode med håndskrevne numre fulgte en med duplikerede. Ind imellem var der endda et eksemplar, nr. 2, 1956, på 8 sider, der var trykt i Sorø Bogtrykkeri. Det bar undertitlen: »Vængebladet«.
Endelig var der to blade med ret specielt indhold. Det ene var
»Vængets Kryds- og Tværsblad«, der var duplikeret. Jeg har kun
eet eksemplar af dette blad, nemlig fra marts 1955, l. årg. nr. 2.
Det andet var endnu mere specielt. Det kaldte sig »Gøgl- og Byfest« og kom måske kun den ene gang. Mit ene eksemplar er udateret og håndskrevet. Det udmærker sig ved et digt straks på første
side:
»Den kæmpedyre byfest i går
Den voldte mangen en pengepung dybe sår«.
Det lyder jo nærmest som et suk!
Der var andre blade, f.eks. »Byungen«, hvis indhold også berørte Vængedrengene; men de blev ikke fremstillet på Vænget og er
derfor ikke medtaget her.
»Byungen«, der begyndte at udkomme 1955, var duplikeret.
En beskæftigelse, der lagde beslag på mange drenges tid og kraft
både eftermiddag og aften var »amatørs«, d.v.s. amatøroptræden,
teaterstykker, korte scener, sketches. De ikke deltagende drenge så
med spændt forventning frem til opførelsen, der altid fandt sted på
en lørdag, hvor sengetiden var en time senere end til åaglig.
Der var tre meget stort opsatte »amatørs«, der må omtales, nemlig 27.9.1952,29.11.1952 og næsten to år senere: 13.11.1954.
De to første »amatørs« havde samme direktør, en forfatter af en
interessant artikel, som vi allerede har hørt lidt om og af s. 33-34.
Han underskrev sig der som »Vængeunge«.
Begge forestillinger havde håndskrevne, omfattende programmer. Novemberforestillingen bestod af 15 små sketches. Den 11. af
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disse hed »Laberhed« og bestod i uddeling af en medalje, tilkendt
for »laberhed«. Dette år tilfaldt denne udmærkelse en dreng i 3.
mellem. Medaljen var et grønt-rødt-gult kors med indskriften:
»Tilkendt for laberhed, Vænget '52«.
Både dette og de to nævnte programmer er bevaret.
Ved den sidstnævnte »amatørs« i nov. 1954 var der en ny direktør. Også ham har vi mødt tidligere, nemlig s. 34-35. Det er ham,
der underskriver sig »Journalist ved Byungen«, og som i øvrigt viser sig som en storartet skribent.
Programmet for denne forestilling, der omfattede 11 små scener,
er også bevaret.
Det var ganske naturligt, at en »amatørs«-aften måtte være en
lørdag; det skyldes som nævnt hensynet til sengetiden. Men der var
en hage ved det: det var svært at finde en lørdag, hvor ikke mange
var bortrejst. Dette var en af grundene til, at »amatørs« blevet ret
sjældent fænomen, skønt det var såre populært.
Til sidst vil jeg citere et lille vers, der indledte »amatørs«'en den

»A matørs«.
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29.11.1952. Det er forfattet af en dreng, der også senere som voksen har vist sine kunstneriske evner. Verset lyder således:
»I dag vi holder »amatørs«,
selvfølgelig er det indendørs,
vi først jer velkommen vil byde
og håbe, I aftenen vil nyde!
At holde »amatørs« er godt,
især når det med pengene er småt.
I fri for biffen blir den aften
og kan alligevel nyde saften
af jeres ugepenge små,
for hvilke I ikke meget kan få!
Og nu vi overlade vil
den hele aften til muntert spil«!
Det er da en vidunderlig velkomst, som ikke er til at stå for.
En tid havde vi nogle astronomi-interesserede drenge på Vænget.
Så længe de var der, tilbragte de og jeg mange klare aftener i det fri
både i efterårshalvåret og senere i løbet af vinteren med astronomiske observationer. Vi lånte den hollandske refraktor, som den gang
stod på Hovedbygningen i det lille observatorium, der var indrettet
der. Det var især måneobservationer, der var eftertragtede, og jeg
kan endnu høre en begejstret drengestemme fortælle mig, at han ligefrem i kikkerten kunne se månen gå ajsted på himmelhvælvingen!
Ind imellem så man i Vængets mange blade annoncer fra drenge,
der led under savnet af musik på Vænget. Jeg plukker en ud, der
stod at læse i det håndskrevne blad »Kometen« den 18. aug. 1949.
Den lød således: »Er der nogle, der er interesseret i, at der bliver
dannet at Vængeorkester, kan de melde sig til N. N., nr. 19«.
Det savn, denne dreng gav udtryk for, var han ikke ene om.
Musikken havde virkelig ikke gode kår på Vænget, skønt der
fandtes et klaver (kaldet »harpen«). Plejemoder gav også undervisning i klaverspil for dem, der ønskede det.
Vængets 42 drengestemmer udgjorde en storartet baggrund for
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korsang, og der var også et forsøg med aftensang, som både elever,
rektor, sanglærer og en enkelt inspektionshavende støttede. Men
forslaget faldt; og da alle elever såvel som lærere var meget bundne
af og stærkt engagerede i alumnats- og skoleforhold - det var simpelt hen vores pligt at være det - var der ingen af de interesserede,
der havde kræfter til at fremsætte forslaget påny.
En kreds af drenge ønskede en tid at få en radio opstillet i en af
opholdsstuerne. De tænkte endda, at eleverne kunne betale den
selv, og at den skulle have begrænset funktionstid af hensyn til
dem, der ville læse.
Jeg siger udtrykkeligt: en kreds af drenge, for ønsket var ikke almindeligt udbredt. Det ser man f.eks. i bladet »Dagens Vrøvl«, der
en tid havde en enquete, der kaldtes »De tre's mening«. I bladets
nr. 11, den 31. august 1950 læser vi følgende:
»Synes du, der mangler noget på Vænget«?
A Jeg mener, at det ville være sjovt, hvis der var en kælder
med høvlbænke og lignende.
B Det kunne være mægtigt, hvis der var en bedre fodboldbane i Æblehaven.
C Det ville være godt, hvis der var en radio.
Der er altså kun een af de adspurgte tre, der går ind for en radio.
Det, der var sagen, når anskaffelsen af radio til Vænget kom på
tale, var, at Vænget ikke rådede over nogen stue, der kunne lukkes
og reserveres dem, der ville lytte til musik. Man kunne ikke forestille sig en radioudsendelse, som alle 42 alumner ville lytte til.
Endelig vil jeg gerne nævne, at aftenerne i skolens sløjdlokale
for mange drenge stod som en vidunderlig ting, især da i det mørke
halvår. Der var ikke blot tilsyn i sløjdlokalet, men også hjælp at få
fra en kyndig og erfaren lærer.
Her imødekom man den dreng, der i den citerede enquete ovenfor ønskede »høvlbænke og lignende«, men ganske vist lidt anderledes end han havde tænkt sig. Han kunne jo heller ikke vide, at
Vængets kælderrum blev brugt hver eneste dag, og at de slet ikke
kunne undværes, hvis Vænget skulle drives som alumnat.
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Nogle få drenge havde som deres foretrukne fritidsbeskæftigelse
juglekikkeri (som de selv kaldte det). De studerede fugletræk, yngleadfærd og udbredelse og tilbragte al den tid i det fri, de overhovedet kunne få lejlighed til.
En af dem er da også blevet ornitholog efter først at have gennemgået en anden uddannelse.
En anden er blevet bekendt herhjemme ved sine artikler om fugle
i ornithologiske tidsskrifter. I udlandet har han været bekendt i
mere end tyve år. Der udgav han nemlig på engelsk sine bøger om
»Ænder, gæs og svaner« og om »Fugle i Nordamerika«.
Vængets drenge gav mig altid indtryk af at have vældig god brug
for fritiden. Det kom af, at de da fulgte et spor, deres spor.
De var sig næppe altid bevidst, hvad det var, der rørte sig i dem,
men de havde en fornemmelse af, at noget groede, og det holdt
dem fast.
At det forholdt sig sådan, så man på deres strålende øjne, når de
vendte tilbage, forfriskede og styrkede til skolens hverdagsliv.
Fritiden var for dem en velsignelse.

TAVSHED OG HØVISK TALE
Vænget var den yngste afdeling af »det danske Eton«, som Paul V.
Rubow kalder Sorø Akademi. Derfor er det naturligt at finde både
høflig form og omstændelig orden der.
Middagen begyndte således med, at gonge-manden, Vængets
største embedsmand, ved sine gong-slag samlede alle og betydede
dem, at de skulle gå ind i spisestuen og der indtage hver især sin
plads ved bordet og forblive stående, mens bordbønnen blev bedt
af den ældste inspektionshavende.
Gong-gong'en hang, som vi har hørt, ude i hallen, og det var så
stor en ære at være gonge-mand, at man tabte ansigt, dersom man
ikke formåede at leve op til de forventninger, som andre med rette
nærede til en.

Aage Bent Pedersen og Bent Falck Hansen, den sidste med gong-gong'en.
Juni 1944. (G. Bruun fot.).

54

55

»Dagens Vrøvl«, 2. årg., 16. aug. 1950, havde en bemærkning
om en gonge-mand, for hvem det gik galt i starten. Vi læser der:
»Gonge-myrens premiere«. »Vængets største embedsmand er i år
lille N. N. Han havde i går middags sin første premiere, som blev
en ubetinget FIASKO, idet han kom 5 minutter for sent. Den anden gonge-mand er: F. P. Han har endnu ikke haft premiere«.
Den bordbøn, der blev bedt, var skrevet af Ingemann:
Gud, Du har skabt os ved Dit Ord,
for hver Du har beredt Dit Bord;
vi bede Dig i Jesu Navn:
lad alting tjene os til Gavn,
oplad for os Din milde Haand
og styrk os naadig ved Din Aand -.
Derefter blev der sagt: Værs'go'.
Middagen bestod af to retter. Tallerkenskift markeredes ved to
slag på glasset af den ældste inspektionshavende.
Når efterretten var spist, læstes posten op, og bordet hævedes,
idet der blev slået et slag på glasset. Der blev sagt»Velbekomme«,
hvortil drengene svarede: »Tak for mad«.
Det tog lidt tid, inden de nye alumner fik lært denne skik, således at de kunne følges med eleverne fra 2. og 3. mellem. Men disse
»gamle« drenge kunne også godt være lidt utålmodige, som når en
i bladet »Kometen« gør sig til af, at >>ungerne« (som han siger)
først den 18. august har lært at sige»Tak for mad«! Hans notits lyder: »Sidste!« - »Ungerne« har nu endelig lært at sige: »Tak for
mad!« - Men det har de da oprigtigt talt ikke haft så forfærdelig
mange dage til, da skolegangen efter sommerferien jo først lige var
begyndt!
Bladet er fra 18.8.1949.
Den anden del af Ingemanns bordbøn »Efter bordet« blev ikke
brugt på Vænget i de år! jeg har kendskab til.
Alle fester foregik efter et fastlagt mønster, der ikke måtte fraviges.
Et stort eksempel var julefesten, der blev forberedt i lang tid i
forvejen, ofte en hel måned.
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I den tid klippede drengene julepynt og flettede kurve til juletræet under plejemoders hjælp og kyndige ledelse.
Når dagen nærmede sig - det var altid aftenen før sidste skoledag i december - blev juletræet stillet op i store læsesal, hvor klaveret stod. Her samledes vi så efter aftensmad, der i dagens anledning
var middag, ikke som sædvanlig smørrebrød. Der blev givet besked
om, hvilken af de tre salmer, programmet tillod, vi først skulle synge, og den ældste inspektionshavende rettede følgende opfordring
til en af de musikkyndige damer: »Fru N. N., vil De slå harpen?«Fru N. N. satte sig til klaveret, og vi sang.
Efter denne salme holdt rektor, der altid blev inviteret til Vænget
denne aften, en kort tale.
Vi istemte derefter den anden salme. Mens vi sang, forlod rektor
fulgt af den ældste inspektionshavende selskabet. Han skulle også
deltage i julefesten på Hovedbygningen.
I reglen nåede den inspektionshavende at komme tilbage, inden
vi skulle begynde på den tredie salme; men det lykkedes ikke altid.
Når salmerne var sunget, fik hver dreng to kurve med hver sin
slags juleknas, og forskellige julelege begyndte.
Senere på aftenen var der konkurrence om store og små ting.
Hver dreng skulle løse en skriftligt formuleret opgave. Kunne han
det, fik han den genstand, der havde samme nummer som hans opgave. Desuden deltog han i en lodtrækning om værdifuldere ting.
Opgaverne var hentede fra meget spredte områder, da 42 drenge
jo har vidt forskellige anlæg og interesser, og gerne alle skal have
en chance. Der blev desuden lagt vægt på, at drengene kendte deres
hus og dets beboere.
Et år lød nogle tilfældigt valgte spørgsmål sådan:
1. Hvornår fandt professor Johs. Schmidts første Atlanterhavstogt sted, og hvad søgte han? (Svar: 1904; ålens vandring).
2. Hvornår døde Carl Nielsen? (Svar: 1931).
3. Nævn et dyr, der bevæger sig efter samme princip som jetjageren? (Svar: blæksprutten).
57

4. Hvilken dreng på Vænget har et svensk efternavn? (Svar:
Olsson - men det kalder vi ham blot her).
5. Hvilken Vængedreng er søvngænger?
Næsten ethvert spørgsmål kunne besvares, da man måtte bruge alle
hjælpemidler. Man kunne) slå op i lærebøger eller leksika, eller
man kunne spørge de tilstedeværende gæster, blandt hvilke især de
lærere, der havde læseinspektion på Vænget, måtte holde for. Som
den del af Vængets dagligdag de var, blev de og deres familie inviteret til julefest hvert år.
Men det sidstnævnte spørgsmål voldte kvaler! Det er jo sådan, at
den, der går i søvne, kun sjældent husker det dagen efter.
Den dreng, der her er tale om, kom ind til mig i mit »fuglebur«
en sen nat, hvor jeg lå i min seng. Da jeg altid har sovet let, satte
jeg mig straks op i sengen og spurgte ham: Hvad vil du, Jens? (det
er hans navn her). Jeg mangler et stykke! svarede han. Et stykke?
spurgte jeg. Til hvad? Til mit ur! sagde han lakonisk; og så fulgte
han med fingeren overkanten af vægpanelet hele vejen rundt hen

Aften på sovesalen.
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over mit hovede, til han kom til vinduet. Det er her ikke! forklarede han og gik mod døren.
Men nu sprang jeg op og gik med, og da vi kom til trappen, der
førte ned til stuerne, tog jeg ham i armene og bar ham hen og lagde
ham i hans seng. Han havde stadig åbne øjne og talte tilsyneladende fornuftigt til mig, men sov.
Dagen efter spurgte jeg ham ved morgenbordet, om han kunne
huske, han havde besøgt mig i nat. Men det var ham aldeles fremmed. De drenge, der lå i sovesal med ham, havde heller intet bemærket.
»Juleaften« på Vænget adskilte sig fra alle andre aftener ved sit
lange program og sin sene sengetid. Drengene var meget trætte, når
de endelig skulle i seng. Men også da fulgte den omstændelige orden dem. Ved hver seng stod en taburet, og derpå skulle tøjet lægges, også denne aften. Det ville ganske vist have været bedre med
en knagerække og nogle bøjler, men det var der slet ikke plads til.
Alternativet var så taburetten.
Inden vi forlader den høflige form og den omstændelige orden,
vil jeg godt endnu en gang berøre den høviske dannelse.
Vi har mødt den allerede i elevernes »tak for mad« efter middagen, men den var gældende ikke blot der, men overalt i hverdagen
og ved festlige lejligheder. Blev en dreng f.eks. spurgt, om han ønskede »bådtid«, d.v.s. ret til at benytte Vængets båd på et bestemt
tidspunkt, burde han svare »Ja, tak« eller »Nej, tak«. Det blotte Ja
eller Nej regnedes for uhøfligt.
Jeg tror, det gik alle Vængedrengene i blodet at udtrykke sig således, for jeg har ingen erindring om, at nogen nogensinde brugte
det uhøflige Ja eller Nej.
For mig, der kom fra Bornholm, hvor jeg fra mit 11. år havde
gået i Rønne Statsskole, som den dengang hed, var det ejendommeligt at møde denne sirlige, skønne udtryksform, som jeg kendte
så vel. I mine første år som mellemskoledreng havde jeg nemlig ofte lejlighed til at overvære morgensang ledet af rektor Conrad Koefoed, og han havde på sit repertoire ved morgensang en tale, han
kaldte: Det lille ord tak. »Det hedder ikke«, sagde han, »når man
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bliver spurgt: hvordan går det din mor? - Godt! men: »Tak,
godt«. Og når man bliver spurgt: Går det dig bedre nu? hedder det
ikke bare »Ja«, men »Tak, ja!««.
Det var altså, hvad vi elever havde at rette os efter.
Dengang vidste jeg meget vel, at Sorø fandtes, for jeg var kørt
igennem så tit, når jeg skulle besøge slægtninge i Midt- eller Sønderjylland. Men Sorø Akademi stod ikke for mig i noget klart lys.
Først senere er det gået op for mig, at rektor Conrad Koefoed
var Gammelsoraner, student fra Sorø Akademi 1876; og da har
den tanke strejfet mig, at hans lille, men indtryksfulde tale ved
morgensang måske var en genklang af, hvad han i længst forsvunden tid havde hørt her.
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DRENGESIND
Hver dag var ny for mig i mine Vængeår. Den var som en gave, der
gav mig grund til undren. Bestandig stod jeg over for nye situationer, nye udfordringer.
En dag mødte vi alle i skole til lovsang, som vi skulle, men kun
for at få at vide, at der ingen skolegang var! Skolen var lukket! Der
var ikke lærere nok til, at man kunne gennemføre undervisningen.
Rektor P. H. Bohn sagde det fra talerstolen omtrent, som han siden skrev det i skolens årsskrift 1947: »Fredag den 14. Marts: Skolen slutter straks efter Lovsang, da 13 af dens Lærere, der den foregaaende Dag har overværet Adj. Linds Disputats i Kjøbenhavn, er
blevet siddende fast i en Snedrive øst for Ringsted (Ortved) og
endnu ikke har kunnet naa frem«.
Det blev en lang dag på Vænget, som plejemor og jeg var alene
om. Sjældent har så mange drenge skullet dele så få indendørs faciliteter i så lang tid, for vejret hindrede al udendørs virksomhed.
En anden dag vågnede jeg op til sygdom. Det var en epidemi, der
havde grebet hele skolen i vinteren 1946/47. Der var så mange syge
på Vænget, at skolens sygehus langt fra slog til. Man besluttede da
at indrette Vængets ene sovesal, plejemors ene værelse og den ugifte inspektionshavendes »fuglebur« til nødsygehus.
Det var på ingen måde nogen morsom disposition, og den kunne
let have givet anledning til vanskeligheder. Men en god fe holdt sin
hånd over os.
Hver dag i de fleste af de år, hvor Vænget var alumnat, var middagen, der fulgte umiddelbart efter skoledagen, det store lyspunkt,
som alle alumner glædede sig til. Hvor desillusionerende kunne det
så ikke virke, når efterkrigstiden igen 'en gang viste sin vareknaphed
gennem valget af middagsretter. Som nu den dag i august 1950, da
vi fik »kanongrød«, og det samtidig var de nye drenges første møde med denne ret. Jeg lader »Kometen« tale. Dette blad har under
overskriften: »Kæmpekanonade i dag« de rette ord: »Middagsmåltidet var i dag et sandt festmåltid. »Ungerne« var henrykte for kanongrøden. Mange >>unger« sad med store hoveder og udspilede
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munde, fordi de ikke kunne lide at synke grøden. A. F. var som
sædvanlig henrykt for øllet«.
Bladet var fra den 25. august 1950.
»Kanongrøden« havde sit navn efter de gryn, hvoraf den blev
fremstillet; de blev nemlig dampede, hvorved de blev store og runde - som kanonkugler, syntes drengene.
Jeg undrede mig ofte over, hvordan det kunne være, at sådanne
uvante og lidt besværlige situationer blev mødt med smil og kåd
latter.
Svaret er, tror jeg, at vi har haft en gammel Bwana, som har lært
os at le, og som holder os i orden.
Det er det svar, Karen Blixen giver sin tjener Kamante, da han
bemærker, at hendes kabilla - stamme - ikke bliver så vrede som
andre mennesker fra Europa, når noget uventet hænder.
Jeg tror også, at det er denne gamle Bwana's ånd, der står bag,
når to drenge kan underholde og more hinanden på en så ejendommelig måde, som jeg oplevede det den 21. august 1954. Jeg var da
vikar for plejemor og skulle tage imod drengene, der kom ind om
eftermiddagen, før læsetiden begyndte. Jeg stod på den trappe,
drengene benyttede; Frits (der altid gik under fornavn) stod i døråbningen, mens Larsen (der altid kaldtes ved efternavn) stod forneden ved trappen med sin cykel. Der udspandt sig da følgende ordveksling, som jeg mærkede mig og nedskrev, så snart jeg var kommet op i mit »Fuglebur«:
Frits: Kom, Larsen! Vil du med ind?
Larsen: Nej! Jeg vil ud!
Frits: Hvor har du været?
Larsen: Jeg har været i mine bukser hele dagen, undtagen da jeg
var til badning!
Larsen satte derefter cyklen fra sig, og begge drenge fulgtes
smukt ad ind!
Dette ordskifte består af det, Holberg kalder »favorite Talemaader og frie Expressioner«. Han benyttede selv sådanne, som
enhver ved, og sagde f.eks. aldrig: Det passer! men: Det gaar OP
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op! Han slog heller ikke en mand omkuld, men: satte ham paa
hans Rumpe!
Jeg tror slet ikke, jeg behøver at sige, at Holberg og den gamle
Bwana, vi før hørte om, er identiske. Læseren har sikkert for
længst gættet det.
Anderledes var forholdet, når en dreng måneder igennem arbejdede med et kunstværk, som han derefter generøst skænkede bort.
Det har jeg to gange oplevet, og det har betaget mig dybt.
Den ene gang var der tale om en tegning fra Lille Finland, et yndet opholdssted for drengene, og om et maleri fra Sorø sø.
Om begge disse værker sagde maleren Knud Raaschou-Nielsen,
at »der var kunstnerisk oplevelse deri«.
Den anden gang skabte en dreng ved måneders slid et cricketbat
en miniature. Han omvandt det til sidst med sort snor og prentede
bogstaverne SACC derpå.
I sådanne tilfælde er der tale om genoplivning af de nordiske sagafalks holdning. De stræbte efter at udmærke sig og efter at skabe
en replik eller gestus, der kunne blive stående gennem tiderne.
Man tør nok sige, at der i de tilfælde, vi her har med at gøre, er
tale om den store gestus!
Vi skal jo huske, at drenge i den alder, Vængealumnerne havde,
kulminerede i elskværdighed, samtidig med, at de lignede både
afrikanske stammer og nordiske sagafolk - hvis vi da tør tro Karen
Blixen og de iagttagelser, hun lægger frem i skildringen af Farah.
Fra en tredie side viste drengene sig v~d en skovtur, der fandt
sted, mens rektor P. H. Bohn andnu var skolens leder.
Ved den lejlighed, der her er tale om, gik de mindste drenge ikke
særligt meget op i skovturens forskellige arrangementer. De fremhævede, da en af lærerne spurgte dem om deres mening, at rejsen
hjem havde været turens store clou. Da læreren stod uforstående,
tog en Vængealumne mod til sig og sagde: Hjemturen var det bedste, for vi havde sådan et dejligt slagsmål i toget!
Det, drengene havde ønsket, var altså en bekræftelse på deres
fællesfølelse, og den fik de gennem slagsmålet, der selvfølgelig kun
var leg.
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Det er morsomt her at mindes rektor P. H. Bohns tale på 60-års
dagen den 11. maj 1951. Han modtog ved denne lejlighed gaver og
lykønskninger fra både elever og lærere. I sin tak til giverne fremhævede han, at fællesfølelse er et af de karaktertræk, som Sorø
Akademis Skole søger at fremelske.
Drengesind! Det er evnen til at kunne bære uventede og svære situationer med et smil, med humorens stille fortrøstning, at man
kan tage alt fra os, men livet kan man ikke tage fra os.
Drengesind er også trangen til at udmærke sig, til at vise elskværdighed og til at skabe den store gestus!
Endelig er det også styrke, den styrke, der udelukker det lille
sammenkrympede jeg og i dets sted sætter fællesfølelsen.
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VÆNGETS SJÆL
Vænget bragte en fornyelse ind i kostskoleverdenen i Sorø: plejemoder-institutionen.
Der var især tænkt på de yngste drenge, der fjernt fra hjemmet,
som de ofte var , nok kunne behøve en plejemor til at støtte
dem og
.
hjælpe dem med de mange praktiske ting, de ellers ville stå alene
med samtidig med, at de skulle passe deres skole.
Vængets første plejemoder blev frk. Anny Thiele (1881-1952).
Hun havde i syv år været »husmor« på Rungsted. Statsskole (192027).
Til Sorø kom frk. Thiele 1927, hvor hun var plejemoder på
Vænget, til hun ved skoleårets begyndelse 1935 bley.oldfrue.
Det var karakteristisk for frk. Thiele, at hun forstod 'sit arbejde
som Vængets plejemoder som en tjeneste, huri""~kyldte d~engene,
hvor de så end befandt sig. Derfor følte hun det som sin pligt at
deltage i den heldagstur, som skolens soldaterkorps gennemførte til
Knudstrupgaard og (senere på dagen) Fuglagergaard søndag den
18. september 1927. Hun ville hjælpe de trætte soldater og tilse
dem af dem, der måske var blevet syge.
Frk. Thiele kom fra et herredsfogedhjem. Hun tilhørte en gammel kulturslægt og var livet igennem præget af tradition og kultur.
I samtaler dvælede hun ofte ved sine gamle slægtsminder. Frk.
Thiele havde unge mennesker om sig hele sit liv; også da hun var
blevet oldfrue, havde hun elever omkring sig, idet de boede i hendes hjem, og hun forstod at give dem gode værdier for hele livet.
På Vænget findes der en buste af frk. Thiele. Dens første plads
var spisestuen, hvor den stod på et af skabene mod øst. Kunstneren
var Jan Buhl.
Fru Betty Flindt (f. Dauberg) har gjort Sorø Akademis Skole
mange tjenester ved at vikariere som plejemor i flere perioder, således i tiden efter, at frk. Thiele var blevet oldfrue, og før frk. Georgia Bruun blev ansat og også i tiden umiddelbart efter frk. Bruuns
død i marts 1950.
Vænget havde endnu to skiftende plejemødre, inden frk. Bruun
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På terrassen 1944. Frk. P. Sørensen, frk. G. Bruun og fru S. B/em.
(G. Bruun fat.).
Frk. G. Bruun og frk. P. Sørensen i Vængehaven.

blev ansat. Det var frk. J. Secher (1935/36) og frk. H. Eyermann
(1936/38).
Frk. Georgia Bruun kom til Vænget 1939 og var plejemor i 11 år
(til 1950), den længste tid, nogen plejemor har beklædt denne stilling. Hun ville sikkert også have beholdt sin stilling meget længere,
for hun havde efter alles mening et jernhelbred, hvis ikke en uopdaget, alvorlig sygdom »pludselig« rev hende bort fra os.
Frk. Bruun, der var lægedatter fra Vamdrup, var selvopofrende,
trofast og hjælpsom. Hun havde en glødende interesse for drengene, af hvilke de yngste, der endnu ikke var fuldt fortrolige med
Vænget, stod hendes hjerte nærmest.
Hun var aktiv fra tidlig morgen til sen aften, arbejdsglæden formelig lyste ud af hende, og det var ligegyldigt, om det drejede sig
om forberedelse til en festlig juleafslutning, om at udstyre drengene
til hjemrejse eller om at rengøre Vænget fra kælder til kvist. Alt
blev gjort med fart og ildhu.
Det var i det hele taget i arbejdet, man skulle finde og mødes
med frk. Bruun. Det erfarede jeg bl.a. i en ferie, hvor vi skulle ha66

Før afrejse på sommerferie 1944. Birger Peytz og Jørgen Jensen. (G. Bruunfat).
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ve vinduer pudset, men hvor en af stuepigerne var syg, så pudsningen ikke kunne blive gennemført. Jeg tilbød mig da som pudser,
skønt bestillingen var uvant for mig, blev antaget og fik da også
min løn for udført arbejde. Men den største løn, jeg fik, var frk.
Bruuns tillid.
Frk. Bruun havde personlige meninger om mange ting, og dem
forsvarede hun med jysk ihærdighed.
Havde man truffet en aftale med hende, blev den overholdt
loyalt og helt og fuldt.
Når drengene kom hjem fra skole kl. 14, stod frk. Bruun ofte i
»skabsstuen«, d.v.s. den mindre af de tre stuer ud mod haven, og
tog imod dem. Hun havde så ofte et eller andet at tale med flere
drenge om, inden vi gik ind til middagsbordet. Meget almindeligt
var det, at der blev truffet en aftale om, at vedkommende dreng og
hun skulle mødes i skabsstuen igen efter middag. Det kunne f.eks.
dreje sig om tøj, der skulle bringes til reparation, om knapper, der
skulle sys i eller om medicin til en eller flere drenge, der skulle indkøbes. Da drengene efter middagen ofte var i højt humør og på vej
til at gå ud til sport eller blot i byen, var de ikke altid lige lydhøre.
Jeg har ved sådanne lejligheder med mine egne øjne set store drenge blive trukket ved deres hovedhår tværs over et bord i skabsstuen
afplejemor selv, så de dog kunne komme i nærheden af fornuften
og høre, hvad der blev sagt. Men det mærkelige er, at frk. Bruun
altid gjorde det med et stort, hjerteligt smil, og det måske endnu
mærkeligere er, at man aldrig så nogen dreng bære nag på grund af
den ublide behandling. Jeg ville sige: tværtimod.
Frk. Bruun var aldrig partisk i sin behandlig af drengene. Derfor
er der repræsentanter for alle dannelsesgrader blandt de nulevende,
der som Vængealumner er blevet trukket i håret af plejemor.
Frk. Bruun var som nævnt stærk, og hun havde et frisk og
djærvt og muntert sind. Derfor troede man uvilkårlig, at hun ikke
kendte til angst. Men hun hørte til de mennesker, der var følsomme
overfor vejrets indvirkning, især overfor elektriske udladninger.
Jeg har kendt flere, der har haft denne ejendommelighed, og jeg
har bemærket, at ikke to af dem har haft det på samme måde.
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En eftersommer, da Sorø blev hjemsøgt af et uvejr med voldsom
storm og torden, bankede det svagt på min dør, og ind trådte frk.
Bruun. Jeg rejste mig fra mit bord, hvor jeg forberedte morgendagens lektier og gik hen mod hende i den tro, at hun ville tale med
mig om en bestemt sag. Men hun bad blot om lov til at sætte sig
ned. Møblement var der ikke meget af i min lille stue, men jeg havde dog en ekstra stol, som jeg satte frem til hende. Der satte hun sig
så og sagde ikke et ord. Hun var ikke sig selv.
Uvejret rasede en stor del af læsetiden. Da det var ved at stilne
af, rejste frk. Bruun sig op og sagde på en for hende højst usædvanlig, spagfærdig måde tak for husly.
Lidt efter gik også jeg ned til det, der var vores fælles pligt: at
føre tilsyn ved aftensbordet.
Uvejret var nu næsten helt ovre -.
Frk. Bruun blev begravet fra Sorø kirke den 20. marts 1950. Ord
af påskønnelse, taknemmelighed og sorg lød ved denne lejlighed.
En af de salmer, der blev sunget ved begravelsen, var Ingemanns: Jeg lever - og ved hvor længe, fuldtrøst ... Den var valgt
med omhu og skønsomhed, for netop således levede og virkede
frk. Bruun: fuldtrøst: jeg lever, til Herren mig kalder.
Hendes grav var på den gamle kirkegård op mod plænen med
urnegravene, på den østre side af havegangen (nr. 183), syd for Eugene Ibsens gravsten, der endnu står.
Frk. Bruuns graver desværre sløjfet.
Den skæbne deler hun med rektor P. H. Bohn, der som hun var
tro som guld mod skolen og det arbejde, der var ham betroet.
Begge havde betalt deres gæld, som Michael Rosing udtrykker
det i sin sang til skolens 300-års stiftelsesdag den 31. maj 1886.
Vi kunne måske oversætte det til: de havde villet og givet sig
idealt hen i deres livsopgave.
Derfor kan de heller aldrig være fortabt .eller glemt, hvad der så
end sker.
Fra frk. Bruuns død og indtil juni 1950 var fru Flindt (som allerede berørt) vikar som plejemoder.
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Rektor P. H. Bohn i Helsingør. 1953.

Allerede fra den første juni blev frk. Selma Nor Hansen (senere
fru Selma-Nor Mikkonen) ansat som plejemor på Vænget.
Det gik festligt til, så festligt, at man ikke er så langt fra at ane en
intervention af den højere styrelse ved frk. Nor Hansens ansættelse.
Vi går nu tilbage til overskæringsaftenen den 30. april 1950.
Denne aften blev frk. Nor Hansen (vi vil foreløbig holde os til
dette navn) af en dame, hun kendte, opfordret til at tage med fra
Slagelse til Sorø til »Overskæring«. Egentlig ville frk. Nor Hansen
hellere gå Sorø sø rundt og derefter opsøge en dreng på Vænget,
som hun kendte fra sin tid på Grønland. Aftalen blev så, at frk.
Nor Hansen gik ned på Vænget, hvorefter hun og hendes ledsager
skulle mødes på »Kong Frederik«, der dengang have både hotel og
restauration.
På Vænget traf frk. Nor Hansen fru Flindt, og hos hende fik
hun at vide, at den dreng, hun søgte, nu boede på Hovedbygnin70

gen. Hun fik også at vide, at fru Flindt var vikar, og at stillingen
som plejemor på Vænget var ledig.
Derefter gik frk. Nor Hansen til »Kong Frederik« i henhold til
den trufne aftale med ledsageren. Mens de opholdt sig der, kom
både fru Flindt og hendes mand derind, og de spurgte da direkte
frk. Nor Hansen, om ikke det var noget for hende at søge stillingen
som plejemor?
Dagen efter ringede frk. Nor Hansen til rektor Bohn vedrørende
stillingen som plejemor på Vænget. Rektor Bohn sagde da, at fristen for ansøgning var udløbet, og at der var mange ansøgere. Han
stillede også forskellige andre spørgsmål til frk. Nor Hansen, der
alle angik hendes status og egnethed som plejemor på Vænget.
Først blev der spurgt, om hun var gift eller forlovet? Dernæst om
hun havde hund eller kat eller børn? Da frk. Nor Hansen havde
svaret benægtende til disse spørgsmål, føjede hun for egen regning
til: Og jeg har heller ikke hverken kanariefugl eller papegøje!
Dermed sluttede samtalen.
Inden rektor Bohn igen henvendte sig til frk. Nor Hansen, havde
han henvendt sig til en skolelæge, hos hvem hun vikarierede som
sygeplejerske. Denne skolelæge havde anbefalet hende til stillingen
som plejemor.
Herefter ringede rektor Bohn til frk. Nor Hansen og gjorde opmærksom på, at stillingen som plejemor ikke var vellønnet og ej
heller pensionsberettiget. Til disse oplysninger svarede frk. Nor
Hansen, at ingen jo vidste, hvor længe man levede.
Rektor Bohn bad hende da tale med den ældste inspektionshavende på Vænget, hvorefter hun blev ansat som plejemor.
Hun blev ansat på tjenestemandsvilkår, men uden egentlig at
være tjenestemand.
Drengene var ikke sene til at indse, at de i frk. Nor Hansen havde fået et hjerteligt og vindende menneske som plejemor. Allerede
1. juni 1950 skriver »Dagens Vrøvl« i sit blad nr. 2 under overskriften: »Et farvel«: »»Dagens Vrøvl« siger med tak for tiden på Vænget farvel til fru Flindt. Det var desværre kun en kort tid, fru Flindt
var her. Redaktionen«. Derefter følger en varm velkomst: »Fra og
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med i eftermiddag vil frk. Nor Hansen være medhjælper på Vænget. »Dagens Vrøvl« hilser frk. Nor hjertelig velkommen. Redaktionen«.
Noget af det første og tillige skønneste, frk. Nor Hansen indførte, efter at hun var blevet plejemor på Vænget, var den festlige afslutning af overskæringsaftenen med aftenthe, varmt brød og
tændt lys! Overskæringsaftenen var jo, som man andetsteds har
set, ikke den hyggeligste aften for de små drenge. Men her var et
skridt i den rigtige retning, og fornyelsen blev hilst med meget
bifald.
Dengang tænkte jo ingen på den historie, vi lige har hørt. Ingen
kendte den. Men nu kan man næsten fristes til at se lysene på de to
store borde i Vængets spisestue på overskæringsaftenen som en
genspejling af de lys, frk. Selma Nor Hansen så på overskæringsaftenen 1950, og som også efter ansættelsen lyste i hende selv.
En anden fornyelse tog frk. Nor Hansen initiativ til, idet hun udvidede kredsen af de aktiviteter, som plejemor kunne - og måske
også burde? - deltage i.
Det var ganske almindeligt, at plejemor indfandt sig ved de baller, hvortil drengene på Vænget var inviteret. Ligeledes var det velset, at plejemor kom til elevernes teaterforestillinger.
Men frk. Nor Hansen gik også til sportsopvisninger, hvortil eleverne havde adgang, og det var noget nyt og spændende.
I »Byungen«, 18. marts 1955, 1. årg. nr. 3, læser vi side 4 om
»Herr Grønne i ringene«. Det hedder: »Først var der øvelser på
gulvet, og derefter kom der i ringene noget halsbrækkende noget.
Spring over hest, bensving, barre og spring på måtte (hvor Grønne
uheldigvis fik foden ind under måtten, så han faldt på halen). Derefter kom reigen med den sjove mand, som holdt hånden over
øjnene og kiggede ud til publikum, mens han svingede rundt i reigstangen: så sagde Grønne pludselig oppe i ringen: »Pas på, frk.
Nor, nu kommer jeg«, og så sprang han ned lige foran hende. Det
var meget flot, og man klappede bravt«.
Frk. Nor Hansen deltog også i skolens skovture. Så naturligt og
selvfølgeligt det synes, havde det dog ofte været sådan, at »skov-
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tur« blev betragtet som noget, der vedrørte elever og lærere, mens
f.eks. plejemødre, der udførte et stort arbejde på Vænget og havde
en nær kontakt med drengene, betragtede »skovtur« som dem
uvedkommende.
Hvert år modtog Vænget en flok nye 1. mellem'er som alumner
samtidig med, at vi sendte et tilsvarende antal fra 2. og 3. mellem
over på Hovedbygningen. Denne sag blev ordnet administrativt sådan, at der i første række blev taget hensyn til drengenes ønsker og
dernæst til, i hvor høj grad de i deres adfærd viste sig egnede til at
blive boende i Vængets sluttede samfund.
Det havde været rimeligt inden flytningen af drengene fra Vænget at rådspørge Hovedbygningens inspektionshavende, blandt
hvilke, der altid var nogle, der fra skolen kendte de drenge, der var
tale om. Den tanke gjorde frk. Nor Hansen sig også til talsmand
for, fremsynet som hun var. Men et egentligt formaliseret samarbejde mellem Hovedbygningen og Vænget på dette punkt blev det
foreløbig ikke til.

Frk. Selma Nor Hansen (th.) og lektor Aa. Jensen. 1953.
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Frk. Nor Hansen er den sidste egentlige plejemoder på Vænget.
Da hun 1955 forlod Vænget og giftede sig, blev plejemoder-stillingen delt.
Det havde fra 1927 været således, at der var to inspektionshavende lærere på Vænget, en gift og en ugift. Ordningen var grundlagt
på den forestilling, at der altid ville være en ung ugift lærer at få
som inspektionshavende, der kun behøvede at være knyttet til
kostskoleinspektionen en kortere tid.
Det hørte til sjældenhederne dengang, at en kandidat, der ikke
havde nogen stilling, var gift og havde familie.
Virkeligheden var imidletid i årene umiddelbart efter krigen en
helt anden. I året 1955 var begge inspektionshavende lærere gift, og
man overdrog derfor ved frk. Nor Hansens afrejse, plejemoders
funktioner til de to læreres fruer, der, som det officielt hed, deltog
»i tilsynet med og opdragelsen af de på Vænget boende alumner«.
Den gamle formulering fra plejemoders tid var altså bibeholdt.
Først 1972/73 kan denne ordning siges at være ophørt. Da kom
nemlig den første kvindelige inspektionshavende til Vænget: Lis
Melbye.
I øvrigt henvises til den kronologiske liste over inspektionshavende på Vænget.
En særstilling blandt Vængets kvindelige personale indtog økonomaen frk. P. Sørensen.
Frk. P. Sørensen kom (ligesom sin søster, der var økonoma på
Hovedbygningen) fra Jylland.
Hun stod for al madlavning på Vænget året igennem.
Med frk. Sørensen aftalte plejemoder skånekost for en dreng,
hvis han ikke var rigtig rask, og det af lægen skønnedes gavnligt for
ham.
Det var også frk. Sørensen, den yngste inspektionshavende skulle ringe til, når skolen en gang imellem fik en frieftermiddag, d.v.s.
efter 4. time (egentlig: lektion); og så var det i øvrigt frk. Sørensens
opgave at få middagen stablet på benene to timer før den sædvanlige tid, så drengene kunne få en samlet frieftermiddag, hvor de kunne bruge tiden efter eget ønske.
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Det var slet ingen let opgave. Ingen af os vidste nemlig på forhånd noget om, hvornår der blev givet frieftermiddag.
Det var også frk. Sørensen, man skulle henvende sig til om madpakker, når der var drenge, der ville på spejdertur, eller når en hel
flok drenge samledes for at foretage en cykletur sammen med den
inspektionshavende lærer.
Vængets køkken ophørte at eksistere i slutningen af 1960'erne.
Da havde frk. P. Sørensen taget sin afsked (det var den 31. marts
1955), samme år som den skik ophørte, at hver dreng ved indtrædelsen i alumnatet skulle medbringe sin egen ske; den havde bestået
siden 1585, på Vænget siden 1927).
Frk. P. Sørensen var på Vænget som økonoma 1927-1955.
Officielt var hendes titel »husjomfru«, og under denne betegnelse er hun anført i journaler og protokoller.
Udenfor Vænget boede oldfrue Olga Mortensen, og dog var hun
gennem sit arbejde nært forbundet med det og sås ofte i officielt
ærinde derovre.

Frk. P. Sørensen (øverste række t.h.) med sine hjælpere: Aase, Ruth, Ketty og
Anna. 1947. (G. Bruun jot.).
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Hendes omhu og omsorg har drengene at takke for, at de hver
søndag kunne iføre sig rent, repareret og ordnet tøj og aldrig kom
til at stå hjælpeløse, når det gjaldt grande toilette ved skolens
fester.
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DE TRÆTTE DRENGES TRØST
Erfaringen viser, at et alumnat ikke kan undvære et sygehus. Mange er kommet til Sorø Akademis Skole igennem tiden, og blandt
dem har der været nogle, der mente, at et særligt sygehus for skolens elever og især dens alumner var en unødvendig foranstaltning.
Man har betonet, at der jo fandtes sygehus i byen, at mange sygdomme kun var ubetydelige og derfor ikke krævede tilsyn af en
særlig sygeplejerske, og endelig, at de inspektionshavende jo kunne
tage sig af de syge alumner.
De, der er blevet her en tid og har set lidt til livet på alumnatet, er
dog med tiden blevet forstående over for tanken om et særligt sygehus og dets nødvendighed.
Mens Vænget eksisterede som alumnat har der kun været ansat
to sygeplejersker, nemlig Astrid Glahn Clausen (1917-47) og Agnes
Halskov (1947-78).
Frk. Clausen gjorde et meget stort arbejde for drengene i sine 30
år som sygeplejerske. Hendes efterfølger, Agnes Halskov, siger om
hende i et interview til Sic (29. nov. 1947, nr. 4,3. årg., s. 8-9), hvor
talen er om arbejdsforholdene på sygehuset, at »frk. Clausen har
gjort et så mægtigt arbejde, at der ikke er noget, der er nødvendigt« at forandre.
Frk. Halskov tilføjer, at sygestuerne er udmærkede og behagelige. »Men der er ikke så megen plads. Under epidemierne kan der
være overfyldt, og det hænder, at der slet ikke er plads til alle«.
Dette sidste har vi jo berørt allerede en gang før.
Frk. Halskovs ord om frk. Clausen har fuld gyldighed for hende
selv også, blot må vi rette åremålet til 31. (Se billede side 21).
Hvad sygehuset var i videre forstand for alumner på Vænget, vil
jeg lade en Vængedreng sige. Han skrev sine betragtninger, mens
han var indlagt på sygehuset, og de blev siden nedskrevet - ikke
trykt - i »Dagens Vrøvl«, nr. 11, den 31. august 1950. Under overskriften: Sygehuset, skriver han følgende: »Mens jeg nu ligger her,
vil jeg sige et par ord om dette hvilehjem for trætte skoledisciple af
Soer adelige opfostringshus. Lederen af dette agtværdige gamle
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hvilehjem er oversygeplejerske frk. Halskov, der er statsautoriseret. Af andre medhjælpere til »patienternes« magelighed er frk.
Westergren, der dog går af den 1. september til ære for Ruth, en ny
pige, der vil indfinde sig til stor glæde for F ... og andre! Så er der
naturligvis dr. Rasmussen, som alle sikkert kender.

det nye, der var kommet på skolen og i alumnatet efter hans egen
tid.
En ordning med læge og sygeplejerske for skolen fandtes også,
efter at frk. Halskov var ophørt med at fungere. Men den falder
udenfor denne bogs rammer og skal derfor ikke omtales her.

Det var personalet.
Sygehusets andre indvånere skal vi gå let hen over.
Selve sygehuset har fire stuer, 2 store med 5 senge og to små med
3. I alt 16 senge. Af disse er de to hvide lærersenge alle elevers
drøm. De kan nemlig slås ud.
To tidspunkter på dagen er særlig velsete, nemlig morgen og aften. Der tages temperatur og gives medicin. Medicinen er især de
forkølede glade for (Kinadekokt).
Andre lyspunkter er den varme mælk, som dog for de flestes
vedkommende havner i vasken.
En udskrivelse opnår man ved at være feberfri, uforkølet eller
helt rask, og det er svært«.
Tre læger har været knyttet til skolens sygehus i Vængets alumnatstid.
Den første var Peder Christian Dalmark, der blevakademilæge
1910 og dermed læge også for Vænget, da det var taget i brug som
alumnat 1927.
Den anden var Otto Rasmussen, der var akademilæge i ikke
mindre end 34 år fra 1. april 1945 til 1. april 1979.
Otto Rasmussen nød megen agtelse og popularitet i al sin tid som
akademilæge. Han søgte aldrig populariteten, men den kom til
ham, fordi han spredte lys og godt humør, hvor han viste sig på
sygestuerne.
Den tredie var Hans Trojel, der arbejdede sammen med Otto
Rasmussen de sidste otte år af dennes funktionstid, hvorefter han
bestred hvervet alene.
Hans Trojel havde gode forudsætninger for at forstå drengene
og deres problemer. Han var gammel Vængedreng med personlige
erfaringer, men samtidig var han åben overfor og interesseret i alt
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DRENGESAMFUNDET
OG DE INSPEKTIONSHAVENDE
Der var to former for inspektion på Vænget: læseinspektionen og
kostskoleinspektionen.
Der var to læseinspektorer, der delte ugen mellem sig, men således at lørdagen var fri. Den overtog de kostskoleinspektionshavende.
Mens læseinspektionen var et tidsrum, der kunne gøres op i timer og minutter, der derefter kunne deles og overdrages de interesserede lærere, var forholdet med kostskoleinspektionen helt anderledes vanskeligt.
Der var nok daglige tidspunkter, hvor man kunne sige, at den inspektionshavende skulle være til stede: vækning, vask, badning,
spisning dagen igennem (undtagen frokost, som plejemoder tog sig
af), aftenfriheden og sengegangen, men problemet var, at der også
fandtes pligter, der var halvårlige, som f.eks. telefonregnskabet,
hvor hver drengs regning for telefonsamtaler blev gjort op.
Delingen mellem de to inspektionshavende blev derfor ulige, og
denne ulighed forstærkedes ved skolens almindelige bestræbelse,
der netop gik ud på at gøre de to inspektionshavende til to forskellige elementer: et stabilt (det var den gifte inspektionshavende) og
et skiftende (den ugifte).
Der kan godt siges noget til fordel for et sådant princip, men det
skal svare til virkeligheden; og der gik ikke mere end en halv snes
år, før princippet var helt ude af kontakt med virkeligheden, d. v. s.
før den ugifte inspektionshavende havde ændret sig fra at være
skiftende til at være stabil.
Årsagerne hertil var flere, men jeg vil blot nævne to væsentlige.
For det første var det blevet sværere for de unge at opnå ansættelse
ved gymnasieskolerne. For det andet virkede Sorø Akademis Skoles egne regler i den retning, idet den ugifte inspektionshavende
havde pligt til at udføre sit hverv, til en ny inspektionshavende kom
til skolen.
En udligning i inspektionspligterne, hvor to arbejdede sammen,
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kunne have virket som en lettelse, og en ændring af kravet om ugift
stand for en tilflyttende lærer og kommende inspektionshavende
ville have været endnu en hjælp.
Men der skete ingenting.
De inspektionshavende beholdt deres hverv i kortere eller længere tid alt efter de øjeblikkelige forhold. Kun i de tilfælde, hvor der
var en gift inspektionshavende og en til vedkommende og hans familie passende bolig, kunne inspektionsperioden blive af virkelig
lang varighed. Jeg kender dog kun eet tilfælde, hvor en inspektionshavende har udført sit inspektionsarbejde i over 30 år. Det er
lektor P. F. Truelsen, der efter fem år på Hovedbygningen havde
inspektion på Vænget i 26 år.
Det er Sorø-rekord, men jeg tror også Danmarksrekord. Intetsteds, hvor jeg har spurgt mig for om sådanne ting, har man kunnet nævne mig en inspektionsperiode af så lang varighed.
Men lektor Trueisen havde også et medfødt børnetække og et
vældigt tag på drengene. De mange års øvelse gjorde ikke dygtigheden mindre.
Vor berømte landsmand, orientalisten Johannes Pedersen, f.
1883, student fra Sorø Akademis Skole 1902, sagde engang, at det
var sundt at leve i et drengesamfund, der dannede sig sine love, der
ikke engang var udtalt, men som gjaldt som princip.
Johannes Pedersen gjorde sig til talsmand for denne anskuelse i
en samtale med grosserer Carl-Christian Hoffgaard (den 3. febr.
1965), der optog samtalen på bånd.
Ved samme lejlighed sagde Johannes Pedersen også, at han havde haft dårlige pædagoger, men at han regnede det for en lykke,
for derved lærte man at arbejde selv!
Fra min lange inspektionstid på Vænget og i Fr. d. lI's Hus har
jeg kun eet skriftligt minde om disse uskrevne, uudtalte love, og det
er et digt på fire strofer kaldet »Moralsen«. En »morals« er en moralprædiken givet af en inspektionshavende. Men i dette tilfælde
havde den inspektionshavende ubevidst overtrådt den uskrevne
lov. Resultatet var uro i læsesalene og deraf følgende »morals«, der
igen blev udlignet med det omtalte digt, der blev nynnet af alle, der
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kunne se deres snit til det i tide og utide - til man troede at den
skyldige havde lært nok af det.
'
Digtet lød således:
MORALSEN
Hr. Hansen vil moralsen give
vi alle på pladsen må blive.
Kun Erik frækt sig rejser op,
men Hansen farer op med et hop.
»Hør knægt, vil du sætte dig ned igen.
Jeg har jo givet besked!
Det ved du også godt, min ven!
Vil du værs'go' sætte dig ned!
Du først med at læse begynder,
når den halve læsetid er gået!
Vil du se til, at du dig skynder!
Nå, har du så forstået«?
Vi til anden læsetid alle må gå,
men det er nu til let at forstå,
for ved bordene er der blevet hvisket
så Hansen med læsetid har disket.
Som man kan se af 2. og 3. strofe, begik hr. Hansen, der var en
ung og uerfaren vikar, den fejl at bebrejde en dreng noget, han ikke havde gjort. Og det kunne man ikke tillade sig.
Af sidste strofe ser vi, at hr. Hansen som straf havde dekreteret
2. læsetid for alle. Det var i orden, skønt straffen nødvendigvis
måtte ramme enkelte uskyldige. Man kunne nemlig ikke forlange
af en læseinspektor, at han skulle kunne skelne de enkelte hviskende stemmer fra hinanden, når mange hviskede på een gang.
Som den dårlige pædagog i timerne lærte drengene at arbejde
selvstændigt med faget, sådan lærte den uerfarne vikar for læseinspektor drengene at administrere deres læsetid selv.
Og det var vel i grunden ikke så galt?
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VÆNGETS SIDSTE ÅR
Inden Vænget ophørte at eksistere som alumnat, oplevede det en
fornyelse af de sjældne: det blev rammen om et bal til båndoptager!
Soranerbladet fortæller herom i nr. 2, febr. 1967, s. 20:
»I weekenden den 11. februar var »Vænget« for første gang
rammen om et bal for alumnerne på stedet, samt de 1. realister, der
havde tilmeldt sig til ble-ballet, der jo måtte aflyses, fordi man ikke
kunne samle tilstrækkelig tilslutning.
Musikken blev leveret af en båndoptager, hvorpå der i forvejen
var indspillet såvel Lanciers, engelsk vals som jazz og pigtrådsmusik, og det utraditionelle bal, det i øvrigt startede stiligt, som et blebal i »gamle dage«, med indmarch, fik et vellykket forløb. Drengene havde pyntet parketstuerne på »Vænget« til fest og skabt en
hyggelig bar, hvor der var sodavand og æblemost. Bespisningen
bestod af hot-dogs.
Ved festen blev der talt af adjunkt Hemming Andersen og rektor
østergaard, samt af Gert W. Rasmussen«.
Egentligt alumnat var Vænget kun til 1973. Fra dette år og til
1976 kan Vænget nærmest betegnes som kollegium eller måske
bedre som bolig for elever.
Lukningen af Vænget som alumnat skyldtes store krav fra
brandmyndighederne om ændringer af bygningen.
I årene efter 1976 har to samlinger fundet plads på Vænget: naturhistorisk samling og fysisk samling (»Hauchs physiske
Cabinet«).
Den 5. juni 1982 åbnedes fysisk samling på Vænget for første
gang for offentligheden.
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EPILOG
Tiden og tilfældet er jordens største tyranner, sagde Herder for to
hundrede år siden.
På ham, der var både digter og filosof, gjorde det indtryk, at vi
var så bundne i den europæiske civilisation. Den kunne slet ikke
bestå uden denne bundethed. Hele det indviklede samfundsmaskineri ville gå i stå, dersom vi ikke overholdt tidspunkter og terminer.
Schiller, digter og historieskriver, er også optaget af tidens problem, men da han er en æstetisk natur og et kunstnertemperament,
dvæler han fortrinsvis ved tidens måder af forløbe på. Der er tre,
siger han:
Tøvende kommer fremtiden,
Pilsnart flyver nuet,
Evigt stille står det forgangne.
Disse linjer er interessante, især den sidste, der giver udtryk for den
opfattelse, at der findes noget, der kan hjælpe os i kampen mod tidens tyranni.
Dette noget er mindet - i Schillers sprog »det forgangne«.
Når vi dvæler ved kære minder, løftes vi ud af trældommen for
tiden og bliver frie, nye mennesker.
Tanken er mange soranere bekendt, for Michael Rosing gav udtryk for den i sin sang til 300-års dagen for skolens stiftelse (31. maj
1886). Den er så velkendt, at jeg kun behøver at citere de tre linjer
af tredie strofe, hvori Rosing siger, at man ved at drikke af mindets
kildevæld kan undgå at blive »tidens usle træl«:
»Ja, her af Mindets Kildevæld
drik dybt og godt,
og bliv ej Tidens usle Træl«!
Vilh. Andersen, berømt professor i litteratur og så bekendt ved sine
bøger og radioforedrag (først ville han slet ikke tale i radio, fordi
han »ikke kunne tale fra sådan et das!«), at jeg ikke behøver mere
86

87

præsentation, blev student fire år før Rosings sang blev til. I ham
finder vi samme veneration for mindet, men med en særlig drejning i retning af det soranske: »Uden Minder kan man ikke være
Soraner. Det er »Husker du«, som er Sjælen i Kammeratskabet ligesom i Ægteskabet«.
Mit ønske for dig, venlige læser, er, at du vil være glad ved de
minder, jeg her lægger frem for dig, og at du kan bruge dem til noget.
Måske kan du ved mindernes hjælp komme tilbage til det kammeratskab, Vilh. Andersen taler om?
Måske kan minderne skænke dig en genoplevelse af vårfrisk,
karsk ungdom, en oplevelse, der for en stund kan befri dig for tilfældets tvang og tidens åg?
Hvem ved?
For mig var disse minder dyrebare allerede, da jeg samlede dem
stump for stump, og det er de stadig. De var jo alle bårne af ungdommens lyse tro og ukuelighed: Det gør ingenting, om jeg vinder
eller taber, for jeg kan aldrig for alvor tabe.
Egentlig er denne holdning identisk med humorens syn på mennesker og livet: at man kan le ad det, der har livs og døds betydning
for en selv.
Hvis disse Vængeminder kunne hjælpe dig, elskværdige læser,
til at finde og fastholde humorens indstilling til livet, ville det være
mig en glæde!
Gid Lykken må gro i dit liv!
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ANTAL ALUMNER:
1927/28 1960/61 1964/65 1971/72 1973/74
1974/75
1975/76

1959/60
1963/64
1970/71
1972/73

42
28
33
30
21
20
10
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REKTORER I VÆNGETS ALUMNATSPERIODE
H. Raaschou-Nie1sen
A. J. West
P. H. Bohn
S. Højby
A. østergaard

1911-1941
1941-1943
1944-1954
1954-1958
1958-1981

KONSTITUEREDE REKTORER
M. Juul-Mortensen
P. He1ms
Marcus Pedersen
J. Damgaard Sørensen
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1943
1943
1953-1954
1962

91

KOSTINSPEKTORER
J. Jørgensen
R. Raft
L. Balslev
O. Christensen
O. Gad - afløst marts 36 af
A. Blem
1936/37 -1945/46 P. F. True1sen A. Blem - afløst okt. 45 af
J. Nielsen
1946/47 - 1954/55 P. F. True1sen J. Nielsen - afløst okt. 54 af
E. Grønne
1955/56 - 1961/62 P. F. Trueisen E. Grønne
1962/63 - 1964/65 E. Grønne
P. Boolsen
1965/66 - 1968/69 E. Grønne
H. Andersen
1969/70
Alex Bruun
E. Grønne
1970/71
E. Grønne
1971/72
E. Grønne
K. E. Koch
1972/73 - 1974/75 K. E. Koch
Lis Melbye
1975/76
Lis Melbye
K. Kjemtrup
1927/28
S. Thomsen
1928/29 - 1930/31 S. Thomsen
1931/32 - 1933/34 S. Thomsen
1934/35
S. Thomsen
1935/36
S. Thomsen
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LÆSEINSPEKTORER
V. Frørup
1927/28
1928/29 - 1930/31 Marcus Pedersen
afløst nov. 30 af
C. C. Andersen
1931/32 - 1932/33 C. C. Andersen
O. Christensen
1933/34
G. Garde
1934/35
P. F. Trueisen
1935/36

J. Jørgensen

J. Jørgensen
J. Jørgensen (G. Garde)
J. Jørgensen
A. Blem - afløst marts 36
af E. Pihlkjær
S. Thomsen
S. Thomsen

G. Garde
1936/37
1937/38 - 1940/41 L. Balslev
1941/42 - 1952/53 E. Nordahl
Svendsen
S. Thomsen
1953/54 - 1955/56 Marcus Pedersen S. Thomsen
1956/57 - 1961/62 Marcus Pedersen O. Christensen
1962/63 - 1972/73 O. Christensen
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