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for Skanderborgs antroposofiske i

Hver	 fredag	står	”Skjoldhøj	Landbrugs-
fællesskab”	ved	 skolen	og	 sælger	gode,	
hjemmedyrkede,	 biodynamiske	 grøn-
sager. En	 dag	 i	 sommerferien	 drog	
flyveren	 ud	 for	 at	 finde	 ud	 af,	 hvad	
landbrugsfællesskabet egentlig	er!

Landbrugsfællesskabet ligger	på en	lille	
gård	– med	10	hektar jord	er	det nærmest	
et	 husmandssted	 – ca. 15 km.	 nord	 for	
Skanderborg. Ud	 over	 landbruget	 er	 der	
også	 en	 lille	 børnehave.	 Jeg	 bliver	 vist	
rundt af	Simon,	en	af	de	tre	beboere.

I	har	et	antal køer	her	på	gården,	 er	 det	
meningen	 at	 I	 vil	 til	 at	 levere	mælk	 også?
Ja,	 det	 ville	 vi	 gerne,	 men	 vi	 har	 ikke	
faciliteterne	 til	det	endnu.	Og	det	er	også	
usikkert	– når	mælkeprisen	går	op	og	ned.	
Vores	eneste	chance	er	at	starte	i	det	små,	
og	gå	den	direkte	vej	til	forbrugeren. Men	
det er	en	udfordring	at	 få	det	på	benene,	
særligt	 med	 mælk,	 med	 de	 krav,	 der	 er.	
Produktionslokaler	 med	 eget	 toilet	 og	 så	
videre. Det	favoriserer	de store? Ja,	det	gør.

Vi	går	ud	i	marken. Hvad	bruger	I havren
her	 til? Ja,	 det	 skulle	 have	 været	 til	
brødkorn,	 men	 der	 er	 ingen	 møller,	 der	
gider	 beskæftige	 sig	 med	 de	 små	
mængder	her… Så	nu	får	kalvene	det	som
kraftfoder,	det	vil	sige	energirigt	foder.

I	 kornmarken	 står	 en	 hel	 del	 blomster.	
Skal	 I	 ikke	 rense	marken	 for	 ukrudt? Næ,	
normalt	plejer	vi	 ikke	at	gøre	noget..	Men	
hvad	nu	hvis	der	står en	giftig	plante?	Det	
er	 ikke	 et problem,	 Når	 man	 sorterer	
kernene	fra,	så	kommer	det af	sig	selv.	Det	
største	problem	er,	hvis	der	er	skimmel	 i	
kornet,	 så	 kan	 det	 være	 giftigt.	

    

En af skolens bygn
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Biodynamik i 
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Uheldige kong abel
En familielegende
nedstammer fra den frisiske hjulmager Wessel 
Hummer, der i 1252 dræbte kong Abel. 
Uheldigvis holder historien
hvad var kong

I middelalderen
magt, men sad ikke
var ikke nogen arvefølgelov, og kongen skulle 
formelt vælg
landsdele. Da kongerne som regel havde flere 
sønner, kunne der hurtigt opstå uenighed om 
hvem der var den rette tronfølger. De sønner, 
der blev valgt fra, kunne
blive udnævnt til hertug over en eller anden 
landsdel, som
Så der var grundlag

Sådan var det o
konge, men hans bro
Sønderjylland
Slesvig for at tale om tingene, men uheldi
druknede kong 
sten! Abel svor
hans bror var havnet dér. O
konge, selvom folk hvisk

To år senere
vestpå til at betale skat
for sine riddere.
så de gjorde hård modstand, og min (måske) 
forfader afgjorde sagen ved 
i hovedet med en økse. 
til domkirken i Slesvig, men der opførte hans 
genfærd sig 
dårlig samvittighed over
munkene dårligt turde holde midnatsmesse

Så kulede man
med en tyk 
med urolige lig. Senere
uro, og h
af bøvlet

Men var kong Abel
kun. I sin korte regeringstid fik 
økonomien
sluttede fred med dem
Han var nok 
det fordelagtig
som den før
hele landet
folkehelt i Nordfrisland, men desværre
som med så mange andre 
Historikerne afviser, at

Kilder: S. Houmøller
Danmarkshistorie,
mord i Danmarkshistorien
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I sultanens palads

Gåden: 
En ældre mand var ude at køre i tog. 
Undervejs faldt han i 
mand, der sad overfor. Han spurgte ham, 
hvor gammel han var? Den unge mand 
svarede: I forgårs var jeg 19, og til næste år 
bliver jeg 22!
mand fødselsdag?

En af skolens bygninger, som rummer

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside         

Biodynamik i marken

Simon	 fortsætter:	 Græsmarken	 er	 en	
vigtig	 del	 af	 vores sædskifte.	 Vi	 har	 et	 år	
med	 korn,	 tre	 år	 med	 kløvergræs,	 og et	 år	
med	grønsager. Vi er	ved	at	eksperimentere	
lidt	 med	 mangfoldigheden,	 det	 er	 jo	 gået	
over	 til	 at	 blive	 monokultur	 af	 de	 mest	
højtydende sorter af	 græs,	 med	 god	
fordøjelighed.	Over	hele	 linjen,	også	hos	de	
økologiske	 landmænd.	 Vi	 lader også	 lidt	
græs	 stå til	 sommerfuglene.	 Det er	 et	
problem,	 at	 landskabet	er	 for	grønt,	 der	 er	
aldrig	 noget,	 der	 kommer	 i	 blomst… Men	
mangfoldigheden,	det	er	både	 for	os	og	 for	
naturen, og	så	går	vi	efter	noget,	der	sætter	
dybe	 rødder	 ned i	 jorden.	For	 at	 få	 jorden	
bearbejdet?	 Ja,	 det	 forbedrer	 tilstanden	 i	
jorden.	 Da	 vi	 overtog	 det	 her,	 var	 jorden	
fuld	af	kvikrødder,	det	var	stort	set	umuligt	
at	 dyrke	 grønsager.	 Nu	 er	 der intet	 kvik-
græs,	og	farven	på	jorden	har	ændret	sig.

Vi	 kommer	 til	 en	 lavning.	En	 del	 af	 jeres	
jord	er	afvandet? Ja,	mosen	her.	Vi	har tænkt	
os	at	lade	den	ene	halvdel	blive	fugtig	igen,	
for	 det	 betyder	 noget i	 landskabet	 med	
vådområderne. Men	det	er	noget, man	ikke	
bare	 må	 gøre,	 så...	 Vi må	 også høre	
naboerne. Det	 er	 en	 del	 af	 det	 at	 pleje	
landskabet,	at	tænke	naturen	med	ind.

Simon	 forklarer videre.	 De	 fleste	 land-
mænd	tænker	i	energirigt	foder,	højtydende	
kvæg og	letfordøjeligt	græs,	der	kommer	ud	
som	 en	 konstant	 diarré	 i	 den	 anden	 ende.
På	 Skjoldhøj	 går	 de	 den	 anden	 vej.	
Kløvergræs	er	pionerplanten,	den	renser	og	
forbedrer	 jorden.	 De	 voksne	 køer får	
kløvergræs	 og	 ikke	 kraftfoder,	 til	 gengæld
er	 det	 sortbroget	 dansk	 malkekvæg,	 som	
gennem	århundreder	er	tilpasset	de	danske	
forhold.	Det	gør,	at	de	kan	stå	og	blive	tykke	
af	 kløvergræsset,	 som	 slet	 ikke	 ville	 være	
mad	nok	til	de	kvægracer,	der	er	indført	og
fremavlet	siden.	En	malkeko	i	dag forventes	
at	 leve	 en	 fem-seks år	 i	 et	 konventionelt	
landbrug.	 Ifølge	 Simon	 er	 det	 det	 halve	 af
dens	naturlige	levetid.	Så	selvom	ydelsen	er	
lavere	 på	 Skjoldhøj,	 sker	 der	 til	 gengæld
også	 en	 bedre	 udnyttelse	 af	 naturens	
ressourcer.												 		Fortsættes på bagsiden!

Tekst	og	fotos:	Red.

Simon	 foran	 landbrugsfælles-
skabets	 beskedne	 avlsbygninger.	
Der	 bliver	 ikke	 snakket	 om	
såkalendere	 (dem	 er	 de	 skeptiske	
overfor),	 og heller	 ikke om	
demeterregler.	 De	 er	 således	 ikke	
”certificerede biodynamikere”. I	
stedet	 er	 det	helheden, der	 tæller.
Og	 lysten	 til	 at	 finde	 nye	 veje for	
landbruget.

                       

Uheldige kong abel         af	red.
En familielegende i min familie fortæller, at vi 
nedstammer fra den frisiske hjulmager Wessel 
Hummer, der i 1252 dræbte kong Abel. Sådan! 
Uheldigvis holder historien næppe vand. Men 
hvad var kong Abel egentlig for én? 

I middelalderen havde kongen fået en masse 
men sad ikke altid så sikkert i sadlen. Der 

var ikke nogen arvefølgelov, og kongen skulle 
formelt vælges på tingene i de forskellige 
landsdele. Da kongerne som regel havde flere 
sønner, kunne der hurtigt opstå uenighed om 
hvem der var den rette tronfølger. De sønner, 
der blev valgt fra, kunne så som trøst

udnævnt til hertug over en eller anden 
landsdel, som de ofte styrede ret selvstændigt. 
Så der var grundlag for en masse ballade.

Sådan var det også i 1250. Erik Plovpenning var 
konge, men hans bror Abel, der var hertug i 
Sønderjylland, gjorde oprør. De to mødtes så i 

for at tale om tingene, men uheldigvis 
druknede kong Erik i fjorden – lænket til en 

Abel svor på, at han ikke vidste, hvordan 
hans bror var havnet dér. Og så blev Abel selv 

selvom folk hviskede om brodermord. 

To år senere ville kong Abel tvinge friserne ude 
til at betale skat, og red derud i spidsen 

for sine riddere. Friserne brød sig ikke om det,
så de gjorde hård modstand, og min (måske) 

afgjorde sagen ved at gokke kongen én 
i hovedet med en økse. Kongens lig blev ført 

domkirken i Slesvig, men der opførte hans 
genfærd sig ifølge sagnet sig så ustyrligt - måske 
dårlig samvittighed over det med broderen - at 
munkene dårligt turde holde midnatsmesse. 

lede man i stedet Abel ned i en mose, 
tyk pæl igennem, som man gjorde det 

med urolige lig. Senere lavede hans enke en del 
uro, og hun og Abel har fået skyld for meget 

med Slesvig og Holsten sidenhen.

kong Abel så bare en bandit? Nej, ikke 
I sin korte regeringstid fik han lidt styr på 

økonomien, som ellers lå i ruiner, og han
sluttede fred med dem, Danmark lå i krig med. 

nok den første danske konge, der indså 
det fordelagtige i at åbne for friere handel. Og 
om den første indførte han ens lovgivning for 

hele landet. Wessel Hummer blev til gengæld 
folkehelt i Nordfrisland, men desværre er det 
som med så mange andre gode historier: 
Historikerne afviser, at han virkelig har levet!

S. Houmøller: Slægten Bahnson, Politikens 
kshistorie, H.Dehn-Nielsen: Kongelige 

i Danmarkshistorien, Nordfriiskinstitut.de mv
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Gåden: hurtigt ældre…
En ældre mand var ude at køre i tog. 
Undervejs faldt han i snak med en ung 
mand, der sad overfor. Han spurgte ham, 
hvor gammel han var? Den unge mand 
svarede: I forgårs var jeg 19, og til næste år 
bliver jeg 22! Hvilken dag har den unge 
mand fødselsdag? LØSNING PÅ BAGSIDEN!



DEADLINE: Søndag 15.00, så vidt pladsen tillader. Send indlæg 

forældre-intra     ANSVARSHAVENDE Redaktør

Overskolen	rystet	på	Tunø

Lidenskab! Drama! Intriger!

Da	vi	 tirsdag	 den	 25	 august	 satte	 ud	 fra	 Hou
på	 færgen,	 havde	 vi	 ingen	 idé	 om,	 hvad	 vi	
havde	i	vente.	

Vi	tog	af	sted	med	forventning	om	solskin,	men	
der	 gik	 ikke	 lang	 tid,	 før	 det	 gik	 op	 for	 os,	 at	
vejrguderne	 havde	 andre	 planer
regnen,	så	kom	lynene,	og	efter	dem	tordenen.	
Vi	flygtede	i
ind	i	telte.	Men	regnen	fortsatte.	

Og	 så	 snart
meldte	 en	 ny	 trussel	 sig.	 En	 8.	 klasse	 fra	
Rosenvangsskolen	 i	 Århus	 ankom	 om	 gjorde	
krav	på	Vagnslyst,	som	vi	havde	gjort	til	vores	
tilholdss
af	 en	 fodboldkamp.	 Vi	 besejrede	 vores	
modstandere,	men	lod	dem	blive,	da	timen	var	
sen.			

michaelsfester 

Det	 er	 snart	 tid	 for	 nogle	 af	 efterårets
tilba
der	
Michaelsfest	
skolen	 finder
26.	 september.	
arrangementer,

Samarbejde
efterårsagtigt,	men	det	er	ikke	længe	siden
var	 rigtig	 sommerligt.	
koncentrerede	 børnehavepiger
kjoler,	 der	 hjælper	 hinanden	 med	 at	 bære	 en	
kurv.

										

Biodynamik

Biodynamikere	 bruger	
men	
slagter,	 gemmer	 man	 naturligvis	 hornene.	
Derudover	 køber	 vi	 gennem	
ratkredsen
dem	
stalde
godt	 genbruges,	 når	 de	 bruges	 til	 kisel
præparatet	
der	graves
en	enkelt
mere	fra	

Ugens flyverprofil

					

Navn:	Moritz	Evan Hoekman

Hvad	laver	du	på	skolen?	Jeg går i 12. 
klasse (3. VG)

Hvor	og	hvornår	er	du	født?	Fredag	den	13.	
november		1998,	hjemme	i	stuen

Hvor bor	du	nu? På	Gedegården i	
Hundslund,	sammen	med	mor,	far	,mine	3	
søskende	og	en	masse	dyr.	Jeg	har	boet	her	
hele	mit	liv.

Hvad	er	din	livret?	Alt,	hvad	min	mor	laver.

Din	 Yndlingsmusik?	Lige	nu	er	det	et	
nummer,	der	hedder	”Squats	and	shots”

Din	yndlingsbog? Serien ”Deltoras bælte”

Din	yndlingsfilm? ”Zohan”

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?	
Jeg	er	meget	uheldig!	Jeg	har	haft	brækket	
begge	ben	– dog	ikke	samtidig.	Mine	ben	
ligner	en	sørøvers….

Dit	yndlingsfag	i	skolen? Idræt.

Har	du	en	hobby eller	sport?	Jeg	går	til	
crossfit,	og	så	reparerer	jeg	mobiltelefoner

Yndlingsleg	eller	–spil?	Settlers	of	Catan

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?            
At	spille	”røv”	i	skolegården!

Og	det	værste?	Lektierne	- og	når	
undervisningen	er	kedelig.

Hvis	du	måtte	få	en	rejse med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Til	Grækenland.

Hvilket	instrument	spiller	du? Jeg	spiller	
kontrabas.	Tidligere	har	jeg	spillet	trompet.

Har	du	et	yndlingssted	på	skolen? Lige	
foran	overskolen,	hvor	vi	spiller	røv.

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	har	lyst	til	
at	dele med	flyverens	læsere?	Jeg	har	kørt
i	en	Tesla	– dog	kun	som	passager!

Andet,	du	har	lyst	til	at	fortælle? At	hvis	
man	har	lyst,	må	man	gerne	komme	over	og	
spille	røv	med	os!

RETTELSE: Ved	en	skammelig	fejl	var	et	
svar	fra	ugen	før	smuttet	med	i	sidste	uge.		
Tanja	Eeg	har	ikke familie i	New	Zealand.
Tanja	drømmer	om	midnatssol	i	Lapland!

   

Morgensang	næste	uge:

”Skønne	september”		

Recitation	ved 2.	klasse

    

AUDONICON

I dag, den 16. september
organismen
Foredrag ved Anders Høier. Pris 60 kr.

Lørdag den 19. september,
Biodynamisk bikursus ved Erik Frydelund. Vi sér 
på alternative måder at holde bier på, som 
tilgodeser biernes natur og behov. Pris 500 kr

Onsdag den 23. september
sit instrument. 
”embodiement

Lørdag den 
eftermiddag
prosa til michael

Fredag den 2. oktober: Eurytmiforestilling
Skolens ældste klasse arbejder for øjeblikket 
med et eurytmiproj
på Audonicon. Programmet er:
”Byen med de store næser”
”De tre dråber
”Summertime
”Fratres for cello og klaver
Forestillinger: Kl. 11.35 ( for el
(offentlig).
modtages gerne frivillige bidrag til dækning af 
udgifter til kostumer. 
Venlig hilsen eleverne i 3VG
Niels Henrik Nielsen og Minna Bentzen

Audonicons bogsalg

På Audonicon ligger 
hvor du blandt andet kan købe bøger, 
kalendere, postkort, farveblyanter, økologisk 
slik og kvalitetslegetøj. Der er åbent 13 
tirsdag til torsdag og 
Bogsalget råder også over en bogbus, der 
kommer rundt til forskellige arrangementer. 
Du kan også købe varer på hjemmesiden 
audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!

Øv, Hvorfor er det ikke mig
der er flyverprofil? 
du går på skolen, arbejder eller er ”et kendt 
ansigt” på  skolen, Babuska eller 
Du skal helst være over ti år. Læserne har 
særligt efterspurgt profiler fra overskolen…
Kontakt redaktøren, hvis du har lyst!   
     

, så vidt pladsen tillader. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller brug 

edaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Overskolen	rystet	på	Tunø:

Lidenskab! Drama! Intriger!

Da	vi	 tirsdag	 den	 25	 august	 satte	 ud	 fra	 Hou
på	 færgen,	 havde	 vi	 ingen	 idé	 om,	 hvad	 vi	
havde	i	vente.	

Vi	tog	af	sted	med	forventning	om	solskin,	men	
der	 gik	 ikke	 lang	 tid,	 før	 det	 gik	 op	 for	 os,	 at	
vejrguderne	 havde	 andre	 planer. Først	 kom	
regnen,	så	kom	lynene,	og	efter	dem	tordenen.	
Vi	flygtede	i skræk	og	gru,	ind	under	halvtage,	
ind	i	telte.	Men	regnen	fortsatte.	

Og	 så	 snart, som	 det	 så	 ud	 til	 at	 klare	 op,	
meldte	 en	 ny	 trussel	 sig.	 En	 8.	 klasse	 fra	
Rosenvangsskolen	 i	 Århus	 ankom	 om	 gjorde	
krav	på	Vagnslyst,	som	vi	havde	gjort	til	vores	
tilholdssted.	Det	endte	i	et	blodigt	opgør	i	form	
af	 en	 fodboldkamp.	 Vi	 besejrede	 vores	
modstandere,	men	lod	dem	blive,	da	timen	var	

			Hilsen	 9.	kl.

michaelsfester og arbejdsdag

Det	 er	 snart	 tid	 for	 nogle	 af	 efterårets
tilbagevendende	 begivenheder.	 I	 Babuska	 er	
der	 arbejdsdag	 lørdag	 den	 19.	 september,	 og	
Michaelsfest	 tirsdag	 den	 29. september.	 På	
skolen	 finder Michaelsfesten sted	 lørdag den	
26.	 september.	 Se	 flere	 oplysninger,	 og	 flere	
arrangementer, på	de	respektive	hjemmesider.

Samarbejde Nu	 er	 vejret	 ved	 at	 være	
efterårsagtigt,	men	det	er	ikke	længe	siden, det	
var	 rigtig	 sommerligt.	 Her er et	 par	
koncentrerede	 børnehavepiger i	 sommer-
kjoler,	 der	 hjælper	 hinanden	 med	 at	 bære	 en	
kurv. /Tekst	og	foto	Bente

										

Biodynamik i marken.. fra	forsiden

iodynamikere	 bruger	 jo en	masse	 kohorn	–
n	 hvor	 får	 man	 egentlig	 dem	 fra? Når	 man	

slagter,	 gemmer	 man	 naturligvis	 hornene.	
Derudover	 køber	 vi	 gennem	 ”præpa-

kredsen”.	Man	er	nødt	 til	 at	 købe	 en	del	 af	
dem	 fra	 udlandet, fordi	 køerne	 i	 løsdrifts-
staldene får	klippet	deres	horn… Hornene	kan	
godt	 genbruges,	 når	 de	 bruges	 til	 kisel-
præparatet	 – men	 dem	 til	 humuspræparatet,	

graves ned	om sommeren,	kan	kun	bruges
en	enkelt gang. I	et senere	nummer	kommer	der
mere	fra	landbrugsfællesskabet.	Tak	til	Simon!          

Ugens	Citat:
og	drenge.	Men	disse	forskelle	handler	efter	
alt	at	dømme	ikke	om
drenges	hjerner	eller	grundlæggende	
mentale	evner.	(...)
eksisterer	sådanne	skolemæssige	forskelle	
mellem	kønnene,	så	afspejler	de	givetvis	
noget	andet:	Sandsynligvis	hvilke	forvent
ninger,	vi	møder	piger	og	drenge	med,	og	
hvordan	vi	opdrager	dem.”

Dr.	psych.	
universitet,	i	dagbladet	Information	(2011)

Løsning på gåden:
fødselsdag den 31. december, og samtalen med 
den ældre mand finder sted nytårsdag

AUDONICON

den 16. september, 19.30: Menneske-
organismen, et møde mellem stof og ånd. 
Foredrag ved Anders Høier. Pris 60 kr.

Lørdag den 19. september, 10 – 16:
Biodynamisk bikursus ved Erik Frydelund. Vi sér 
på alternative måder at holde bier på, som 
tilgodeser biernes natur og behov. Pris 500 kr

Onsdag den 23. september, 19.30: At stemme 
sit instrument. Foredrag ved Birte Kjær om 
embodiement” (neurofysiologisk terapi).60 kr

den 26. september, kl. 16: Fortælle-
eftermiddag v. Dorthe Rosendahl. Digte og 

til michaelstiden. Entré: Frivillige bidrag.

Fredag den 2. oktober: Eurytmiforestilling.
Skolens ældste klasse arbejder for øjeblikket 
med et eurytmiprojekt, som de gerne vil vise 
på Audonicon. Programmet er:
”Byen med de store næser” af Terry Jones

De tre dråber” - lille historie af Terry Jones
Summertime” af George Gerswin

for cello og klaver” af Arvo Pârt
Forestillinger: Kl. 11.35 ( for elever) og kl. 19.30 

. Forestillingen er gratis, men der 
modtages gerne frivillige bidrag til dækning af 
udgifter til kostumer. 
Venlig hilsen eleverne i 3VG, Tonny Vorrberg, 
Niels Henrik Nielsen og Minna Bentzen

Audonicons bogsalg

På Audonicon ligger der en lille boghandel, 
hvor du blandt andet kan købe bøger, 
kalendere, postkort, farveblyanter, økologisk 
slik og kvalitetslegetøj. Der er åbent 13 – 16 
tirsdag til torsdag og 10 – 14 om fredagen. 
Bogsalget råder også over en bogbus, der 
kommer rundt til forskellige arrangementer. 
Du kan også købe varer på hjemmesiden 
audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!

Hvorfor er det ikke mig
der er flyverprofil? Men det kan du blive, bare 
du går på skolen, arbejder eller er ”et kendt 

på  skolen, Babuska eller Audonicon. 
Du skal helst være over ti år. Læserne har 
særligt efterspurgt profiler fra overskolen…
Kontakt redaktøren, hvis du har lyst!   

Ugens	Citat: ”Der	er	da	forskel	på	piger	
og	drenge.	Men	disse	forskelle	handler	efter	
alt	at	dømme	ikke	om forskelle	i	pigers	og	
drenges	hjerner	eller	grundlæggende	
mentale	evner.	(...) Hvis	der	overhovedet	
eksisterer	sådanne	skolemæssige	forskelle	

lem	kønnene,	så	afspejler	de	givetvis	
noget	andet:	Sandsynligvis	hvilke	forvent-
ninger,	vi	møder	piger	og	drenge	med,	og	
hvordan	vi	opdrager	dem.”

Dr.	psych.	Christian	Gerlach ,	lektor, Syddansk	
universitet,	i	dagbladet	Information	(2011)

Løsning på gåden: Den unge mand har 
fødselsdag den 31. december, og samtalen med 
den ældre mand finder sted nytårsdag! 
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