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^en danske 3/ødvencfi^lied.
(fpjlffærlighed til dædrelandet

et den sande ©delsref,
fffærlighed og. intet andet

etsier op en fflelieæt,
f/færlighed i Aflagt med dlanden

den faar altid ©verhaanden.

f/fygt ef for, Imad fferden kaldet
sin fflødvendighed af Sfaalt

dlnderledes deflig faldet

©rd paa Skimlens ^ungemaal,
dens fflødvendighed herneden

det er netop dfærligheden l

ffetfor, hvad end lUerden siger,

og hvad dJordensmagten vil,
sfaat og faldet ffordens fliget
dog med fffætlighedens ffld,

hvor den klasser, hor drivsgrøden,
hvor den slukkes, hersker fføden.
Grundtvig 11333.

Gid bommer 33acf,
end er ej. alf forbi/

Jul.
J^ersom vi en Julenat kunde have faaet Lov til at vandre
Vejen fra Jerusalem til Betlehem, og dersom vi kunde
have staaet paa Betlehems Marker og hørt Klokkerne kime i
den mørke Nat fra Betlehems Fødselskirke, ja saa vilde vel
Stedet og Stemningen have grebet os stærkt, for her var det
jo, det skete altsammen, det, som samler til Tilbedelse denne
Nat fra alle Verdens Egne, her var det jo, det skete, alt det,
der tændte Lys i Skyggers Dal, saa Mennesket paa Jorden
ikke mere blot var dér, hvor der skulde kæmpes mod Tjørn
og Tidsel, men dér, hvor det fik Styrke til at stride dets Strid
med Mod. Og dog skulde det lyde til os for hvert Skridt,
vi gik: Han er ikke her, han er opstanden; thi vor Jul vilde
kun blive en fattig Efterklang af det store Julebud, dersom
der bare var Tale om en historisk Begivenhed, en Fest for
een, som engang havde levet, men nu forlængst var blevet
Muld i Mulde. Til den glade Jul er der kun een Forklaring,
og det er den, som den gamle Apostel Johannes har givet os,
at det, som skete, var, at Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt
os. Lad nu være, at dette Apostelord er udtrykt i et Sprog,
der kendetegner den græske Dannelse fra for 2000 Aar siden.
Selve Sagen er klar nok, et magtfuldt Udtryk for den Sand«
hed, at der er banet Vej mellem Himmel og Jord, og at denne
Vej er den samme, som da Englene sang deres Julesang for
Betlehems Hyrder. Ordet fra Gud kom til at lyde i Verden,
ikke som en utydelig Mumlen, ikke som et uforstaaeligt Sprog,
men paa vort jævne Modersmaal, med klare og tydelige Ord.
Der er saa mange Ting, der bestandig skifter her i Ver«
den; denne Jord er som en Scene, hvor der uafladelig skiftes
mellem det ophøjede og det lave, hvor Mennesker kæmper og

5
lider, hvor ny Slægter staar frem i Morgenrøden, mens Af*
tenens Skygger lejrer sig om de gamle. Denne Verden er en
Verden, hvor intet er fast, hvor det gælder, som en af Old*
tidens Vise sagde: Alt flyder. Men mellem alt, hvad der er i
denne Verden, er Guds Ord, det er i Kristus, det er ham,
som er Ordet, og det er en stadig nærværende Virkelighed,
ikke i Betlehem, ikke i Gaar, men her og nu, Ordet om Til*
giveisen og Barmhjertigheden midt i al vor Nød. Det er sandt,
at »midt i Livet er vi stedt udi Dødens Vaade«, som det
hedder i en gammel Salme, der er ingen Vej tilbage til Barn*
dommens Land, og Vejen fremover luder mod Graven. Men
midt i al denne Skiften mellem Skumring og Gry møder vi
Ordet om Kristus, det Ord, der er det eneste faste i en Ver*
den, hvor alting flyder.
Hvor er Gud? Mange har tænkt sig trætte og set sig
svimle for at finde Svar paa dette Spørgsmaal. Hvor megen
Søgen har der ikke været blandt Stjernernes Myriader eller
Verdens mange Slags Hændelser, som om Gud var blevet
borte i alt dette. Men det er ikke saa underligt, om det gaar
skævt for al den Slags Søgen, for Gud er ikke saadan at finde
i Verdens Gang. Menneskeaanden kan udforske Verdensrum*
mets Dybder og dog intet finde uden Verdensrummets Iskulde.
For Gud bor i et utilgængeligt Lys, siger Bibelen. Det be*
tyder, at Gud er den store Virkelighed bag alt Blændværket,
og derfor er det ikke saa lige en Sag, her i Skyggernes og
Blændværkets Verden, at finde Virkeligheden bag alle Ting.
Men Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, i et Menneske
kom Gud til os, i dette Menneske er Gud hos os, og vi hos
Gud. Naar Juleevangeliet nu igen kommer til at lyde for os,
da har det samme Herlighed som den første Julenat, for Guds
Yndest og gode Vilje er over os, ganske som over dem, der
hørte Ordet af Englenes Mund. Naar vi fejrer Langfredag
og Paaske, da er Haabet om Oprejsningen af vort Nederlag
nærværende, som det var det for Røveren paa Korset, som
det var det for Kvinderne, der fik den Morgenhilsen: Han
er ikke her, han er opstanden; og naar Pinsen fejres hos os,
da er han nærværende som hos de to paa Emmausvejen, saa
Ordet gløder, og Hjerterne brænder. Det er den store Liv*
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salighed, som de aldrig forstaar, der vil søge Gud alle andre
Steder end i Menigheden. Det er sandt, at Himlens Stjerne*
skær og de grønne Enge kan vidne om Skaberens Vælde og
Visdom, men Guds fortrolige Nærhed, Ordet om Syndernes
Forladelse og Barneret hos Gud, det møder vi kun i Kristus.
Men der er det ogsaa altsammen.
Derfor synger vi i Juletiden saa meget om Paradiset. For
det er nemlig nær alle Vegne, hvor Ordet lyder, det, som kom
til Verden Julenat. Alle Vegne, hvor det lyder, gaar det ud
paa det samme, hvadenten vi synger som nu: I Dag blev vor
kære Frelser født, og Paradisvejen fundet, eller det er: I Dag
skal du være med mig i Paradis; et Juleord midt i Kval og
Nød. Men i alt dette ser vi, hvorledes Ordet bestaar og
skænker de samme store Gaver. Midt i alt, hvad der om*
skiftes, midt i alt, hvad der forgaar, bestaar Ordet, og Troen
paa Ordet staar Prøve i det altsammen.
Julegranen visner, og Julegaverne glemmes, og alle Julens
og Verdens Lys slukkes, det ene efter det andet, men Kristus
lever og dør ikke mere — Kristus, som lader os leve med sig,
det er Julens Lys, det er Verdens Flaab.
Carl Hermansen.

Grundtvigs Pinsesalmer.
har undertiden sagt, at Brorson var Julens Salmedigter,
Kingo Paaskens og Grundtvig Pinsens.
For de to førstnævntes Vedkommende passer dette ret godt,
men hvad Grundtvig angaar, saa har vi ogsaa herlige Jule«
og Paaskesalmer fra ham. Men han har faaet Pinsen med,
hvad de to andre ikke rigtig naaede frem til. Hverken den
danske Kirkes Tilstand eller deres egen kristelige Udvikling
var endnu naaet saa vidt.
Grundtvigs Helligaandssalmer har mødt mig fra min
Ungdom som det højeste og fyldigste, nogen Menneskepen
har frembragt til Skildring af det kristne Menneskeliv under
Guds Aands Magt. Jeg har ogsaa længe haft Lyst og Trang
til ved Lejlighed at forsøge at nedskrive lidt derom; men jeg
har følt mine Ord alt for fattige til at vidne om denne Hel«
ligdom og dens rige Skatte. Nu vover jeg Forsøget, og nogen
Hjælp dertil har jeg faaet af den nylig udkomne Bog derom
af forhenværende Højskoleforstander Kr. Tårup.
Det er en Ejendommelighed ved Grundtvigs Salmedigt«
ning, at hans Danskhed og tit ogsaa hans Glæde over den
danske Natur smelter forunderligt sammen med hans Kristen«
liv og i hans Salmer kan blive til Billede paa Gudslivet. Hans
dejlige Salme »Den signede Dag med Fryd vi ser af Havet
til os opkomme«, kan saaledes synes navnlig at være en Mor«
gensang, men den er jo særlig en Lovprisning af det Lys,
som Gud ved Reformationen tændte i sin Kirke, og som trods
Vekslen igen med mørke Tider skulde lyse mer og mer og
lade det kendes, at Natten er omme.
Og hans herlige Pinsesalme »I al sin Glans nu straaler
Solen!« Salmisten skildrer deri den varme og klare, frugt«
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bare, sollyse Sommerdag, hvor Fuglene synger, og Kornet gror
paa de danske Agre. Men straks i Salmens næstførste Linie
siges det, at det dog særlig er Livslyset over Naadestolen,
der skal prises og skal være Salmens egentlige Indhold. Og
denne Dobbelthed findes i alle Salmens Vers.
Et andet Træk i al Grundtvigs Salmedigtning er hans
store Kendskab til og dybe Indleven i Bibelen, saavel det
gamle som det ny Testamente og saavel de historiske som de
profetiske Skrifter. Overalt i hans Salmer finder man bibelske
Udtryk og Sætninger. Desuden skrev han sine herlige bibel®
historiske Sange, der desværre ikke nær bruges i vore Børnes
skoler nu efter deres Fortjeneste. Men ogsaa nogle af hans
Salmer er rent bibelhistoriske. Dette gælder saaledes hans
Pinsesalme »Apostlene sad i Jerusalem«. Den skildrer Ord
til andet Pinseberetningen i Bogen Apostlenes Gerninger, og
den er samtidig et Forjættelsens Ord om, at Aandens Lys
ogsaa endnu i vor Tid skal blusse op i Guds Time.
Endnu mægtigere er dog Salmen »Var I ikke Galilæer«.
Den tager sit Udgangspunkt i den samme bibelske Beretning;
men den er tillige et helt kirkehistorisk Kvad, der vidner om
Helligaandens Magt i Dag og til Dagenes Ende. For alle
Folkeslag og paa alle Modersmaal.
Dernæst maa vi tænke paa den vidunderlig skønne Missions«
salme »Du, som gaar ud fra den levende Gud 1« Det hører til mine
bedste kirkelige Minder fra min tidligste Ungdom at tænke
paa de Gudstjenester for Hedningemissionen, som især blev
holdt paa Helligtrekongersdag. Da synes jeg, vi altid sang
denne Salme, hvori hvert Vers er saa indholdsrigt. Jeg maa
anføre Linierne:
Pinselig Daab til Guds Herligheds Haab
Folkefærd alle genføde,

og særlig Verset:
Tunger af Ild og dog Prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds Ord i Apostlenes Spor
vandre til Jorderigs Ender,
saa ingen Menneskefod har rørt
Pletten, hvor ikke dets Røst blev hørt.
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I denne Salme har vi igen lige saa stærkt som i »I al
sin Glans nu straaler Solen« den rige Sammensmeltning af den
danske Naturskildring og Helligaandens Virken:
Skin over Vang som en Morgen med Sang,
Morgen i Maj, naar det grønnes!
Lifligheds iMagt gøre Dorskhed opvakt,
saa paa Guds Naade der skønnes!
Tonerne dybe i Gry og Kvæld
røre selv Hjertet saa haardt som Fjeld!

Ja jeg har citeret nogle af Versene og vil ikke bruge for
megen Plads ved at afskrive hele Salmen. Men alle Versene
er lige herlige, og vi har dem i vor Salmebog. Lad ikke denne
og Grundtvigs andre Helligaandssalmer være en død Skat!
Endnu rigere paa kristent Aandsindhold er dog maaske
de Salmer, som skildrer Helligaandens Gerning i vore Hjer«
ter, i vort Menneskeliv og Samfundsliv. Jeg skal ikke nævne
dem alle; men nogle maa jeg dvæle lidt ved.
»Nu beder vi den Helligaand at sammenknytte os ved
Troens Baand« er helt igennem en god Bøn at bede for dem,
der baade ønsker at leve et Kærlighedsliv med hinanden og
samtidig at være Lemmer af Guds Menighed. Kr. Tårup siger
om denne Salme, at den visselig ogsaa i vore Dage var paa
sin Plads ved Bryllupper. Lad mig da kun fortælle, at min
Hustru og jeg brugte den ved vort Bryllup.
Lad mig ogsaa lige gøre opmærksom paa, at Grundtvig
i denne Salme bruger de mange forskellige Benævnelser paa
Helligaanden: Lysets Aand, Kærlighedens Aand, Talsmand,
Sandheds Aand.
En lignende herlig Salme er »Kom, Gud Helligaand,
kom brat!« Og den passer ikke blot i de glade Dage, men
ogsaa i mørke Stunder, ja selv ved Begravelser:
Lad for os, som paa dig tro,
Livets Blomster overgro
Gravens mørke Tilje!
og ved Kirkegaardens Port
vift fra os hver Skygge sort
med din hvide Lilje!

Men nu kommer jeg til den Salme, som i min Ungdom
især blev sunget ind i mit Sind, maaske nok med en Melodi,
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som ikke kan staa for en kritisk Bedømmelse; men den gjorde
Salmen levende for mig og for hele Menighedskredsen. Og
der er for øvrigt ogsaa anerkendte Melodier, som samme Salme
kan synges med. Det er Salmen »Gud Helligaand, vor Trø*
stermand, med Rette du maa klage«.
Om denne Salmes Tilblivelse har jeg hørt eller læst føl*
gende, som jeg dog ikke nu har kunnet finde Bekræftelse paa,
men som jeg alligevel gengiver. Efter dette skal det sidste
Vers være blevet til først og være givet Grundtvig af Guds
Aand saaledes: En Gang da Grundtvig stod paa Prædikestolen
og havde endt sin Prædiken og derpaa skulde slutte med
Bønnen, kunde han ikke faa fat paa Ordene i Begyndelsen
af Fadervor, skønt han havde bedet denne Bøn Tusinder af
Gange. Da bøjede han et Øjeblik sit Hoved ned i sine
Hænder, løftede det atter op og fremsagde i Bøn til Gud
dette Vers:
Hver Gang en ærlig Sjæl paa Jord
vil sine Hænder folde
i Jesu Navn; men Bønnens Ord
vil do paa Læber kolde:
Forbarm dig over Støvets Kaar,
vis, du paa alt kan bøde!
Og hvisk til os dit Fader vor,
saa vore Tunger gløde!

Derpaa kunde han bede Fadervor.
Da han var kommen hjem, skrev han næstsidste Vers,
der handler om Herrens Ord, Trosbekendelsen, vor Daabspagt.
Og siden skrev han hele Salmen med alle sine syv indholds*
rige Vers.
Mere brugt nu er Salmen »Kærligheds og Sandheds Aand«.
Dens Indhold er Vidnesbyrdet. Den er helt igennem en Lov*
prisning af Helligaandens Magt i det fattige Menneskehjerte.
Der kunde nævnes en Mængde flere Pinse* og Hellig*
aandssalmer af Grundtvig for ikke at tale om hans rige Sal*
mer om Kirken, Guds Menighed paa Jord; men her maa nu
dette være nok. Kun et Par Bemærkninger skal endnu tilføjes.
Skønt Grundtvigs Aand var saa forunderlig rig og navn*
lig indenfor hans Salmedigtning, forsmaaede han ingenlunde,
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hvad brugeligt der var fremkommen i tidligere Tider. Tværts
imod. Han gennempløjede alt, hvad der fandtes af græsk,
romersk, fransk, engelsk og tysk saa vel som ældre dansk
Salmedigtning og gengav det i en forynget og rigere Skikkelse.
Ogsaa i flere af de foran nævnte Helligaandssalmer er der
Stof fra ældre kirkelige Salmer eller Vers. Men Grundtvig
optog deres Tankeindhold i sig, og naar han gengav det igen
i sine Salmer, var disse fuldt ud hans egne med herligere
Billeder og navnlig med et meget mere omfattende og dybere
Indhold.
Her kan jeg indføje, at næst efter Grundtvigs Helligs
aandssalmer kommer maaske hans Omdigtning af Davids Lovs
sangssalmer som hans skønneste Salmedigtning. Som Eksempler
vil jeg blot nævne: »Hyggelig rolig« — »Giv mig, Gud, en
Salmetunge!« og »Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre!«
Og dernæst dette: Skønt Grundtvigs Digteraand var saa
rig, og hans Pen flød saa let, tog han ingenlunde sin Salmes
digtning let eller overfladisk. Gang efter Gang tog han en
eller anden Linie frem til ny Behandling for at finde det
bedste Ord, det mest rammende Udtryk. Den skønne Salme
»I al sin Glans nu straaler Solen« var saaledes ti Aar, inden
den fik sin endelige Form. Paa Grund af denne Ombygges
lighed med Udarbejdelsen og den stadig gentagne ny Prøvelse
af Ordene er Grundtvigs Salmer nu saa fuldendte, at enhver
Omskrivning af et eller andet Udtryk vil være en Forringelse.
Vi kan ikke takke Gud nok for, at han ved Grundtvig
har givet os Verdens bedste og navnlig mest aandfulde
Salmebog.
Andreas Nielsen.

Ved Elevmødet paa Halvorsminde
13. * 7. = 41.
Mel.: Hvor smiler fager..
u sender Solen sin varme Glød
udover Danmarks de digre Agre,
mens Danmarks Farver, saa hvid og rød,
saa stille hvisker os Ord saa fagre,
de fagre Ord om vort skønne Land,
hvor Sangen lyder fra Strand til Strand.
Vi mærker Stormen, der raser vildt,
og Ugræs fyger ind over Hegnet.
Det danske Klima er dog for mildt,
og fremmed Frøkorn er ikke egnet.
Og ingen Dansk nogensinde tror
paa hvad i Ly af Kanoner gror.
Der kommer Dage i Danmarks Gaard,
da vi med Taarer vil Jorden væde,
hvor mangt et Hjem som Ruiner sfaar,
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og mangen Moder vil bittert græde.
Den kommer snarlig, den Sorgens Dag,
da Røg vil farve det danske Flag.

Men bagved dette vil stige frem
en lutret Tro og en Hjertevarme,
en Arbejdsdag i de danske Hjem,
hvor der er Brug for de stærke Arme.
Da vil det svinde, alt udenlandsk,
og det bli’r herligt at være dansk.

Vi byder derfor: Velkommen her!
I Danmarks Døtre og Danmarks Sønner!
Vi samles om det, som vi har kær,
og ønsker, at det med Kraft os lønner
»til dansk og stor og til herlig Id —
til Danmarks Frelse i Nødens Tid!«
C. H.

Fristelse.
^^aar de fleste Forældre med nogen Ængstelse sender deres
Børn fra Hjemmet ud i Verden, hvor de nu efterhaanden
skal lære at staa paa egne Ben og bane sig en Vej, saa skyl*
des det, at Forældrene af egen Erfaring ved en hel Del om,
hvor mange livsødelæggende Kræfter den unge vil møde paa
sin Vej.
I Hjemmet kan Far og Mor paa mange Maader være til
Hjælp og Beskyttelse imod det onde; men naar den unge
kommer ud, saa betyder det, at han eller hun ofte staar alene
og maa tage Kampen op imod Fristelserne, som de nu kommer.
Der er mange onde Ting, et Menneske kan føle sig fri*
stet til, fristet maaske af daarlige Kammerater eller af onde
Drifter og Lyster, som bruser op i dets eget Sind med en
Styrke som en Flodbølge, der vil rive alt med paa sin Vej.
Maaske er der dog tre Ting, som særligt kommer frem i
Forældres Tanker om de unge og i deres Bøn om Beskærm*
else for dem. Det er Fristelsen til Uærlighed, til Drik og til
Usædelighed. Paa disse Omraader ved Forældre, at deres
Børn vil blive fristet. Mange Gange vil det synes, som om
en Vanskelighed kan udjævnes, en kritisk Situation kan red*
des ved en »lille« Usandhed; men en Løgn har en forbav*
sende Evne til at trække flere med sig, og Følgerne er, at
man mister andre Menneskers Tillid. Det gælder naturligvis
ikke alene de Ord, man siger, men det gælder ogsaa det Ar*
bejde, man bliver sat til, at Fristelsen til at smøge Vanskelig*
hederne af sig ved Uærlighed er til Stede.
Man skulde ikke tro, at Drik mere kunde være nogen
stor Fristelse i vort Folk, navnlig ikke for de unge; men de
sidste Aars Smugdrikkeri rundt om har vist, at Fristelsen er
til Stede.
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Maaske vil den unge, som bydes paa et Glas i et festligt
Lag, mene, at deri er intet ondt.
Aa nej! det tror jeg heller ikke. Men det kan ske, at
man blandt unge ved Spiritus maner en ond Aand frem, som
man ikke kan besværge eller mane bort igen. Det kan ske,
at et Velkomstgilde eller en Afskedsfest i de unges Lag, der
var tænkt som noget muntert og festligt, kan ende i Fuldskab,
saa det bliver et ondt Minde at bære igennem Aarene i Ste?
det for den Festlighed, man havde tænkt sig.
Det tredie Omraade, jeg nævnede, Usædelighed, frygter
Forældre mest, at deres Børn skal komme ud i. Det skyldes
noget, at de ved, hvor stærke Fristelserne her kan være, og
hvor dybt et Menneske kan falde i Synd her. I vor Tid er
der blandt mange unge en forfærdende Løshed i Forholdet
mellem Kønnene. De unge kan ikke undgaa at høre megen
liderlig og raadden Tale, og de kan ofte ikke undgaa TiL
nærmeiser fra Mennesker, som allerede er forraaede paa dette
Punkt. Der var meget ondt over Folket i denne Henseende,
og mere er kommet med Besættelsen.
I skal vide, I unge, at ganske vist har I Magt til at bære
jer ad, som I vil, men Liv i Usædelighed er Synd imod Gud
og Mennesker, det er Sorg og Skam over jeres Forældre og
enhver, der staar jer nær, og det er Elendighed over jer selv
i det lange Løb. Et Menneske lever ikke sit Liv alene i
egentligste Forstand. De, der staar det nærmest og har det
mest kært, faar den største Del baade af Glæde og Sorg, Ære
og Skam, som kommer over det Menneske.
Disse og mange andre Fristelser beder Forældre om, at
deres Børn maa spares for eller sejre over.
Men saa er der et helt andet Omraade, hvor et Menne?
ske kan fristes. Ofte tænker man ikke derpaa eller regner
det for stort, men det er det vigtigste af alt.
Det er Fristelsen til at skyde Livets rigeste Værdier til
Side og søge sin Glæde og sit Liv i det næstbedste eller
noget langt ringere.
Der kaldes paa os, baade ældre og unge, til at leve med
i Menighedens og i Folkets Liv; der kaldes paa os til at leve
i Kærlighed og Hjælpsomhed. Det er det egentlig værdi?
fulde, som tilbydes Mennesket.
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Grundtvig har udtrykt dette værdifulde i Ønsket for sine
Børn, at de maa leve:
»med Øjet som det skabtes, himmelvendt,
lysvaagent for alt skønt og stort herneden,
men med de dybe Længsler velbekendt,
kun fyldestgjort af Glans fra Evigheden.«

Hvis den unge lader sig lokke bort fra det Liv, som her
antydes, eller hvis den unge ikke gider leve med, saa begaas
den største Synd, noget Menneske kan begaa.
Hvis vi overvældes af det onde og falder for Fristelserne,
enten paa de Omraader, som ovenfor er nævnt, eller paa andre,
saa er der en Angerens og Sønderknuselsens Vej ind til Gud,
som oprejser den faldne og taler sit Ord til os om Syndernes
Forladelse.
Men hvis det Liv, som Gud kalder os til at leve og giver
os at leve, forsmaas, saa visner det, som skulde gro, saa ødes
lægges de Muligheder, vi Mennesker har, saa bliver vi for
Alvor fattige og elendige i Verden.
Gud hjælpe jer unge til at staa det onde imod!
Gud hjælpe jer til at leve med i alt, hvad der er sandt
og godt og rent!
J. Lomholt Hansen.

Vævehuset set fra Skolegaarden.

Foto: Nordisk Pressefoto A/S.

hundrede Aar er den danske Tunge
langt mere berømt end det danske Sværd.
Om hundrede Aar er den danske Konge
den eneste Drot, der er Navnet værd.
Grundtvig, i sit Tidsskrift „Danskeren“, 1848.
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Vinterfesten.
21. = 3. >41.
Mel.: Jeg rutter med Glædens ogHaabets Ord...

T Tilkommen, nu Venner, til Vinterfest!
K Velkommen paa velkendte Skanser!
Vel mødt her paa Skolen, trods Storm og Blæst,
der hen over Vendsyssel danser.
Lad danse bare den vilde Vind,
for intet standser det unge Sind.

Vi unge vil samles, trods Storm og Blæst,
der hen over Landene farer.
Vi kender nok Trykket fra Syd og Vest
og Raabet fra tusinde Skarer.
Men unge, frejdige, danske Sind
vil dog ha' Lov at lukke Glæden ind.
Vi løfter vort Hoved og gaar vor Gang,
— hvad Gavn gør vi vel ved at græde?
Langt heller vi løfter vor Røst til Sang
og styrker vor Kraft gennem Glæde.
Det Hjerte, som kan juble frit og glad,
har intet Rum for Nag og Broderhad.

Lad andre kun tumle sig, som de vil,
og knæle for Krigsgudens Hæder.
At skrige sig hæse i Blændværks Spil
ej passer for Danfolkets Sæder.
Nej, Ro og Klarhed fremfor Hjernespind
det passer bedst for det danske Sind.

De nordiske Lande i Flok og Rad
har gæstet os alle i Aften,
og Samhørigheden gør stærk og glad,
vi glædes ved Fællesskabskraften.
En kærnedansk og ægte Ungdomsfest
vil altid byde Glæden med som Gæst.
C. H.

Siden sidst.
Fra November 1940.
J7n

kendt og meget afholdt Højskolemand udtalte engang,
at det tog alt for haardt paa ham de to Gange om Aaret,
naar et Elevhold skulde forlade Skolen. Han kunde ikke taale
vedvarende at rive Hjertet i Stykker ved disse Afskedsstunder.
Jeg forstaar ham saa godt. For os, der har Hjem og Gerning
paa en Skole, bliver Aaret inddelt efter de fire store Begiven*
heder: to Gange at modtage ny Elever, fremmede over for
hinanden, fremmede over for os og deres ny Omgivelser her
paa Skolen, ukendte med den faste Rytme i Arbejde og Fæl*
lesskab, der præger et velordnet Skolehjem, og to Gange at
sige Farvel til Elever, vi ikke blot er kommen til at kende
godt gennem alt, hvad vi har arbejdet og oplevet sammen,
men som vi er kommen til at holde af, hver især, og som vi
føler os stærkt knyttede til. Det er virkelig noget i Retning
af at rive Hjertet i Stykker, eller i alle Tilfælde at faa dybe
Rifter deri, naar pludselig det daglige Fællesskab maa ophøre,
og enhver drager til sit. Der bliver stille og tomt paa en
Skole, naar hele Flokken er borte, og vi sidder tilbage og
fylder kun den ene Ende ved et af Spisesalens lange Borde,
eller gaar rundt i Lokalerne for at rydde op og gøre de første
Forberedelser til det næste Hold.
Men — som jeg vistnok har sagt til ethvert Elevhold —
vi ønsker at bevare Venskabet med jer saa længe og saa langt,
som I selv ønsker det. Og et Venskab, der er bygget op
gennem fem Maaneders Samvær i Arbejde og Feststunder, i
et dagligt Fællesskab fra Morgen til Aften, det er i nogen
Grad uafhængigt af baade Tid og Sted. Vi mødes heldigvis
2*
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ret ofte enten her eller andet Sted, og den Ros skal I have,
alle I »gamle« Elever, at I er flinke til at besøge os og sende
os en Hilsen ved forskellige Lejligheder. Det er ikke blot
ved Elevmødet og ved de to halvaarlige Opvisninger, men
ogsaa paa Aabningsdagene for ny Hold, ved adskillige af
Aarets Møder her paa Skolen og ved helt private Besøg. Og
I er altid velkomne! Vi har vort daglige Arbejde at passe

Elevdagligstuen med GKlassen i Baggrunden.

alle sammen her, og ikke altid har vi Tid til »lang Snak«;
men et Haandtryk og en Hilsen kan vi naa, og I er jo heL
digvis ikke fremmede, naar I kommer.
Gennem Aarbogen her faar vi en særlig Lejlighed til at
opnaa Forbindelse med jer, og dette Stykke — Siden sidst —
er vort aarlige Brev til jer alle sammen. Det skulde gerne
bære Bud fra Skolen om, hvad der sker her, og det skulde
sige Tak for hvert Besøg, hvert Brev, hver Hilsen i Aarets
Løb. Det skulde ogsaa fortælle, at vi ikke har glemt jer,
men husker Hundreder af Træk og Begivenheder fra Sam«
været med jer, medens Dagene gik og blev til Uger og til
fem Maaneders samlet Skoletid.
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Men i dette Brevs Linier skulde der ogsaa gerne være
noget om det, der hver Dag fylder vort Sind og vor Tanke
med Uro, med Ængstelse, med skiftende Frygt og Haab. Vi
har det jo alle godt i Danmark, vi har Arbejde nok, vi mang*
ler intet af Betydning. Men et Tryk ligger over os, en uvis
Fremtidsskæbne lader os ikke føle den Ro i Sindet og den
Fryghed i Tilværelsen, vi gerne vilde opnaa, naar ellers Dags
værket er udført saaledes, at vi kan være det bekendt. Til
Tider føles Trykket saa stærkt, at det vil nedbøje, lamme,
standse; men saa løfter vi atter Hovedet og føler, at netop
nu maa og skal der tages fat af alle og overalt, hvis vi skal
magte de Opgaver, der ligger til os nu, og de langt større
Opgaver, som Fremtiden afgjort vil stille os over for. Sit
Fædreland skylder man alt, hvad man kan udrette, sagde vor
store Landsmand Rasmus Kristian Rask. Der er ingen Ven,
der kan sammenlignes med god Virksomhed. Den, der ar*
bejder, synker ikke hen. Hvad Fremtiden end bringer, bør
den træffe os ved vort Arbejde. Et arbejdende Danmark er
et stærkt Danmark. Derfor lover vi hinanden at gøre vor
Gerning nu og paa en saadan Maade, at vi derigennem er
med til at forberede os selv og hele vort Folk til en Fremtid
i et frit dansk Land. Vi vil gøre os værdige til stedse at
have Mulighed for selv at danne vor Fremtid. Vi vil, som
Enkeltmennesker og som Folk, ikke gaa under i den Kamp,
der nu raser og truer Folkeslag med Udslettelse og hel Til*
intetgørelse. At klynke og klage nytter intet, og vi har sta*
digvæk langt større Grund til Tak end til Klage! Hver Gang
Faaret bræger, taber det en Tot EIø af sin Mund, siger et
gammelt Ord. Hver Gang vi vil klynke og klage over uvæ*
sentlige Smaating og Smaasavn, der maaske endda kun ram*
mer vore Uvaner, mister vi Retten til at tale med om de
store Afgørelser og Beslutninger, vi engang skal tage Stand*
punkt til, og som faar større Betydning for os selv, vor Slægt
og hele vort Folk, end vi endnu kan ane eller tænke.
Paa mangfoldige Omraader har de senere Tider belært os
om, at vi hører til et lille Folk. Det maa vi erkende, og deri
er ingen Skam for os. Men — som et anset Dagblad skrev
for kort Tid siden — et usselt Folk, nej, det er vi ikke! Alle*
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rede Kingo skrev i 1674 i Fortalen til »Aandeligt Sjungekor«:
De danskes Aand er dog ikke saa fattig og forknyt, at den
jo kan stige lige saa højt mod Himmelen som andres, selv
om den ikke bliver ført paa fremmede og udlændiske Vinger.
Da Kong Valdemar Sejr i 1241 lod vor berømte Jydske Lov
vedtage paa et Danehof i Vordingborg, var dansk Retssans
allerede saa udviklet, at Bisp Gunner fra Viborg kunde lade

Gymnastiksalen pyntet til en Skolefest.

Loven begynde med de herlige Ord: Ingen Lov er saa god
at følge som Sandhed. I Aarhundredernes Løb siden den Tid
har danske Kvinder og Mænd paa alle Omraader ydet værdi;
fulde Bidrag til Opfindelser og Opdagelser, til Kunst og Vi;
denskab, og maaske ikke mindst ydet Bidrag til den Kunst
at leve et vaagent og værdigt Menneskeliv. Der har gennem
Tiderne mere og mere klart vist sig en dansk Linie, der kan
sejre paa Aandslivets Omraader, men aldrig har lært — eller
villet lære — at sætte Magt mod Magt. Men derfor er vi
sandelig ikke et usselt Folk! Vi tror stadig paa, at vort Folk
har baade Bæreevne og Rejsekraft, og at det vil aabenbare
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disse værdifulde Egenskaber i rette Time. Derfor glæder det
os at læse, hvad en højt anset svensk Redaktør skrev for nylig:
Vi Svenskere respekterer Danmark, fordi vi i denne Stormenes
Tid, da Retten er blevet et Ord, som fanges af Vinden og
drukner i Kamplarmen, med Overraskelse, maaske endog med
Beundring har været Vidne til, hvorledes de bedste og stær*
keste og sundeste nationale Egenskaber i Danmark med op*

CsKlassen.

rindelig og elementær Styrke i Aand og Sandhed beriger hele
Folket. — Det er gode Ord at læse; men vi ved selv, at der
er langt igen endnu hos de fleste af os, og at mange endnu
ikke er med paa den rette Vej fremad. Naar den svenske
Redaktør slutter med Ordene: Danmark bøjes maaske, men
brydes ikke, — ja saa beder vi om, at disse Ord maa blive
Sandhed, og at vi alle, hver eneste af os, maa faa Evne og
Kræfter til at tage vor Del af den fælles Byrde, saa vi vel
nok bøjes og i Ydmyghed erkender, at vi er bøjede, men
netop derigennem vinder den vidunderlige Styrke, der gør,
at vi ikke brydes.
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Den danske Livslinie vidner tydeligt for os om, at der er
andre Drivkræfter i Mennesker end dem, der fører det store
Ord i Dag. Vi tvinges til at søge de Kilder, vi maaske tid=
ligere har forsmaaet, og vi kan derigennem komme til at lære
noget af det, Grundtvig skrev om i 1864:
Naar Folkelivet sine Kaar
og midt i dem sig selv forstaar
med alle sine Gaader,
da folder ud sin Kraft det frit
og gør til Maalet Kæmpeskridt,
hvor Helteaanden raader.
Da skal man se, at Klarhed bor
slet ikke i bælgmørke Ord
og stumme Tankestreger,
men i hvert sandhedskærligt Bryst,
det jævne Ord, den klare Røst,
som Livet vederkvæger.

Det sidste Aar har bragt alle Danmarks fri Skoler en
meget stor Tilgang af Elever. Vi haaber — og tror — at
dette ikke blot skyldes den lidt større Understøttelse, der kan
opnaas, eller de lidt større Indtægter, en Del Hjem har haft,
men at det bunder i en Trang til at møde Fællesskabet i den
Form, Skolen byder sine Elever det, og en Forstaaelse af, at
der er Værdier, der ikke berøres af en eventuel Inflation, og
som ikke kan berøves os af nogen som helst ydre Magt.
Ogsaa vi kunde glæde os over stort Elevtal, idet der var 76
Elever her i Vinteren 1940—41. Det var vort hidtil største
Hold.
Til Sommerskolen 1941 meldte der sig endnu flere. Vi
foretog saa visse Udvidelser og Ændringer, og da vi paa
Grund af Garnmangel ikke kunde modtage Elever til Erhvervs«
vævning, kunde Vævehuset give Plads til 14 Elever, og Som«
merholdet blev paa ialt 94. Endda maatte vi sige nej til en«
kelte. Nu i denne Vinter har vi ogsaa 94, hvilket altsaa er
det højeste Antal, vi kan tage imod, naar alle skal have god
og rigelig Plads, og der var mange, vi nu i Efteraaret maatte
bede om at vente til næste Aar. Det var helt underligt for
os lang Tid i Forvejen at have alle Pladser optaget; men det
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har den Fordel, at vi saa bedre kan lægge vore Planer, gøre
vore Indkøb, fastsætte Timeplanen og knytte de nødvendige
Lærerkræfter til Skolen.
Ved Vinterskolen 1940—41 var det vore faste og øvede
Medarbejdere, der tog fat med friske Kræfter, og vi fik en
meget god Vinter sammen med den store Flok. Hvor er de dog
forskellige alle de ny Elever, der hvert Halvaar fylder Skolen.
Baade i Længde og Bredde, i Sind og Væsen, i Opfatteevne

Vinterholdet 1940—41.

og Arbejdsvilje. Særlig den første Tid mærker vi Forskellig*
heden. Men naar vi saa har arbejdet sammen en Tid, naar
Eleverne kender os, og vi kender dem, saa bliver vi en fast
Enhed og Helhed, der med ærlig Vilje tager Dagens Tørn
og af fuldt Hjerte nyder Fristundernes Oplevelser og Glæder
sammen. Der er jo et og andet at rette paa de første Dage.
Nogle skal »dukkes lidt«, andre opmuntres og hjælpes fremad.
Nogle vil maaske prøve, hvor langt »Tøjrslaget« er. Men
hurtigt lærer vi af hinanden og ved Hjælp fra hinanden, at
de Love og Regler, der er paa en saadan Skole, ikke er Baand
over os, der paa noget Omraade vil hindre den enkeltes Ev*
ner og Kræfter i sand og god Udfoldelse, men er Baand under
os, der skal bære os oppe, saa vi ikke synker ned i noget,
vi som dansk Ungdom ikke kan være bekendt. Fællesskabet
kræver, at vi alle skal befinde os vel, og det er en Glæde at
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kunne hjælpe til at fremme denne Form for Samfundsfølelse
i unge Sind. Ved Vinterskolens Aabning talte jeg om at gaa
Kongebud, saa vi kunde være dagligt Eksempel og godt Vid«
nesbyrd for hinanden. Det skal siges her med Tak til Vinter«
holdet, at de ærligt stræbte derefter.
Som sædvanlig blev Eleverne delt i tre Parallelhold, og
det daglige Arbejde gik efter den kendte Timeplan. Men der
var mange kærkomne Oplevelser og Afbrydelser i den faste

Vi er ikke alle lige store.

Plan. Ved et stort Delingsførerstævne her havde Eleverne
Lejlighed til at se en virkelig fin Gymnastik, der kunde virke
opmuntrende og mane til daglig Efterfølgelse, og ved Aften«
mødet holdt jeg Foredrag og viste Film fra Kongens 70«Aars
Fødselsdag. Ved et Møde paa Højskolehjemmet i Hjørring
hørte vi Redaktør Jakobsen, Aalborg, tale aldeles mesterligt
om Fortidsarv og Fremtidshaab. En Aften begyndte vi at
indvi Eleverne i Folkedansens Glæder. De sled, saa de svedte;
men den første Aften viste de mere Kraft og Energi end de
opnaaede af Graciøsitet. Senere kom denne betydningsfulde
Del af Folkedansen tydeligere frem, takket være Fru Hansens Vej«
ledning. Ved et Ungdomsmøde her talte jeg om Danske i

TI
Udlandet, om de mange, der ved deres Dygtighed og hele
Livsførelse havde været med til at gøre Danmark større. Det
er et umaadelig interessant Emne, og man baade undres og
imponeres over, at Danske har naaet saa vidt ud over Jords
klodens Runding og har kunnet udrette saa meget. Uvilkaarlig

Et Formiddagsfrikvarter i Skolegaarden.

samler man sin Vilje og sine Kræfter i et energifyldt Bundt
og mumler ved sig selv noget om, at Danmark nok ikke er
saa lille et Land endda. Det er jo da ikke udelukkende
Mængden, det kommer an paa. Beskaffenheden vurderes ogsaa
efter Fortjeneste.
Søndag den 1. December tændte vi det første Lys i vor
Adventskrans, og saa brændte Lyset, og efterhaanden Lysene,
hver Morgen og Aften, indtil det fjerde Lys kunde tændes
og fortælle os, at nu var det atter blevet Jul. Samme Søndag
foretog vi en vellykket Cykeltur til Hirtshals og havde Films«
fremvisning om Aftenen.
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Klar til Hirtshalstur.

Vi deltog i Dansk —Nordisk Ungdomsforbunds store
Stævne i Hjørring, hvor Ernst Christensen, Asserballe, talte
udmærket. Ernst Christensen besøgte os bagefter og talte atter
til Eleverne under mere private Former. Ogsaa Dansk Ung«
domssamvirkes Stævne deltog vi i. Her prædikede Provst
Hermansen i Kirken, og senere talte Arkivar Harald Jørgensen
om den nordiske Samfølelses Vækst gennem de sidste 100 Aar.
Til Skolens Adventsmøde talte Pastor Jelsbak fra Ugilt. Der
var endvidere Julemusik og Kvartetsang, og Salen var pyn«
tet med Adventskranse og Juleklokker.
Men nu var Tiden ogsaa gaaet, og Julen var nær. En
Aften havde de forskellige Hold Gymnastikopvisning for
hinanden, og senere kappedes de i drabelige Boldkampe. Jeg
lovede AsHoldet i Aarbogen at fortælle, at de vandt stort
over baade B og C.
Vor Juleindledningsfest blev fejret med Risengrød, Man«
delgaver, Aftenfest, Juleleg, Lysbilleder fra Viborg Domkirke
og meget mere. Et Par Nisser besøgte os senere paa Afte«
nen og uddelte gavmildt Poser til os alle. Men jeg fik dog
det allerbedste. Elever og Medarbejdere gav Skolen et stort
Antal Højskolesangbøger af nyeste Udgave, og da min Kone
ikke vilde staa tilbage, skænkede hun et lignende Antal. Nu
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havde vi for Alvor noget at synge efter, og det tør siges, at
Mulighederne er blevet godt udnyttede i Tiden siden. Dagen
efter denne festlige Afslutning paa de første to Maaneders Skoles
tid drog enhver af Sted for at fejre Jul dér, hvor Julen altid
er bedst, nemlig i Hjemmet.
Allerede 5. Januar mødtes vi alle igen. En eller anden
klog Mand havde forsikret os om, at en Vinter som den fores
gaaende kunde vi ikke faa igen. Det fik vi heller ikke, idet

Skierne fremstiller vi selv.

vi fik en, der var meget værre. Det var derfor meget pass
sende, at Dansk Folkefilm glædede os med den imponerende
Naturfilm »Tundra« fra Alaska. Knap saa behageligt var det
at spadsere i sluttet Trop til Hjørring, hvor Dansk Ungdoms
samvirke atter holdt Møde; men Dr. Harald Ewertsen fik os
til at glemme alt, da han fortalte om sin Gerning ved Fins
landsambulancen og viste Film fra Finland. Vi saa i det hele
taget mange gode Film: Den forsvundne Verden, Hvor Ens
keltspor bliver Dobbeltspor, Farvefilmen Aarhus—Kalundborg,
Over de høje Fjælde, Det daglige Brød, Bohuslän, Vandreliv
i Jylland, Ungdom og Bøger, Flavet omkring Danmark og
den pragtfulde norske Skisportfilm: Et Folk paa Ski. Det
var maaske ikke mindst den sidste, der vakte alle Elevernes
Interesse for Skisporten. I alle Tilfælde blev de svært ivrige,

30

Ud til herlig Vintersport.

og der fulgte nu en meget travl Tid for Arne, indtil faktisk
alle havde lavet de fineste Ski med alt Tilbehør.
Ellers fortæller min Dagbog mest om Frost og Sne. Vi
er Morgenmænd, men i den koldeste Maaned sov vi en Time
længere hver Morgen, for naar Termometeret viser
27 °,
saa tager det Tid at faa Varmen rundt i hvert eneste Lokale
og hvert eneste Elevværelse. Men det gik, godt endda.
Større Møder var der ikke til at holde. Kun faa Gæster
vovede sig ud, den Aften vi havde Besøg af IV. Sieverts,
der mesterligt læste Skuespillet Rust. Men saa meget mere
kunde vi samle os om selve Skolearbejdet, og da Solen var
ret flink til at skinne midt i al Køligheden, blev mangen
Middag og Søndag anvendt til Skiløb, eller vi fandt Skøjterne
frem og gik paa Dammene. Charles Hansen glædede os med
en kvik Skiløbersang, hvortil han ogsaa selv komponerede
Melodi, og snart lød dens Ord og Toner over hele Skolen.
Ogsaa andre festlige Afbrydelser var der, som f. Eks. da
vi fejrede min Fødselsdag og ikke blot fik Rundstykker til
Morgenkaffen, men til Middag spiste over 800 Æbleskiver.
Endelig kom Tøvejret, — men samtidig kom Influenzaen,
og Forældrefesten maatte udsættes. Tøvejret blev desværre,
men Influenzaen heldigvis kun af kort Varighed. Med stor
Inderlighed sang vi Blichers Sang: Det er koldt derude. Vi
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fik Snestorm, Vejlukning, Frostsprængninger af Vandrør m. m.,
men vi fik ogsaa gode Møder. Forfatteren cand. jur. Henning
Nielsen, København, talte om det nordiske Sprogfællesskab.
Det er jo lige Vand paa min Mølle. Lærer Fang Petersen
talte ud fra Verslinien: Vi elsker vort Land. Og ved et større
Møde talte Lærerinde Inger Enemark, Tønder, og Arkivar
Waendelin, Aalborg. Samtidig blev D. N. U. Filmen forevist.

Fra »Billeder af Nordens Sagabog«.

Vi naaede ogsaa vore sædvanlige Besøg paa Biblioteket og
industrielle Virksomheder i Hjørring samt paa større Gaarde
i Omegnen. Delt i to Hold var vi to Aftener Gæster paa
Hæstrupgaard, hvor Proprietær Andersen og Frue gav os
en i alle Henseender god Aften. Det er ellers mest Sommer«
pigerne, der oplever saadanne Besøg, men vi var meget tak«
nemmelige over, at ogsaa Vintereleverne fik den Oplevelse.
I Begyndelsen af Marts kunde vi fejre vor Forældrefest,
og lidt senere holdt vi den store Vinterfest. Ved disse Fester
underholdt vi blandt andet med noget, vi kaldte »Billeder af
Nordens Sagabog«. — Gennem Sang og Musik, Recitation og
skiftende Billeder foretog vi en Rundrejse til alle de nordiske
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Lande. Eleverne gik op i deres Roller, og det blev en baade
smuk og fornøjelig Billedbog fra Norden, vi der fik samlet.
Et enkelt Møde fik vi endnu, hvor Kaptajn Bartholdy talte
om Dansk Ungdom af 1940, og en Lønstruptur i straalende
Solskin, men saa var Skoletiden gaaet. Vi blev vejet, og trods
alle Rationeringer tog Eleverne tilsammen 675 Pd. paa i Vins
terens Løb. En af dem var saa velbevandret i nordisk His

»Foraars«vejr 30. Marts 1941.

storie, at han kunde citere den norske Skjald fra Slaget ved
Stiklestad 1030: Kongen har født os godt.
Men Vinteren vilde ikke slutte. Vi fik Snestorm og streng
Frost lige til det sidste. Alligevel mødte der mange, over 250,
til Afslutningsfesten. Men saa mange Kaner har jeg heller
aldrig set paa en Gang før. Eleverne havde en righoldig
Udstilling af alle deres Arbejder, de viste god Gymnastik, og
i det hele fik vi en Afslutning, der var Vinterholdet værdig.
Saa drog de da hjem, de kære Gutter, selvfølgelig i Snevejr,
og vi var igen ene paa Borgen.
Lærerinde Frk. Svendsen, der gennem en lang Aarrække
har virket ved Børneskolen og været os en kær Ven og god
Nabo, sluttede til April sin Gerning her i Bagterp. Flere
Somre underviste hun her paa Ungdomsskolen, og de skif«
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tende Elevhold har alle lært hende at kende. Heldigvis rejste
hun ikke længere bort end til Bagterp østre Skole, saa der er
stadig Vej imellem os; men Beboerne i Skoledistriktet holdt
her paa Skolen en smuk Afskedsfest for hende.
April Maaned blev ellers brugt til Forberedelser af enhver
Art, og den 3. Maj holdt de 94 Sommerpiger deres Indtog
paa Skolen. Vi glædede os meget til at modtage en saa stor
Flok; men samtidig var vi noget ængstelige derved. Kunde
vi magte Opgaven, og vilde Sommeren faa sit sædvanlige
Præg, eller vilde de mange Enkeltheder og alle Oplevelser
lige som blive borte imellem saa mange?
Lad det være sagt straks, at vi fik en helt igennem god
og indholdsrig Sommer sammen, og vi retter herved vor
hjerteligste Tak til Medarbejdere og Elever for Arbejdsvilje,
Sammenhold, imødekommende Forstaaelse og kærligt Vennes
sind. Naar vi nu tænker tilbage paa Sommeren, ligger der
for vor Tanke et Lys og en Hjertevarme over alt, hvad vi i
Fællesskab naaede frem til. Der var ingen, der prøvede at
skille sig ud; vi blev virkelig til een stor Familie, hvor hver
enkelt følte Ansvar over for Enheden og Helheden.
Vore gode Venner og Medhjælpere fra tidligere Somre:
Else Nyholm, Anna Salling og Birgit Jørgensen vendte heldig*
vis hjem til os igen. Men for at være sikre paa at kunne
klare Dagens Gerning fik vi desuden som Assistenter tre andre
gode Venner: Grethe Jensen, Asta Hansen og Johanne Holst
Nielsen, saa det var en baade stor og dygtig Medarbejderstab,
naar disse seks blev talt sammen med de faste Folk. Men
der blev Arbejde til os alle. Eleverne deltes i fire Parallelhold,
og inden mange Dage gik det hele, som det skulde. Ja, maaske
med Undtagelse af Vejret, der stadig havde visse Vinterideer
i Behold og f. Eks. Store Bededag gav os noget, der godt kan
kaldes Snestorm, saa en planlagt Fællestur maatte opgives, og
vi i Stedet legede i Salen, fik Musik, Film og anden Fornøj*
else. Heldigvis havde vi lidt Brændsel tilbage trods den lange
Vinter, og vi lunede os inden Døre, indtil den virkelige Som*
mer naaede til Danmark.
Snart kom der Møder, Udflugter og Festligheder ind
mellem de regelmæssige Arbejdsdage, der dog heldigvis ogsaa
3
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Sommerholdet 1941.

blev festlige, takket være de lysvaagne, lydhøre, lærvillige
Sommerpiger. Ved Sommerens første Møde talte Aage Møller,
Rønshoved, og Dagen efter havde han en Historietime med
Eleverne, hvor vi alle følte os løftet og baaret frem mod ny
og lysere Tider gennem Aage Møllers stærke Tro paa Livets
endelige Sejr over Død og Mørke. Til Pinsemødet var vi
over 300, og her talte Provst Hermansen om de 50 Dage fra
Langfredag til Pinsemorgen. Vi deltog alle i Dansk Ungdoms^
samvirkes Møde i Hjørring, hvor Adjunkt Langballe talte,
reciterede og viste smukke danske Lysbilleder, og vi sang af
vore kærnedanske Sange.
Kristi Himmelfartsdag havde vi en meget vellykket FæL
lestur til Lønstrup, til Maarup gamle Kirke, hvor der den Dag
atter lød Salmesang fra unge Stemmer, og. til den ensomme
»Kæmpe«, det hvide Fyrtaarn paa Rubjerg Knude. Saa var
ogsaa Sommerens første Maaned gaaet, og vi holdt Pinseferie.
Da vi mødtes igen, gav vore trofaste Venner fra Ilbro
sammen med Lis os en udmærket Musikaften, og kort efter
fejrede vi Grundlovsdagen. Mange gamle Elever mødte frem.
Pastor Kaarsbo fra Tylstrup kom cyklende med 80 unge,
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Medlemmerne fra Bagterp og Harken—Hæstrup Ungdoms«
foreninger og alle vore egne deltog i Mødet, over 400 ialt.
Jeg talte om dansk folkelig Trofasthed, vi legede paa Bold«
pladsen, og om Aftenen læste Charles Hansen. Det blev en
rigtig Grundlovsfest for os alle. Søndagen derefter havde vi
vor faste Skovtur til Tolne. Saadanne Heldagsudflugter hører
med til en Sommerskoles Begivenheder; vi baade ser og lærer

Lærerpersonalet ved det ny Havehus.

meget paa disse Ture, og Elevernes Stilebøger rummer mange
gode Beretninger derom. Fra Toppen af de højeste Lyng«
bakker klang Aakjærs Sang: Tag et Maal af Danmarks Land
fra dets egne Høje. En Søndag fik vi Besøg af Mygdal Ung«
domsforening, en anden Dag af Torslev Ungdomsforening,
og disse Aftener tilbragtes med Sang, Musik, Leg, Film og
frit Samvær. Vi er altid glade over at modtage Gæster, og
Eleverne vil gerne yde deres Bidrag til Underholdningen
gennem Korsang og Folkedanse.
St. Hans Aften fejrede vi med al den Festlighed, Mid«
sommerkvælden har hævdvunden Krav paa. Udvendigt Baal
3*
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var bandlyst; men paa
Scenen
fremstillede
Helga og
Charles
Flansen ved Elever«
nes Hjælp forskellige
smukke Tableauer og
Billeder, blandt andet
et
Midsommerbaal
med Sang og Musik
omkring. Resten af Af«
tenen gik muntert
med Folkedans. Bag«
terp og Hjørring Ung«
domsforeninger var
Gæster.
Vor kære
svenske Ven Helge
Ingemar, som vi atter
i Aar maatte savne,
sendte et Telegram
Gammel Vals.
fra Göteborg til vor
St. Hans Fest.
En af Sommerens store Begivenheder var vor Deltagelse
i det vendsysselske Gymnastikstævne i Brønderslev. Ca. 1200
Gymnaster deltog, og der var over 3000 Tilskuere. Det var
en Oplevelse at se disse unge Gymnaster til den fælles Ind«
march. En Skov af Dannebrog foldede sig ud i Sommer«
brisen, Sangen lød saa fuldtonende, at den blev en ærlig
dansk Bekendelse, og Forstander Brandt Pedersen, Vraa, holdt
Festtalen. Vore Elever, der udgjorde Stævnets største Hold,
viste en fin Gymnastik, men de havde ogsaa trænet flittigt
under dygtig Ledelse af Asta Hansen og Helga Hansen.
Fra Proprietær Thrane, Teklaborg, fik vi en venlig Ind«
bydelse, og vi tog med Tak og Glæde derimod. Paa Teglhøj
stod vi og skuede ud over vor skønne Landsdel, i Teklaborgs
Have nød vi Mad og Drikke, i Baggesvogn Skov tumlede vi
os af Hjertens Lyst og vendte hjem med Sindet fyldt af frisk
Glæde og veloplagte til det daglige Arbejde Dagen derefter.
Senere blev vi indbudt til Sommermødet i Poul Abrahamsens
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Have i Sdr. Harridslev, hvor der var mødt mange Menne«
sker. Der var Foredrag af undertegnede, Eleverne sang Kor«
sang og dansede Folkedans i deres selvsyede Kjoler. I Laden
var dækket et næsten eventyrligt langt Kaffebord, hvor der
var baade Plads og rigeligt af alt til os alle. Det blev en
meget god Aften, og vi siger endnu en Gang Tak for al den
Venlighed og Forstaaelse, vi møder i saa mange gode vend«
sysselske Hjem.

Fra Gymnastikstævnet i Brønderslev.

Pastor Evald Christensen, Taars, der saa ofte har glædet
os ved sine Foredrag, baade ved offentlige Møder og i Ti«
merne for Eleverne, cyklede ogsaa i Sommer herop og talte
til Flokken. Af Filmsaftener kan nævnes: Halvorsmindefilmen,
der gav os et Kig ind af vore egne Vinduer, en Film fra
Halland og Visby, Dansk Vandrelaugs Jyllandsfilm og en
Aarhusfilm m. m.
Nu var vi naaet frem til ikke blot Sommerens, men hele
Aarets største Festdag: Elevmødet. Havde Vinteren og For«
aaret været en kold Tid, saa blev Midsommeren til Gengæld
varm og tør. Netop Elevmødedagen naaede Varmen sit Højde«
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punkt. Alligevel samledes mindst 600 gamle Elever her den
Dag. Vi var forberedt paa stort Besøg. Den sædvanlige
Tekst til Møder nu om Dage: Kaffebrød og Sukker med«
bringes, skulde ikke gælde, naar det var saa kære Gæster, der
mødte frem. I Haven blev alle trakterede med Eftermiddags«
kaffe. Jeg talte om, hvorledes et Folk altid præges af sine
Livskaar og sin Skæbne, og talte om, at vi skulde have Heim«
dalsindet, saa vi aldrig vilde lade os overliste, men med op«

»Feriegæsterne«.

rejst Pande møde, hvad der vilde komme. Mange Breve og
Hilsener fra Elever, der ikke kunde være med, blev op«
læst. — Vi siger Tak for alle disse Breve! — Senere holdt
Lektor Adler Lund, Statsskolen i Sønderborg, nu Lærer ved
Katedralskolen i Roskilde, et Foredrag, som vil blive husket
af alle, der hørte det. Det blev et mægtigt Udsyn over dansk
Historie gennem Aarhundreder. Den samlende Linie deri var:
Dansk Livskraft har altid vist sin Bæreevne, og den er ikke
mindre i Dag.
Eleverne underholdt med Folkedanse og Korsang. Under
Ledelse af Formanden Kr. Rykind Eriksen, Vrensted, holdt
Elevforeningen sin Generalforsamling, der omtales senere i
Bogen. Rykind Eriksen bragte Skolen en varm Tak for
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den Festdag, den ved Elevmødet bereder de gamle Elever.
Om Aftenen opførte vi »Feriegæsterne«, og det er ingen Overs
drivelse, naar der siges, at det blev en Succes.
I Ugen efter Elevmødet har vi altid mange Gæster, saa*
ledes ogsaa i Aar: Asdal Husmandsforening, Hjørring Amts
Husmandsforening, Hjørring Gartnerforening, Landboforening
gen og en Aften mange Gæster til offentlig Opførelse af

Et af de fire Køkkenhold.

»Feriegæsterne«, der ialt blev set af ca. 2000. Det var travle
Dage for os alle; men det er en Glæde at se saa mange
Gæster her, selv om Befordringen er Hestevogn eller Cykel,
og Humøret var højt over hele Linien. Eleverne passede med
Flid deres Arbejde om Dagen, og om Aftenen var vi alle op*
taget af at vise rundt og underholde de fremmede. Den 17.
Juli var sidste Arbejdsdag, inden vi holdt vor Sommerferie.
Efter Ferien samledes vi alle med friske Kræfter og pa*
rate til de sidste to Maaneders Skolearbejde. Køkkenholdene
havde travlt med Syltning, Henkogning og anden Behandling
af Sommerens Afgrøder. For at give Eleverne den bedst mu*
lige Undervisning havde vi i Sommer tilrettelagt Arbejdet i
Skolekøkkenet saaledes, at hvert Hold ikke blot som sædvanlig
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arbejdede om Formiddagen og spiste Middagsmad i Skole«
køkkenet, men ogsaa fik Eftermiddagskaffe og Aftensmad dér.
Paa den Maade kunde de bedre alle komme i Virksomhed,
og der blev Mulighed for at faa flere Retter prøvet og flere
Opskrifter gennemgaaet. Men paa en Ungdomsskole skal der
ogsaa altid være Tid og Plads for den gode og sunde Ung«
domsglæde. Allerede en af de første Aftener efter Ferien

Paa Søndagsudflugt til Kjul.

havde vi en »Broget Aften« med Optræden af »lokale Kunst«
nere«, og den første Søndag havde vi stor Fællesudflugt
til Hirtshals, til Kjul Strand og til Asdalgaard. Det var Fa«
milien Nielsen, Asdal Brugsforening, og Familien Andreasen,
Asdalgaard, der efter kærkommen Indbydelse til os gav os en
overordentlig god Dag med den bedste Behandling i alle
Maader. Der er skønt ved vort vendsysselske Hav, selv om
det stormer, og der er pragtfuldt i en gammel Herregaards«
have og i store, smukke Stuer. Hos Familien Sørensen, Træ«
holt i Mygdal, var vi Gæster en Eftermiddag. Vi blev vel
nok imponerede over det ejendommelige Landskab, de har
dér; store Bakker og dybe Kløfter imellem. Der var Blaabær
i store Mængder, og vi bar tydelige Mærker af vor Interesse
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for den stærktfarvende Frugt. Det er mange Gæster for pri«
vate Hjem at tage imod; men det er noget, der glæder Elevs
erne og os alle. Tak for Dagene!
Af andre Begivenheder maa endelig nævnes den skønne
Aften, da Landsretssagfører Ugilt og Landinspektør Boe sang
for os de dejligste Sange, og Hans Jensen og OrZa Pedersen
gav os fine Musiknumre. Den Aften levede vi højt paa længe.
Vor Færøaften samlede mange Gæster. Provst Hermansen

En Haandarbejdstime i Haven.

talte om Færøerne og det færøiske Folk, den mindste Gruppe
inden for den fællesnordiske Folkestamme. Fru Hermansen
og en færøisk Student sang paa Færømaalet. Vi spillede
Færømelodier, sang en Række Færøsange, vi netop havde faaet
lært til Dagen, og vi saa Lysbilleder og Film derfra. Søn«
dagen efter hørte vi i Radioen, at der blev fortalt derom i
Færøudsendelsen.
Sidst i August holdt vi Sommerens Forældrefest, og trods
Trafikvanskelighederne var faktisk alle Elevernes Forældre
mødt frem. Eleverne hilste Gæsterne velkommen med et smukt
Tableau: Mor Danmark. Dagen blev tilbragt med forskellige
Opvisninger, Foredrag og frit Samvær, hvor vi havde god
Tid til at tale sammen. Kort Tid efter var Læge Ingerslev,
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Hjørring, saa venlig at komme herud og holde et godt Fore*
drag for os. Vi deltog i Dansk Ungdomssamvirkes Møde i
Hjørring, hvor Provst Hermansen talte, og hvor Hjørring
Orkester spillede dansk Musik, og da vi havde faaet indhø*
stet, holdt vi et muntert Høstgilde, hvortil hver Elev havde
indbudt en Gæst.

Sommerens Gymnastikhold.

Men nu gik Sommeren paa Hæld. Med det daglige Ar*
bejde fik vi mere og mere travlt. For kun det Arbejde, der
er gjort helt færdigt, har fuld Værdi. Alle sled trofast og
dygtigt med Fagene, og det blev synligt baade i Arbejds*
bøgerne og i de flittige Hænders Frembringelser. Kongens
Fødselsdag fejrede vi ved en stor Fest. Salen var saa pyntet,
som den kunde blive, og vor gode Ven Valgmenighedspræst
Lomholt Hansen, Bøvling, talte godt til den store Forsamling.
Aftenen bød paa mange Fællessange, Lysbilleder, Film, Musik
og Kaffebord. Men det var ogsaa Sommerens sidste Møde.
Vi holdt »aabent Hus« med Udstillinger og Opvisning Søn*
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dag den 28. September, og Dagen efter var der Afslutnings*
fest. Det blev en stor Dag med usædvanlig mange Gæster,
og ved Aftensbordene blev der talt af mange. Men det er
en Vemodens Dag. Nu skulde der atter siges Farvel til et
Hold, og, som jeg skrev i Indledningen til dette Stykke, det
giver Rifter i Hjerte og Sind. De kære og flinke Sommer*
piger drog af Sted, og vi, der blev tilbage, mærkede tydeligt,
at nu var det pludseligt blevet Efteraar.

Spisesalen.

Fra Oktober Maaned skal kun nævnes, at vi havde den
Glæde at give Husly til to gode Ugekursus. Hjørring Amts
Husflidsforening holdt Kursus for Husflidslærere under Le*
delse af Meinert Sørensen, Viborg, og Hjørring Amts Gym*
nastikforening afholdt Delingsførerkursus med Esther Skriver,
Odense, og A. P. Dømmestrup, Ollerup, som Ledere. Da vi
kom til November, var vi parate til at begynde med et nyt
Hold, og 3. November mødte de 94 Vinterelever. Foruden
den faste Lærerstab fra tidligere Aar er Lærer Kristian Larsen,
Ørum, der er gammel Elev herfra, nu ansat her, og endvidere
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har Lærer Jakobsen, Bagterp Børnes
skole, regelmæssige Timer med Elevs
erne. Men Beretningen om, hvad
vi allerede har delt med hinanden i
denne Vinters Fællesskab, tilhører
næste Aarbog.
Det blev et langt Vennebrev
denne Gang, og endda er der meget
mere, jeg gerne vilde skrive om. Men
en hel Del af det, der ligger os dys
best i Hjerte og Sind, tier vi med —
indtil videre. Det gaar stærkt mod
Jul nu, og snart sender vi JulehiL
sener og Juleønsker ud til hinanden.
Brorson skrev engang: Her vil ties,
her vil bies! Han skrev endvidere:
Dagene længes, Vinteren strenges, og
det er svart! Men han slutter med at skrive: Se nu er Stuns
den næsten oprunden, som gør dig glad! Med disse Linier
sender vi vor kærligste Hilsen og vore bedste Juleønsker ud
til alle gamle Elever og Venner, som vor Aarbog bringer Bud
til. Endnu har ingen Vinter været saa lang og streng, at der
ikke er kommen Foraar og grødefuld Sommer efter den. Det
vil ogsaa ske for os alle, for vort Folk og Land.
Glædelig Jul, allesammen!
Eders hengivne

Ellen og Frode Nielsen.

Alle Skolens Medarbejdere og alle Børnene her sender
ogsaa de bedste Hilsener og Juleønsker til Aarbogens Læs
sere!

Vulkaner og varme Kilder.
Der er et Eventyr, der lyder saadan:

»Højt imod Nord ligger et Land. Koldt er dets Navn,
men Ild gemmer det i sin Favn. Under Nordlysets veks*
lende Farvespil ligger de store Vidder, mens tavse Fjælde staar
og ruger over tusindaarig Saga. Snebelagte Tinder hæver sig
højt mod Himlen, Midnatssolens Glans spinder sit Trylleskær,
og Verdenshavets Bølger vælter ind mod dets Kyst. Landet
skælver for drønende Vulkaner, men varme Kilder vælder af
Jordens Skød.
Hule Drøn ruller hen over de udstrakte Vidder. En Røg
stiger op fra et af Bjærgene. Og Landet lytter.
Det er en af de store Vulkaner, der begynder at tale.
Oppe fra Toppen af det Bjærg af Slagger, som den selv har
lavet, taler den til Landet. Først rømmer den sig saa vold*
somt, at nogle Smaabjærge begynder at ryste. Saa slynger
den en laagesky af Røg og Støv og Damp rundt om sig selv
og begynder saa endelig at tale, mens gloende Stene og glø*
dende Gnister staar den ud af Munden.
»Det er mig, som taler!« — siger den og er lige ved at
revne af Varme. — »Hør da alle! og skælv for min Røst! Se
jer om i dette Land, og sig mig saa, hvad I ser. — Kan I se
Nordlyset der langt ude? smukt er det at se paa. Men hvor*
for skal det staa der langt ude i det fjerne? Her i Landets
Midte skal det staa! Jeg forlanger, det skal danse sin Farve*
dans her midt paa den hvide Jøkeljord! Jeg haaber, alle maa
kunne indse, at det vil være til Gavn for det ganske Land.
Og se til Solen! Er der nu nogen Mening i, at den skal have
Lov til at kigge paa os og passe paa os hele Døgnet rundt?
I Havet skal den dykkes! — Og Verdenshavets Bølger! hvad har
de at gøre ved vor Kyst? — Og Fjældene, der bare staar og
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ikke laver andet end at kaste Skygge! Riv dem ned! riv det
ned! Det er jo saa helt forkert altsammen! Lad mig komme
til, saa skal jeg forme Jorden!«
Her ryster hele Vulkanbjærget saa voldsomt, at syv smaa
Kratere springer op rundt om og rækker en lang Ildtunge
mod Himlen. Daarskab og Vildskab farer over Landet. Mange
Mennesker lukker Øjnene og hyler som Hunde.
En sort Sky af Grus og Sten, af Damp og Mudder, væh
ter ud af Vulkanen og forvandler Dag til Nat. Store Masser
af de grovere Dele slynges mod Himlen, men falder tilbage
paa den selv.
Andre Vulkaner begynder ogsaa at kaste med Sten. En
Regn af Aske trænger viden om og ødelægger alt levende i
mange Miles Omkreds. Aske og Dampregn forener sig til
store Dyndstrømme, der tilintetgør alle Afgrøder og laver
ødelæggende Oversvømmelser i de ellers saa frodiggrønne
Dale. En Dampsøjle lyser i Natten som Ild, men det er kun
Genskin fra de glødende Masser i Krateret. Mægtige Lava«
strømme breder sig til alle Sider, kvæler det groende Liv,
størkner til sidst og ligger saa som en haard og kold, en øde
og gold Skorpe over Jorden.
Kun Fossen springer fra Sten til Sten, synger sin Sang
om Vinter og Vaar. Verdenshavets Bølger vælter sig vrede
mod kolde Klipper. Mørke staar de stolte Fjælde, tunge,
tavse.
Da stiger der fra Jorden en Stemme, — dæmpet og stærk
lyder den.
»Du former Jorden, ja.« — Stemmen kommer fra en af
de varme Kilder, der findes i Nærheden. — »Din vulkanske
Voldsomhed bygger Bjærge, hvor der før var de udstrakte
Vidder og grønne Dale. — Men hvem er det, der lader Livet
gro? Hvem er det, hvis Varme vælder dybt fra skjulte Kilder,
værner spæde Spirer mod Kuldens Magt, kalder paa Liv i de
døde Masser? — Du taler saa højt om at rive ned. Dit Værk
kan du skue i disse golde Bjærge af størknet Lava. Det er
alt, hvad der bli’r af din vældige Varme.«
»Hvem er du?« — spørger Vulkanen. — »Og hvem har
givet dig Lov til at have nogen Mening!«
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»Kender du mig ikke?« — siger Kilden — »Det er Livet
selv, der byder mig at tale. Tordenens Tale fører jeg ikke,
og ingen skælver for min Røst. Maaske er min Varme ikke
større end din, men du tjener Døden, mens jeg tjener Livet.«
En brusende Lyd som en underjordisk Musik stiger op
fra Kilden. Dens store Skaal med de skinnende Vægge i
røde og hvide Farver med enkelte blaa Striber er fyldt med
det dejligste krystalklare varme Vand, hvori Flimlen spej«
ler sig.
Varmt og stille taler den: »Jeg stiger, og jeg daler. Jeg
lyder Loven i Livets Tjeneste. Du gør Mennesker gale, mig
kommer de tillidsfulde hen til. Vældige Masser af Jordens
skjulte Varme gemmer jeg i Dybden. Stundom glæder jeg
mig selv og andre ved at sende en Søjle højt til Vejrs —
rejser af de levende Vande en rank Kirkesøjle mod Himlen.
Men naar du har sværtet Menneskene med din Røg og Damp,
da er det mine varme Kilder, de søger for atter at blive sig
selv. Gennem skjulte Rør og lange Kanaler ledes mine Kræf«
ter ind i bestemte Baner, hvor der ikke rejser sig Bjærge, men
hvor der kaldes paa noget levende. Mine Kræfter staar i de
enkelte Menneskers Tjeneste. Mine Kræfter er det, der hjæl«
per dem i Kampen mod Kulden ved at gøre Hjemmene varme.
— Og se! de Blomster bag Ruderne der, — store hvide Kro«
ner breder sig — smykket med de mange festlige blaa — om«
kranset af røde Roser — en Øjets Lyst og Hjærtets Fryd —
som selve Glædens og Skønhedens Velsignelse. Uden mig
stod de ikke her i dette Land saa højt mod Nord.«
»Gammeldags Kistepræk!« — siger Vulkanen foragteligt
og sender en hel Ladning af Sten og Grus helt ud i Ver«
denshavet.
»Mon ikke det er dig, der er et Hundrede Aar mere
gammeldags end jeg!« — siger den varme Kilde og sender en
brusende Vandsøjle højt mod Himlen. — »Se blot til de Men«
nesker, der bader ved mine Kilder. Du har kun Stene at
byde, men hos mig henter de sig Sundhed og Glæde«.
Vulkanen svarer kun med lange, dundrende Drøn, der
ruller hult i den tomme Luft.
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Men badet i Midnatssolens Glans — under Nordlysenes
evigt vekslende Farvespil — ligger de store Vidder udstrakte
milevidt — hvilende i sig selv — fra Tidernes Gry og til Tid
gaar i Grav. Stolte staar de tavse Fjælde — rugende tungt
over tusindaarig Saga. Snebelagte Tinder hæver sig højt mod
Himlen — Verdenshavets Bølger ruller ind mod dets Kyst —
Landet rystes af rygende Vulkaner — men varme Kilder væl*
der af Jordens Skød — Blomst springer ud, og Livet gror.«
Saavidt Eventyret.
Nu er det jo med Eventyret, ligesom det er med Livet
selv, at det rummer saa mange Muligheder, at enhver selv
maa vælge, hvad han har mest Brug for. Eventyrets Billed*
tale om den buldrende Vulkan med de store ødelæggende
Magter og den varme Kilde med de livgivende Kræfter kan
ogsaa overføres paa mange menneskelige Forhold.
Vi kender det f. Eks. fra de Hjem, hvor Manden i Huset
gaar omkring som en buldrende Vulkan, der skælder og smæk
der og dominerer det hele, mens det i Virkeligheden er Kvin*
den i Huset, der ganske stille og ubemærket ordner det hele
og faar Livets Blomster til at gro.
Og vi kender det samme fra det lille Samfund, der findes
paa en Ungdomsskole, og hvor der ved hvert Skoleholds Be*
gyndelse findes nogle faa, som oftest lidt smaat begavede, der
med høj Røst og Røg og Damp søger at gøre sig bemærkede,
men som altid inden ret længe bliver saa ynkelig smaa ved
Siden af de andre, der ved stilfærdig Optræden viser Stil*
hedens Styrke og en levende Kraft i den fortættede Energi.
Det første er nemlig dansk Væsen saa inderlig imod, — det
sidste bøjer vi os for i Ærbødighed.
Det samme ser vi i det lidt større Samfund, der hedder
Danmark. Ogsaa her møder vi saadanne smaa rygende Vul*
kaner, der spyer værdiløse Slagger om sig. Men dansk Sind
og dansk Væsen foretrækker Ro og Værdighed og har kun
et overbærende Smil til overs for den Slags, der ynder at op*
træde paa Gadedrengemaner, hvad enten det nu er Kommu*
nister eller andre.
Og saadan kan vi føre Billedet videre ud. Men da det
er en Erfaring, at man har størst Glæde og Udbytte af de
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Tanker og den Mening, man selv finder ud af, skal jeg ikke
her berøve jer den Glæde, men overlade Resten til jer selv.
Kun vil jeg sige endnu en Gang, at i den onde Tid, vi
nu oplever, hvor Mand rejser sig mod Mand og Mening mod
Mening, Stat mod Stat og Diktatur mod Demokrati, at der
vil vi, der elsker Livet, kun finde det, der gør Livet værdi«
fuldt for os, der hvor de levende Kræfter i deres Væsen er
eet med den stille Ærbødighed for Livets guddommelige
Væsen.
Charles Hansen.

4

Den 9. April.

Tragen dæmred og brod frem med Foraarsgrøde,
Morgenlærken steg med Sang mod Himlens Blaa,
men med eet der kom fra Syd et Syn i Møde,
tavs den stirrer angst paa store Fugle graa.
Danske Drenge ser med Sorg, at nu det gælder
Danmarks Frihed, dyrebar i danske Sind.
Danmarks Værge ikke stort i Flokken tæller,
men enhver dog trofast sætter Livet ind.

Voldsomt vælder frem en tusindtallig Skare,
Jorden drøner under Krigens Pansermagt.
Det er mer, end disse danske Mænd kan klare,
inden Kvæld er hele Danmark mørkelagt.
Danske
hin saa
vi med
vi med

Sønner, alle I, som maaffe bløde
skæbnetunge Dag for Danmarks Sag,
Sorg og Smerte mindes vil de døde,
Tak vil mindes eders Hjærtelag.

Tak til jer, der kæmped! Tak fil jer, der vilde!
Tak, fordi I lød vor Konge, alle Mand,
da med disse Ord han bød jer være stille:
Gud bevare jer og hele Danmarks Land!
I stod Vagt for gamle Danmarks Blomsterhave,
unge, stærke, danske Mænd i Livets Vaar.
Nu vi lægger Blomsterkrans paa eders Grave,
men jer Daad til evig Tid i Mindet staar.
Charles Hansen.

En Hilsen.
J^er er spurgt mig, om
jeg ikke kunde have
Lyst til at sende gamle
Bekendte en Hilsen gens
nem Aarsskriftet. Det vil
jeg forfærdelig gerne, men
jeg synes bare ikke, jeg
har noget at fortælle.
Dog, lad mig sige lidt
om noget, jeg arbejder
med for Tiden, et Emne,
som vil være de fleste
Læsere kendt.
Det er om Folkedans, og jeg er klar over, at her »stander
Landet i Vaade«. Ja, jeg har selvfølgelig ikke været ret mange
Steder; men der, hvor jeg har været, er jeg unægtelig blevet
lidt forstemt over det, jeg saa — men kun en kort Tid, for
saa maa jeg sige til mig selv: Her er saa sandelig en uopdyrs
ket Mark, der venter paa sin Mand! Altsaa: Ungdommen,
eller i hvert Fald en stor Del af den, kan ikke danse. Det
gælder Karle som Piger. De kan ikke ganske almindelige
Polkatrin, som jo da er en Betingelse, den eneste; de øvrige
Trin lad dem komme lidt efter lidt. Polkatrin i Takt til Mus
sikken, det har jeg altid ment er Mindstefordring for at kunne
være med i Folkedansen, men denne Betingelse er ikke til
Stede. —
Ja, men, vil flere af Læserne sige, hvor er dog Sørensen
havnet, siden det staar saa elendigt til? Et Sted i det sydlige
Jylland, mine Herskaber, men jeg har set lignende Præstationer
i Midts og Vestjylland, og naar jeg tænker mig om, foresvæver
der mig noget om, at det var af samme Skuffe, jeg var Vidne
til i nogle Dansetimer i min Halvorsmindetid. Jeg kan endnu
se — og høre, ja for de nævnte Udfoldelser gjorde sig uals
4*

52

mindelig kraftigt lydmæssigt set — det nye Hold, da det
første Gang lagde ud med »Mortens Nykker« og »Skomagers
stykket«. — Nej, Ungdommen af i Dag, de helt unge, de kan
ikke danse, og ved danse forstaar jeg saadan noget som en
pæn, taktfast Polka og Vals i al Beskedenhed. Det er Minis
mum. Kan man dette, saa kan man efterhaanden tilegne sig
de forskellige Danse.
Altsaa: de unge kan ikke danse. Godt, saa maa de lære
det. Da gælder det at faa dem purret ud, naar der kaldes til
Øvelse i de gamle Danse, Folkets egne Danse, ikke de mange
fremmede, I godt ved, der baade musiks og dansemæssigt er
os saa fremmede. Og vi maa begynde ved Begyndelsen, vi
maa øve de forskellige Dansetrin, rent gymnastisk, Omtræds
ningstrin (uden at »slæbe«), Hoppetrin, Mazurkatrin o. s. v.
Og saa lægger vi ud! Polkatrin, saa det staar efter, Ruder Es,
Fingerpolka, Lotte gik — og en hel Masse andre, og lidt efter
lidt kommer saa de andre Dansearter til, ind imellem lette
Turdanse som Pirrevals, Vesterbopolsk, Firetur m. fl.; de
kvikker op.
Ja, men kære lille Mand, det var jo lige netop saadan,
vi lærte det i Bagterp, det er da saa absolut ikke noget nyt,
vil nogle sige. Ih nej, jeg havde heller ikke tænkt mig at
bringe noget nyt, det er kun et lille Suk, fremkommet ved
det, jeg just arbejder med.
Tro nu ikke, jeg er saadan dybt bedrøvet. Nej, jeg er
glad ved at komme i Kast med en saadan Flok unge, for det
kan jo kun være glædeligt at se, at de trænger til lidt mere
af den Slags, som Rheinlænderpolkaen er af, den Dans som
stadig har bevaret sin Livskraft og Popularitet og Aften efter
Aften bringer Liv i et tilsyneladende livløst eller humørforladt
Bal. Ja, for det ser jo meget ofte ud, som om Folk er lede og kede
af at gaa og trisse rundt paa Gulvet til Trommelyd og Saxos
fonhyl. Men se, de bliver som kildet, naar Kapelmesteren i sin
Vaande bøjer Knæ for det hjemlige og klemmer paa med Molak,
Molak, mak, mak, mak — eller en anden Rheinlændermelodi.
Jeg siger: heldige I, der i Tide har hørt de festlige gamle
danske Dansetoner og lært at strække Ben efter dem, i barokke
Polkadanse og yndefulde Valse, den herligste af alle herlige
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Danse — lært dem f. Eks. i jeres Halvorsmindetid og saa
stadig plejer dem, sørger for, at de stadig øves.
Ingen Halvorsmindeelev gaar vel med den Idé, at Folke«
dans, ja, det er noget, man øver en Tid, og saa klæder man
sig ud en Aften i nogle gamle Dragter, eller Efterligninger af
gamle Festklæder, og holder Opvisning. Dette med Opvis«
ning er til Dels af det onde. Det fordyrer Foretagendet —
naa, Foreningen betaler — javel, men saa gør det noget, som
er værre: det giver Folk — baade Tilskuere og Udøvere —
den Forestilling, at det skal saadant være: øve to Maaneder
om Vinteren, derpaa Opvisning, og saa gemmes det hele hen
til næste Vinter eller saa. Nej, mine Damer og Herrer, denne
herlige Arv den skal bruges til Stadighed, den bliver bedre
ved Brug, og den bør udøves i Klædedragt Anno 1941, en
let og tvangfri Paaklædning. — Lad saa dem, som er naaet
lidt videre, de, som kan Les Lanciers, lad dem om Opvisninger.
Selvfølgelig maa den, der har en Folkedragt, da saa hjertens«
gerne tage den paa til Legestue; jeg vil kun slaa fast: Dragter
behøves saa absolut ikke, det er et fuldkommen underordnet
Spørgsmaal.
Mén nu ikke, at jeg fuldstændig har Sekstur paa Hjernen,
og at jeg ser rødt, naar Talen er om Tango, hot og swing og
lignende Foreteelser med lige saa pjattede Navne. Nej, men
det gør mig lidt ondt, naar man stadigvæk ser Folk bejle til
Negrene og ved, at vore gode, gamle Danse ikke bliver be«
nyttet efter deres Værd.
Jeg slutter med et Ønske om, at den Interesse for Folke«
dans, som er vaagnet, fortsat maa være levende, saa efter«
haanden alle Egne af Landet faar kende ogsaa denne Side af
Folkets Arv af dybe, stærke Minder.
Hermed en Hilsen til Aarbogens Læsere — men specielt
til mine gamle Elever og øvrige Bekendte. Min Kone — Høj«
bjerg! — sender ligeledes sine bedste Hilsener til gamle Ven«
ner. Vi har vor Virkeplads i Gesten; det er paa Kolding«
egnen, i Nærheden af Vejen. Skulde nogen komme paa disse
Kanter af Landet, saa er vedkommende meget velkommen til
et Besøg. Vi har et Vidunder af en Søn; han hedder Ole,
kom og se haml
Ingrid og Poul Sørensen.

Tre Dages Udflugten Sommeren 1941.
j

er gamrnel Overtro, at man skal rejse langt bort, hvis
man vil se noget smukt og opleve noget stort og skønt.
De sidste Par Aar, hvor ikke Rutebilerne staar parate til at
føre os paa Langtur, har lært os, at der i de nærmeste Egne
er meget at se. Denne Sommers store Udflugt gik til det
nordøstlige af Vendsyssel, og kort skal her berettes lidt om,
hvad vi naaede paa tre gode Sommerdage.
Den 14. August fik hver Elev udleveret et stort dupli*
keret Ark med nøjagtig Plan for Dagene. Dette Ark skulde
samtidig være et Grundlag for den store Stil, der efter Hjem*
komsten skulde skrives om Oplevelserne. Den 15. star*
tede vi om Morgenen med en ret betydelig Oppakning
paa vore Cykler. Vi vakte megen Opmærksomhed, da vi to
og to i fin Orden — ialt godt 100 — cyklede gennem Hjør*
ring. Mange vinkede ad os og ønskede os Lykke paa Rej*
sen. Det fik vi ogsaa, og god Vind næsten hele Tiden.
Første Dag gik Turen gennem Sønderskov, Sindal, Mos*
bjerg og Vogn til Jerup. Vi stod paa de høje Skrænter fra
den gamle Kystlinie og saa de mange Gravhøje ind mod Land,
og vi saa ud over de store brune Hede* og Moseflader ud
mod det sommerblaa Hav. Fra Jerup gik det videre nordpaa
ad Skagensvejen til Aalbæk. Paa Mejeriet blev vi hjerteligt
modtaget, og adskillige Liter Kærnemælk og Sødmælk gled
ned sammen med vore medbragte Klemmer. Efter en kort
Hvil kørte vi til Lodskovvad, og med Oskar Thomsen som
Fører gik vi ud mod »Europas Sahara«, som Raabjerg Mile
med fuld Ret bliver kaldt. I det hele taget er Landskabet i
den Del af Vendsyssel saa ejendommeligt og særpræget, at
alle burde op og lære det at kende. Men saa skal man til

55

Fods gaa ind mellem Indlandsklitterne og de to Milesøer ind
i selve Milen. Ad den Vej, som vi ogsaa gik, oplever man
Landskabet i hele sin storslaaede Vælde og egenartede Skøn«
hed. Man træffer Blomster og Bær, man aldrig har set før,
og der føjes ny Træk til det Billede af Danmark, vi bærer
i vort Sind. Midt inde i Milen sad vi i det hvide Sand,
mens Oskar Thomsen og jeg fortalte om Egnens Historie. Om

Vi lytter til Milens Saga.

Skove og Søer, der var forsvundet, om Gaarde og Huse, der
flere Gange maatte flyttes for den frygtelige Sandflugt, der
lagde alt øde paa sin Vej. — Men fra Bakketoppene kunde
vi se, at nu var det meste Sand tæmmet, og nu bredte Klit«
plantagerne sig over store Arealer.
Fra Milen tog vi tilbage til Aalbæk, hvor en Række Elev«
hjem havde indbudt os til Kaffe paa Hotel Mygind. Det
smagte godt, og vi tilbragte en Tid sammen med vore Værter,
hvor vi underholdt os med Tale og Sang. Derefter overtog
Thorvald Christensen, Hvidemose, Førerskabet, og vi cyklede
til Gaardbogaard, Danmarks nordligste Herregaard. Vi fik at
vide, hvorledes Søen var blevet udtørret gennem Knasborg
Aa, og vi saa Gaarden, inden vi tog Dagens sidste Tørn:
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Turen til Raabjerg Statsungdomslejr. Lejren har Plads til ca. 100
Elever; men da der kun var godt 30 i den Tid, havde Fors
stander Panduro velvilligt lovet at yde os Husly. Sammen
med sin Frue samt Køkkenchefen Frk. Panduro og Lejrens
øvrige Medarbejdere tog Forstander Panduro hjerteligt imod
os. Vi følte os straks hjemme, og efter et solidt Aftenmaals
tid gav Ungdomslejren os en Festaften med Tale, Oplæsning,
Sang, Hurtigtegning og anden Fornøjelse. Vi lagde med stor
Glæde Mærke til, at Lejrens Elever kunde synge; altsaa ikke
blot nynne, men synge, saa der var Kraft og forjættende
Styrke i Ordenes og Tonernes Klang. Ikke mindst dette Vers
af Skjoldborg lød saaledes, at vi mærkede Elevernes nyttige
Dagværk bag Ordene:
Hen over Jyllands Heder
de nye Tider gryr
med Mandemod og stille, stærke Kvinder.
Se Skovene sig breder,
og Folket sig fornyr;
en Glædens Strøm igennem Brystet rinder.
Der vokser Skov paa Heden,
der vokser ogsaa Mænd.

Vi overnattede i den ene Elevfløj, der stod tom, samt i
Gymnastiksalen, og næste Morgen traadte vi Pedalerne igen;
vi skulde til Skagen. Atter nød vi den vekslende Udsigt
over Landet, og ved den tilsandede Kirke havde vi et større
Ophold. Egnens Saga blev fortalt, og der lød igen Salmesang
paa det Sted, hvor indtil 1775 Kirken havde samlet Menigs
heden. I GI. Skagen spiste vi god Middagsmad paa Vandres
hjemmet, og efter en Hvil gik det saa langt nordpaa, som vi
maatte komme. Drachmanns Grav saa vi paa Afstand, og fra
Fyrbakkens Top lod vi Øjet række fra Hav til Hav. Kirkes
gaarden med dens mange Mindegrave besøgte vi under god
Ledelse. Vi var inde i Kirken, og vi saa Mindepladen, der
blev indsat af Danske og Svenske i London som et Æress
minde for de 8 Redningsmænd, der druknede 3. Juledag 1862
under Forsøget paa at redde Besætningen fra Skibet Daphne.
Der var meget mere, vi gerne vilde have set; men Tiden
var knap. Gaardejer Møller Andersen og Hustru, Vestergaard,
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Hæstrup, havde indbudt os alle til et godt Kaffebord paa
Brøndums Hotel, fordi deres Datter, der som Elev var med
paa Turen, netop havde Fødselsdag den Dag. Det smagte en
saadan Rejseflok aldeles storartet, og baade Fødselsdagssangen
og Hurraraabene klang med en Inderlighed, saa det vist kunde
høres fra Skagen til Hæstrup.
Atter hjemvendt til Raabjerglejren fik vi en god Fest;
aften der. Aldrig har Elevernes Korsang og Folkedans høstet
større Bifald end den Aften, og vi morede os festligt med
hinanden.
Paa Rejsens tredie Dag sov vi længe, for vi havde unæg«
telig set og oplevet saa meget de to andre Dage, at lidt Hvile
var tiltalende. Først henimod Middag sagde vi Farvel til vore
elskværdige Værtsfolk, og saa rullede vi til Frederikshavn. I
Byens Anlæg spiste vi den gode medbragte Raabjergmad og
tømte alle vore Mælkeflasker. Vi havde et Par Timer til egen Raa=
dighed, og saa satte vi Kursen mod Halvorsminde, som vi
naaede til Aften. Alle Skolens Flag vajede og bød os et
festligt Velkommen hjem. Vi havde cyklet ci. 180 km paa
de tre Dage, og det havde helt igennem været en vellykket
Fællestur. I Modsætning til forrige Sommer, da vi havde
Modvind næsten hele Tiden, var Vinden os saa.e gunstig i
Aar. Skolekøkkenet paaskønnede mig derfor næste Dag med
en Prøve af deres bedste Bagværk. Og i de følgende Dage
blev der af samtlige Elever skrevet over 1000 Sider Stil om
Oplevelserne og de mange ny Indtryk fra en for de fleste ret
ukendt Egn af vort Land.
F. N.

Nordisk Hilsen.
J7j med store Fagter og stærke Ord
skal du vise Kærlighed til Hjemmets Jord.
Nej med Haand paa Ploven
og med Plejl paa Loen
og med Tankens Kraft ved dit Arbejdsbord.

Fædrelandet bliver, hvad du gør det til!
Det er saa lyst og fagert og rigt, som du vil!
Det er dig, som bebor det;
paa din Gerning beror det.
Fædrelandet bliver, som du tror og vil!
Med disse Linier fra en Sang i den svenske Højskoles
sangbog sendes en stille Hilsen og kærlig Tanke til vore
Frændefolk i de andre nordiske Lande. Vi mindes de herlige
Ungdomsrejser, som Halvorsmindeelever gennem 10 Aar fores
tog til Norge og Sverige. Vi mindes i dyb Taknemmelighed
alle vore Venner imod Nord og deres Besøg hos os, hvorved
de altid beredte os Glæde og festlige Oplevelser. Vi stræks
ker i Længsel vore Hænder imod dem, vore bedste Ønsker
følger dem paa deres Færden i Krig og Uro, og vi venter
paa den Dag, da vi atter kan mødes som fribaarne, jævns
byrdige Døtre og Sønner af vor gamle fællesnordiske Folkes
stamme.
F N.
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Meddelelse til Medlemmerne.
’il Elevmødet Søndag den 13. Juli var der mødt saa mange gamle
Elever som vist aldrig før, og hele Dagen formede sig paa bedste
og mest festlige Maade. Ved den aarlige Generalforsamling oplyste
Formanden, at der stadig var god Fremgang i Medlemsantallet, saa det
med de to sidste Elevhold nu var over 1100. Det er glædeligt, at de
gamle Elever vedbliver at staa som Medlemmer, og alle — ogsaa andre
end tidligere Elever — er meget velkomne som Medlemmer. Ved Hen»
vendelse til Kassereren, Lærer Arne Nielsen, Halvorsminde, kan man
blive optaget til enhver Tid. Kontingentet er 2 Kr. om Aaret samt
Opkrævningsporto for Aarbogen.
Medlemmerne bedes meddele Navne» og Adresseændringer
til Kassereren.
Ved Valgene blev Kr. Rykind Eriksen, Vrensted, og Asta Han
sen, Skøttrup, genvalgt til Bestyrelsen, og som Revisor nyvalgtes Knud.
Vejen, Sdr Harridslev, da Johannes Vestergaard ikke ønskede at
fortsætte.
Bestyrelsen er:
Kr. Rykind Eriksen, Vrensted, Formand.
Lise Skrubbeltrang, Brugsforeningen, Taars.
Asta Hansen, Nørgaard, Skøttrup pr. Løkken.
Ivar Ugilt, Krogsgaard, Lørslev.
Arne Nielsen, Birkebo, Bagterp, Kasserer.
Revisorer er:
Ejvind Skrubbeltrang, Brugsforeningen, Taars.
Knud Vejen, Brugsforeningen, Sdr. Harridsl. pr. Hjørring.
Vandrebog for Eleverne Vinteren 1932—33.
Viggo Rømer, Sindal, har taget Initiativet til at faa startet en
Vandrebog for sin Aargang. Det er en meget tiltalende Tanke at forsøge
paa denne Maade at vedligeholde Venskabet fra Skolevinteren. Og
der er jo nok at udveksle Tanker om. Vi ønsker Holdet til Lykke
med Forsøget, og hvis flere fra denne Aargang har Lyst at være med.
bedes de henvende sig til Viggo Romer, Kærbyholm, Nr. Aaby, inden
20. Januar.
Skulde andre Elevhold faa samme Tanke, eller vil man gerne
have Oplysninger om Kammeraters nuværende Adresse, er Skolen
meget gerne til Tjeneste med alle de Oplysninger, den kan give ud
fra Elevkartoteket.
Gave til Skolefonden.
Ved Skolens 25 Aars Jubilæum i 1928 blev der stiftet en lille
Fond, der i Aarene siden er vokset noget. Renterne bruges til Elev»
understøttelse. Nu i Efteraaret fik Skolen Besøg af en gammel Elev,
der gav 50 Kr. til Fonden med Ønsket om, at Fonden maatte vokse
noget mere, end Tilfældet hidtil har været. Han ønskede ikke sit Navn
nævnt, men der rettes her en hjertelig Tak til ham.
Det aarlige Elevmøde
afholdes altid den anden Søndag i Juli. Alle gamle Elever med deres
paarørende er hjertelig velkomne, uanset om de er Medlemmer af
Elevforeningen.
' I
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Elevfortegnelse.
Vinteren 1940—41.
Kristian Nielsen Aagaard, Kristianslund, Jonstrup pr. Nr. Saltum.
Erik Andersen, Vestbo, Sdr. Harritslev pr. Hjørring.
Jens Andersen, Hæstrupgaard, Hæstrup.
Poul Arne Andersen, Guldager Hede pr. Vraa.
Erik Baggesen, Vestergaard, Stubdrup pr. Brønderslev.
Anders Brogaard, Fayes Allé 11, Thisted.
Carl Christensen, Nejst Mark pr. Tylstrup.
Hans Christensen, Nr. Lyngby pr. Vittrup.
Jens Christensen, Volbrohus, Flauenskjold.
Jens Nørgaard Christensen, Vrejlev Kommunegaard pr. Vraa.
Kresten Christensen, Aaen, Kraghede pr. Tylstrup.
Poul Christensen, Lille Ravnshøje pr. Frederikshavn.
Poul Christensen, Hvidemose, Aalbæk.
Svend Christensen, Kærgaard, Raunstrup pr. Hjallerup.
Vilhelm Christensen, Folbakken, Dvergtved pr. Kvissel.
Gunnar Christiansen, Børglum Klostermark pr. Vraa.
Hans Dybro, Fristrup pr. Vraa.
Carl Hansen, Bøgelygaard, Astrup pr. Hjørring.
Jens Beck Henriksen, Klitlund, Aalbæk.
Jørgen Fog Hornbøl, Englund pr. Sindal.
Frede Houbak, Gedemaalsgaard, Bjergby pr. Hjørring.
Anders Iversen, Nr. Tornby pr. Tornby.
Gert Jacobsen, v. Aastrup Møllegaard pr. Hjørring.
Guthorm Jacobsen, Børglum Kær pr. Vraa.
Arne Jensen, Rubjerg pr. Gølstrup.
Knud Erik Jensen, Hammelmose Mark pr. Manna.
Frede Jensen, Gaardbo, Hæstrup.
Kresten Jensen, Ny Høglund, Hørmested pr. Sindal.
Svend Jensen, Østergaard, Hebbelstrup pr. Brønderslev.
Søren Kjeldsen Jensen, Sønderlev Mose pr. Sønderlev.
Svend Aage Jonstrup, Sdr. Saltum pr. Saltum.
Svend Aage Karlsen, Bagterp pr. Hjørring.
Edvard Kjeldsen, Nørlev pr. Sønderlev.
Viggo Knudsen, Andelsmejeriet »Løven«, Aalbæk.
Gunnar Kristensen, Krogholm pr. Vraa.
Peder Kristensen, Houstrup pr. Taars.
Svend Erik Krogsgaard, Haugaard, Nr. Harridslev pr. Sønderlev.
Gunnar Larsen, Aistrup pr. Sulsted.
Henry Kjul Larsen, Morild pr. Sæsing.
Knud Korslund Larsen, Sønderhaven, Tranget.
Peder Larsen, Faarup pr. Nr. Saltum.
Poul Henrik Lassen, 0. Ravheden, Bindslev.
Hans Peter Laursen, Hanskovgaard, BælumJørgen Lilholt, Bidstrupvej 18, Hjørring.
Poul Lindrup, Boller, Taars.
Jens Pilgaard Møller, Stangsagergaard, Skallerup pr. Sønderlev.
Helmer Duelund Nielsen, Enghavevej 10, Hjørring.
Magnus Rendbæk Nielsen, Kærgaard, V. Hjermitslev.
Ole Nielsen, Købmandsgaarden, Manna.
Peder Nielsen, Saltum Mark, Saltum.
Bent Olesen, Aarup pr. Vraa.
Børge Pedersen, Teglgaarden, Flauenskjold.
Christian Peter Pedersen, Hedelund, Em pr. Vraa.
Erik Stubben Pedersen, Lørslev.
Erling Pedersen, Taars.
Peter Pedersen, Rubjerg Mølle pr. Vittrup.
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Bengt Persson, Hirtshalsvej 2, Hjørring.
Asbjørn Rasmussen, Bakkely, Mejling pr. Kvissel.
Thomas Rasmussen, Hebbelstrup, Hallund pr. Brønderslev.
Niels Christian Risager, Siverholm, Uggerhalne.
Søren Saksager, Saksager, Poulstrup pr. Vraa.
Knud Spejlborg, Østerkær, Brønderslev.
Anton Stokbro, Melhaven, Tranget.
Robert Svendsen, Aalbæk.
Søren Lunden Sørensen, Sindholt, Aistrup pr. Sulsted.
Søren Sejlund Sørensen, Hollensted pr. Brønderslev.
Henning Søndergaard Thomsen, Rønnebjerg pr. Vraa.
Jens Erik Thomsen, Nygaard, Hundelev pr. Gølstrup.
Knud Børge Thomsen, Tornby.
Orla Støvring Thomsen, 0. Brønderslev pr Brønderslev.
Theodor Thomsen, Ny Nørgaard, Lørslev.
Egon Bent Thrane, Teklaborg, Sindal.
Knud Uhrenholt, Nr. Tranders pr. Aalborg.
Peder Vestergaard, Nørregade 27, Thisted.
Hans Volhøj, V. Tversted pr. Sindal.
Ejvind Østergaard, 0. Bagterp pr. Hjørring.

Sommeren 1941.
Else Abrahamsen, Grønagergaard, Sdr. Harritslev pr. Hjørring.
Ella Andersen, Voldgade 13, Vraa.
Gunhild Andersen, Guldager Hede pr. Vraa.
Ingrid Andersen, Vangen, Vejby pr. Vraa.
Rigmor Andersen, Aistrup pr. Sulsted.
Solvejg Andersen, 0. Linderup, Hallund pr. Brønderslev.
Solvejg Marie Andersen, Hvirrekær, Bjergby pr. Hjørring.
Tulle Andersen, Vestergaard, Hæstrup.
Gerda Andreasen, V. Hjermitslev.
Eli Lykke Beck, Bindslev Teglværk, Bindslev.
Birte Bruun, Aalbæk.
Maren Bækgaard, Vrensted.
Karen Carlsen, Bagterp pr. Hjørring.
Aase Christensen, Hedegaard, Skibsby pr. Hjørring.
Agnethe Christensen, Siettingen, Helium.
Else Christensen, Taars Præstegaard, Taars.
Ebba Christensen, Højgaard, Skærum pr. Tolne.
Karen Christensen, Løth, Børglum pr. Vraa.
Aase F. Christiansen, Sdr. Saltum pr. Saltum.
Aase Dahl, Granbak, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Kirsten Dahl, Furreby pr. Løkken.
Ester Dissing, Bjørnsbo, Taars.
Edel Flou, Skellet pr. Mou.
Kirsten Greve, Skolegade 7, Hjørring.
Grethe Bach Hansen, Bispensgade 88, Hjørring.
Tut Harpsø, Taars.
Ester Haurdahl, Hørmested pr. Sindal.
Herdis Hildebrand, Kjellerupsgade 21, Aalborg.
Gertrud Jakobsen, Retholt, Mygdal pr. Hjørring.
Lis Jacobsen, Vestergade 1, Sindal.
Marie Jacobsen, Østergaard, Dorf, Flauenskjold.
Sigrid Jacobsen, Rødemøllegaard, Mygdal pr. Hjørring.
Ane Rita Jensen, Vrensted.
Anna Jensen, Mølholm, Bagterp pr. Hjørring.
Annalise Jensen, Vennebjerg pr. Sønderlev.
Anna Jensen, Serritslev pr. Brønderslev.
Anna Katrine Jensen, Hillerslev St., Thy.
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Elisabeth Jensen, Svinhaven, Flauenskjold.
Else M. Jensen, Albertinesminde, Dybvad.
Esther Jensen, Skovvej pr. Arden.
Johanne Jensen, Skarndal, Mygdal pr. Hjørring.
Kirsten Jensen, Skoven pr. Tranget.
Lilly Jensen, Vellingshøj pr. Hjørring.
Ruth Jensen, Vestbo, Taars.
Tonna Jepsen, Brønden.
Vita Ravn Jepsen, Svinget 43, Hjørring.
Karen Lis Jespersen, Mygdal pr. Hjørring.
Anna Jørgensen, Sejlstrup Mark pr. Gølstrup.
Anna Marie Jørgensen, 0. Højbjerg, Ugilt pr. Sindal.
Edith Marie Jørgensen, Krogen, Skæve pr. Brønden.
Ellen Kiilerich, 0. Hornum Præstegaard pr. Støvring.
Mathilde Kristensen, Norge pr. Tranget.
Bodil Knudsen, Mølskovgaard pr. Sindal.
Else Larsen, Kærgaard, Vrensted.
Inger Larsen, Godthaab, Skærum pr. Kvissel.
Marie Larsen, Hulskov, Asdal pr. Hirtshals.
Kirsten Lauritsen, Idskov Nørgaard pr. Dybvad.
Henny Lomholt, Bøvling Præstebolig pr. Bøvlingbjerg.
Anna Lise Madsen, Skæve Central pr. Brønden.
Inga Mariegaard, Nygaard, Børglum pr. Vraa.
Marna S. Mortensen, Skellet pr. Mou.
Gunhild Mølgaard, Hollensted pr. Brønderslev.
Rigmor B. xMølholm, Kinnerupgaard pr. Uggerhalne.
Gethe Møller, Bindslev Brugsforening, Bindslev.
Anna Nielsen, Byrisgaard, Hvorup pr. Nørresundby.
Anna Marie Nielsen, Kristianslund, Jonstrup pr. Nr. Saltum.
Ruth Nielsen, Thorshøj.
Else Olesen, Højvang, Hæsum pr. Støvring.
Ingeborg Olsen, Mellergaard, Gærum pr. Frederikshavn.
Anna Marie Pedersen, Grønnerup pr. Vraa.
Elly Pedersen, Stønbakken, Tolne.
Else Pedersen, Brasholt, Sindal.
Helga Brandborg Pedersen, Tylstrup.
Kirsten Pedersen, Mosbjerggaard, Kraghede pr. Tylstrup.
Ruth Pedersen, Flvidsted, Taars.
Signe Pedersen, 0. Linderup, Hallund pr. Brønderslev.
Anna Marie Petersen, Vesterø, Læsø.
Olga Simonsen, Rakkeby pr. Hæstrup.
Karen Storgaard, Mygdal Mejeri pr Hjørring.
Grietje Svenningsen, Klitgaards Badehotel, Blokhus.
Anna Lise Sørensen, Sdr. Harritslev Mejeri pr. Hjørring.
Bodil Sørensen, Sejlegaard, Hollensted pr. Brønderslev.
Herdis Sørensen, Træholt, Bjergby pr. Hjørring.
Adia Sørig, Sørig Enge, Tuen pr. Sindal.
Marie Tange, Tangesminde, Brund pr. Thisted.
Ellen Thoft, Vittrup.
Elna Thomsen, Serritslev pr. Brønderslev.
Grethe Thomsen, V. Hjermitslev.
Grethe Dahl Thomsen, Munksgaard, Hæstrup.
Ingrid Thomsen, Hvilshøj Skole pr. Brønderslev.
Rigmor Torp, Flauenskjold.
Dagmar Bøgeholt Villumsen, Vissegaard, Astrup pr. Arden.
Inger Østergaard, Østergaard, Vrensted.
Herdis Jensen Østergaard, Østergaard, Ingstrup.

Elevforeningens Regnskab for 1940—41.
Indtægt.
Kassebeholdning fra forrige Aar................... Kr. 701,63
Medlemsbidrag.................................................. s 2.331,60
Indvundne Renter............................................ s
10,15

Udgift.
Aarbog 1940 m. Klicheer, Indbinding og
Omslag...................................................... Kr. 1.086,07
Udbetalt til Elevunderstøttelse........................ s 500,00
Fotograferinger til Aarbogen.......................... s
16,20
Frimærker, Girokort m. m............................... s 450,10
Annoncer angaaende Elevmødet.................... s
43,27
Nyt Medlemskartotek....................................... s
14,50
Kassebeholdning v. Regnskabsaarets Slutning s
933,24

Balance .... Kr. 3.043,38

Balance .... Kr. 3.043,38

Undertegnede Revisor har Dags Dato gennemgaaet ovenstaaende Regnskab og fundet det rigtigt.
Kassebeholdning og Sparekassebog er forevist.

Halvorsmin.de, den 11. Juli 1941.
Ejvind Skrubbeltrang.
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Frode Nielsen: Siden sidst..........................................................
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Frode Nielsen: Tre Dages Udflugten Sommeren 1941.............
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