
 

Ved Brande aften tirsdag d. 24. februar var det beboere 

fra Jensen Fløvej og Johannes Hansens vej, der fortalte 

personlige erindringer og anekdoter fra vejens liv og hi-

storie. 

Tidligere danselærer Georg Jacobsen, Jensen Fløvej, fortalte om sit liv: 

Den 12. januar 1948 kom jeg til Brande og begyndte danseskolen, som jeg overtog efter Em-

ma Todbjerg (den senere fru Kaj Jørgensen). Jeg er født og opvokset i Århus. 

Som 17-årig meldte jeg mig til stepkursus på Egdø skolen, hvor jeg også kom med til danse-

undervisning. Det var i 1940. Vi afsluttede sæsonen med opvisning på Aarhus Theater. Jeg 

blev så glad for dansen, at jeg gik i gang med uddannelsen til danselærer, som jeg afsluttede 

med eksamen i København i maj 1047. l de følgende år var vi 150 danselærere, der hvert år i 

august samledes til undervisning i de nye danse. 8 dage fra morgen til aften blev vi undervist 

af instruktører f rå England, Tyskland og Fran-krig. Det foregik nogle år i Aarhus, senere i 

Ebeltoft Hallen og til sidst på Hotel du Nord i Grenaa. Vi var alle medlem af danseringen og 

senere af Dansk Danselærerforening. 

l 1948 begyndte jeg som nævnt danseskolen i Brande og samme år oprettedes danseskole i 

Uhre. Senere kom Grindsted, Give og Thyregod til, de var Vinterbyer, hvor kurserne kørte 

fra september til marts. Efter afdansningsbal i disse byer begyndte vi fra midten af marts til 

sidst i juni i "forårsbyerne", Kølkær, Farre, Gadbjerg, Krogager, Tofterup, Gammelby, Ej-

strupholm, Blåhøj, Sønder Omme, Drantum med flere. Midt i juli måned begyndte tilrettelæg-

ning af programmerne til næste sæ-

son. Lørdag og søndag i vinter-

halvåret var jeg en del ude som 

dommer til dansetur-neringer. 

l juli 1947 traf jeg min hustru, El-

len, vi giftede os i julen 1950 i 

Aarhus, og hun fungerede som læ-

rer på danseskolen i 30 år. Vi havde 

godt 45 år sammen her i Brande. 

På Hotel Dalgas 1968 Georg Jacobsens Danse-

skole 1968 


