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Sydslesvig.
Tfolkeaander rejser sig
nu i Syd og Norden,
spørger efter Maal og Vej
for sin Færd paa Jorden,
leder efter Broderlag,
Udspringsvæld og Udgangsdag,
Søskend-Nærligheden.

Nu er Slægters Samlingstid,
Blodets Baand skal prøves,
nu mod Tyraniets Id
Folkefrihed øves;
nu hver Folkestamme prud,
som fik fælles Maal af Gud,
holde venlig sammen!

Husk det vel, hver nordisk Mand!
glem ej, naar det gælder:
staar en Bror paa Afgrunds Rand,
saa til Fald han hælder,
han af samme Blod udrandt,
og han fik dit Ord i Pant,
glem ham ej i Nøden!

Tak din Gud for gode Kaar,
Freds og Friheds Ælde!
men husk paa, ihvor du gaar,
Saga klart vil melde,
om din Daad og om din Færd
viste, du var Frihed værd,
om du hjalp din Broder!
O. Arvesen.

Ind under Jul.
or en Del Aar siden fandt jeg ind under Jul følgende lille
Digt i en Avis:

F

Nu banker Julen paa din Dør, luk op, luk ind,
saa den kan kvæge, nu som før, dit slidte Sind.
Nu hvisker Minder, uden Ord, om Aar der svandt,
var det din Barndoms spæde Spor, du atter fandt.

Saa mange gamle, glemte Ting fik Liv med ét,
forundret ser du dig omkring og smiler lidt.

O vantro Hjerte, du som før var døv og blind,
nu banker Julen paa din Dør, luk op, luk ind!

Han har Ret, Svend Rehling, der skrev Digtet. Julen banker
paa vor Dør i hele Adventstiden, og Minderne myldrer frem hos
alle, der er saa gamle, at de overhovedet har Minder, og det vil
sige os alle helt ned til de smaa Børn, der kun dunkelt husker
forrige Aars Jul. Man kalder da ogsaa Julen for Mindernes Fest,
for ingen Tid paa Aaret er Minderne saa mange og gør alt saa
nærværende for Tanke og Sind som netop i Dagene helt ind
under Jul og i selve Juletimerne. Spørg blot de mange Lands
mænd, — ogsaa blandt vore gamle Elever og Venner, — der i
de onde Aar maatte være langt borte eller sad bag Tyskernes
Laas og Pigtraad, eller spørg dem, der var hjemme, men med en
tom Plads i Hjemmet. Der gik utalte Tusinder af traadløse For
bindelser mellem dem, der gerne vilde være sammen, men af
ydre Forhold var tvunget bort fra hinanden.
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Der er Mennesker, der betragter Minder som noget dødt,
noget der egentlig kun er til Besvær. Tydeligst er det vist sagt
af Per Gynt: Djævlen staa i alle Minder! — Men mon ikke ad
skillige — om end i mindre kraftigt Udtryk — siger og tænker
noget lignende. De mener, at de bliver mere selvstændige, bliver
stærkere, naar de ikke lader Minderne paavirke deres Sind og
vejlede dem i deres Beslutninger. Dette turde dog være en Fejl
tagelse. Kender I ikke Kaalunds skønne Digt »Et Minde«. Deri
fortælles om Drengen, der i nyskabt Glæde over den lille Bøsse,
han havde faaet i Fødselsdagsgave, gik ned til Stranden. Her
skød han mod en Sæl, der solede sig paa Strandens Sten. Han
saarede den, og med Stønnen kastede den sig i Vandet for der
at skjule sit Saar og sin Smerte. Det blev et mørkt Barneminde,
men selv som voksen vilde han ikke kaste det fra sig. »Blandt
meget andet jeg har forskyldt og angrende har forsøgt at sone,
jeg bærer det med i den Rejsebylt, hvormed jeg skal staa for
Guds Trone«. — Minderne, de lyse som de mørke, er med til
at danne Mennesket.
Fra min Børneskoletid husker jeg en Fortælling i Læsebogen:
Drengen med Byggeklodserne. Den unge Mand sad paa sit fat
tige og kolde Kvistværelse ind under Jul. Han var sulten, og han
frøs. Alt var slaaet fejl for ham, og han gav Forholdene og
andre Skylden derfor, fandt ikke nogen Skyld hos sig selv. Da
han rodede i sine faa Ejendele for at finde noget brændbart til
den rustne Kakkelovn, fandt han en Kasse med Træbyggeklod
ser. En Avis kom i Ovnen, og nu skulde Træklodserne give lidt
Varme til ham. Men da han fik dem i Haanden, kendte han hver
Form og hver Farve, ja hver lille Splint, der manglede, og under
Mindernes Pres huskede han den Juleaften, han fik denne Gave
derhjemme og byggede sine Fremtidsslotte med Spir og højt
knejsende Taarne. Han huskede ogsaa den Lære, Klodserne
havde givet ham: Hvis Bygningsværket mislykkedes, hvis de
nederste Klodser, selve Grundlaget, ikke laa rigtigt, da var det
forgæves at bygge derpaa. Væltede det hele, var der kun eet at
gøre: rydde til Grunden og begynde forfra.------- Mens Avisen
forlængst var brændt op, sad han og fandt ikke blot sin Barn
doms skønne Minder, men ogsaa Forstaaelsen af, at hans eget
Liv var bygget paa usikker Grund, og at han maatte rydde op
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Og begynde helt forfra. Og Klodserne pakkede han atter i Kas
sen, mens han hviskede for sig selv: »Nej, man brænder ikke
sine Minder!«
Vort Sind kan slides i Aarets Travlhed og rnangehaande
Bekymringer. Ikke mindst de sidste Aar har taget haardt paa
mange. Vi maa ofte som et nødvendigt Værn bygge en Skal
om vort inderste Væsen. Men under Julens Paavirkning brister
Skallen, og vi bliver for en Stund det, som vi egentlig burde
være altid. Den afdøde svenske Ærkebiskop Natan Söderblom
sagde engang: Julen gør os til Mennesker for nogle Dage!-----Det er vist for mange Mennesker Julens bedste ydre Gave, at
den har Evne til i al Stilhed at lade det gode og sande Menneske
i os vokse, lade Mennesket blive sig selv.
Ind under Jul 1870 laa tyske Hære i fast Ring omkring Paris.
Inde i Byen var Nød og Savn. Saa kom Juleaften, og som sæd
vanligt laa Angriberne og Forsvarerne vagtsomt over for hin
anden. Men da Julenattens Midnatsstund var inde, saa man i
den maanelyse Nat et utroligt Syn: En fransk Soldat klatrer op
paa Volden foran sit Skjul. Med Ansigtet vendt mod Fjenden
staar han rank og ret, et let Maal for enhver parat Skytte. Men
ingen skyder, og med høj, klar Røst istemmer han den gamle
franske Julehymne: Brødre, Brødre, det er Højtidsstunden, da
Guds Søn steg ned til syndig Jord. — Ingen af dem, der oplevede
dette, vil kunne benægte Mindernes Magt som en Realitet.
Foran ham og bagved ham laa to Landes Ungdom og Mand
dom, de laa med Bøsser og skulde skyde, men de fleste laa henstrakt paa den frosne Jord med Ansigtet skjult i Hænderne, og
mange hulkede højt under Presset af de stærke Minder om, hvor
ledes Mennesker burde fejre Julen sammen. Andre holdt Aandedrættet tilbage, mens de saa og saa paa Soldaten, hvis Skikkelse
var som en Silhouet mod Julenattens Stjernehimmel. Der var
længe stille, da han atter var gaaet i Skjul bag sin Jordvold, men
saa steg en kæmpestor tysk Soldat op foran den tyske Linie.
Stjernerne blinkede i hans Pikkelhue, da han gjorde Honnør
mod den franske Front, og med dyb, blød Basrøst sang han nu:
Stille Nat, hellige Nat.
Der gik 44 Aar, frem til 1914. Da laa atter i Julenatten lyske
og franske Soldater over for hinanden. Det var ved Byen Reims,
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og der var ikke 300 Meter mellem Linierne. Natten var tæt og
mørk, men uendelig stille. Selv den svageste Vind hvilede i Jule
natten dernede. Ved Midnatstide begyndte de mange Klokker
fra Byens endnu staaende Kirketaarne at tone ud i Nattens Stil
hed. Og hvad saa man: Fra den tyske Skyttegrav løftedes to
Juletræer med tændte Lys op paa Brystværnet, og fra tusinde
Stemmer lød den gamle Julesang. Snart blev der svaret fra den
franske Side, og da Sangen var endt, listede franske og tyske
Soldater op af Jordhulerne, gik frem mod hverandre og udveks
lede tavse Haandtryk, inden de atter gik hver til sin Side. Mon
de ikke i denne Julenat havde oplevet og erkendt lidt af den
Fred, Grundtvig synger om, at den overgaar al Forstand og kan
gore rolig selv midt i Vaabenbrag.
Nu er det snart Jul igen. Og atter i Aar kan vi fejre en glad
Jul i vore Hjem, gladere end vi kunde det under Krigens onde
og tunge Aar. Endnu har vi ikke overvundet alle de Saar, Krigen
gav. Der er mange danske Hjem, hvor de for stedse maa savne
en af de kære i Hjemmets sluttede Kreds. Deres Grav er maaske
ukendt, eller de hviler i Mindelunden i Ryvangen. Vi vil ogsaa
denne Jul mindes alle dem, der frivilligt og for os alle gav deres
Liv i Danmarks Frihedskamp. Vi maa ikke glemme, at de gav
det største, for at vi kunde leve. Og vi vil mindes de mange, der
under Pinsler og en fuldstændig meningsløs Vanrøgt mistede
Livet i de fremmedes Vold. Jeg kan heller ikke lade være at
pege paa, at blandt Landsmænd i Sydslesvig er der mange Hjem,
hvor de endnu ikke har faaet Sønner eller Fædre hjem fra Fangen
skab, eller hvor de i den sidste Tid har faaet tung Vished om, at
den savnede, som de haabede atter vilde komme hjem, ikke mere
er i Live. Og for hele Verden gælder det, at der er umaadelig
langt igen, inden alle har værdige Menneskekaar, inden alle har
et Hjem og har det mest nødvendige daglige Behov dækket og
sikret. Tryghed for vor fælles Fremtid har vi heller ikke vundet
endnu. Angsten for, hvad kommende Dage vil bringe, ligger som
en tung og hæmmende Byrde over mange Sind og hindrer Kræf
ternes Udfoldelse og Evnernes Vækst. Men netop derfor trænger
vi saa inderligt til at fejre Jul, trænger til at lade Hjerte og Sind
gennemstrømmes af Julens Budskab til os alle.
Og vi maa endelig ikke glemme, at vi — trods alt — har saa
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umaadelig meget at være glade over og dybt taknemmelige for,
ikke mindst vi her i Danmark. Derfor vil vi ogsaa i Aar prøve ret
at fejre Jul med Taknemmelighedens Glæde i vore Hjerter. Heller
ikke i Aar skal Lysene spærres inde bag mørke Gardiner, men
kan blinke venligt fra Hjem til Hjem og bære Julebud ud i Natten.
Vöre Børn kan i Aar, som i Fjor, faa Lov at se Juletræet mang
foldiggjort i Spejlbilleder i alle Stuens Vinduer, saa de synes, at
de ikke blot har Træet med dets Lysglans inde hos sig, men det
er ogsaa i Haven, i Gaarden, alle Vegne. »Der er Jul over det
hele«, som min lille Datter udtrykte det sidste Aar.
Lad os prøve at »faa Jul over det hele«. Det vil blive til stor
Lykke og Velsignelse for os alle, hvis vi fjerner Skallen om vort
inderste Menneske, fjerner den indre Mørkelægning og lader
Julens Evangelium trænge dybt ind, saa det kan faa Lov at
kvæge og mildne de slidte Sind. Kun Juleevangeliet med sit Kær
lighedsbudskab kan føre hele Jordens i saa mange Henseender
ulykkelige Menneskehed frem mod det Maal, der som en under
skøn Forjættelse lød til Mennesker den første Julenat:
Fred paa Jord!
Frode Nielsen.

Forbud eller Advarsel.
et er vist ret almindeligt, at man betragter Bibelens For
tælling om Kundskabstræet i Edens Have som noget godt,
Gud forbød Adam og Eva at nyde af, og at man betragter Her
rens Ord før og efter Syndefaldet som Straf og Gengæld.
Jeg tror imidlertid, man hellere skal opfatte Herrens Ord som
Advarsel og som Forkyndelse af de Følger, deres Overhøring af
Advarslen vilde faa.
Saa bliver Kundskabstræet altsaa ikke noget godt, som Gud
forbød Menneskene, men noget ondt, han advarede imod.
Djævelens, Guds Modstanders, Eksistens var jo en Kendsger
ning, og da vi Mennesker blev skabt med fri Villie, med Evne
til at vælge mellem Gud og Djævelen, mellem det gode og det
onde, maatte der ogsaa gives Muligheder for et saadant Valg,
og derfor gav Gud Djævelen Lov til at plante sit onde Træ mel
lem Guds gode Træer.
Og der er stedse mange Ting her i Livet, som kan se gode
og tillokkende ud, men som dog er onde og forføriske og i deres
Efterleven kun vil volde Fortræd.
Hvad jeg her mener, forstaaes maaske bedst ved et Eksempel.
Vi tænker os, at en Moder en kort Tid maa forlade sine smaa
Børn og lade dem være ene i Hjemmet. Og paa Hylden i Spise
kammeret er der da noget, som hun indprenter Børnene endelig
ikke at røre og tage noget af. Maaske har de flere Gange skelet
til disse Krukker og med Nysgerrighed spurgt deres Moder om,
hvad dette er. Og nu skal vi saa ikke tænke paa noget godt,
Saft eller Syltetøj eller lignende, som Moderen forbyder dem at
tage af, men derimod paa en farlig Gift, som Moderen advarer
dem imod, idet hun siger, at hvis de tager deraf, saa dør de.
Og naar vi nu betragter Kundskabstræet paa samme Maade,
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saa bliver Herrens Ord bagefter til Adam og Eva ikke Straf,
Hævn og Gengældelse, men Forkyndelse af de Følger, som deres
Handling vil faa for dem og Efterslægten.
Og jeg tror, man skal forstaa de ti Bud, ikke mindst de tre,
fire første paa den samme Maade. Derfor tror jeg, de hellere skal
lyde: Du skal ikke, end: Du maa ikke!
Lad os tænke os et ungt Menneske, der af en Kammerat bliver
indbudt til og opfordret til at være med til, tage Del i et eller
andet, der er tillokkende nok. Men det unge Menneske, han eller
hun, ved ikke ret, om det er noget godt eller daarligt, og spørger
derfor sin Moder eller Fader til Raads. Hvis de da siger: Du
maa ikke! saa er det et bestemt Forbud. Men hvis de derimod
siger: Det skal du ikke! saa er det et Raad, en kærlig Advarsel.
Naar Herrens Ord lyder i det første Bud: Du skal ikke have
andre Guder for mig! saa er det jo saadant, at Herren selv var
lige stor og lige mægtig, selv om Israeliterne dyrkede Afguder,
som de havde lært det i Ægypten, eller selv om vi ikke efter
Luthers Ord over alle Ting frygter, elsker og stoler paa ham.
Men det var Israeliterne og os, der narrede os selv ved at for
lade ham og sætte vort Lid til noget andet; thi han er den eneste,
som baade kan og vil hjælpe i alle Forhold.

AndreasNielsen.

Stemning og Omtanke.
At leve er at vælge!

ver eneste Dag hele Aaret rundt og hele Livet igennem skal
vi vælge og vrage mellem de Tusinder af Muligheder, vi
møder paa vor Vej. Vi skal sige Ja, eller vi skal sige Nej, og hvad
enten vi saa vælger Ja eller Nej, saa griber det lige dybt ind i
vor videre Udvikling og Skæbne. Ja, selvom vi vælger: Ikke at
vælge, — saa er ogsaa det et Valg. At leve er at vælge!
Nu er der imidlertid flere — maaske mange — forskellige
Maader at vælge paa, og vi er alle i Besiddelse af flere menne
skelige Egenskaber, som vi kan tage i Brug, naar de Tusinder
af daglige Valg skal træffes.
Her skal omtales lidt nærmere to af disse Egenskaber: Stem
ning og Omtanke.
Ogsaa Dyrene maa naturligvis vælge for at kunne leve. Naar
en Fugl vil bygge sin Rede, maa den vælge sig et Sted, og den
maa vælge sit Byggemateriale saavel som sin Føde o. s. v. Vi
kalder det vel Instinkt, men det vil jo blot sige, at den paa en
eller anden Maade føler sig tiltrukket af netop dette, og at den
opnaar en vis Tilfredsstillelse paa den Maade. Det har sikkert
ikke meget at gøre med det, vi hos Mennesket kalder Omtanke.
Snarere er det i Familie med det, som vi hos Mennesket kalder
Intuition, hvilket igen vil sige saadan noget som: At være i Be
siddelse af et vist Held til i mange Tilfælde at gætte rigtigt uden
iøvrigt at overveje det nøjere.
Vi kan jo ogsaa nok lægge Mærke til, at i hvert Fald en Del
af Dyrenes forskellige Handlinger er fremkaldt af forskellige
Stemninger, medens Omtanke, hvis den i det hele taget er der,
i hvert Fald kun spiller en meget ringe Rolle. Dyret kan altsaa
ikke, naar det skal træffe sit Valg, lade sig lede af e n t e n Stem-
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ning eller Omtanke eller begge Dele, men maa nøjes med
Stemning alene. Det er forbeholdt Mennesket at lade sig lede af
begge Dele.
Nu findes der hos Mennesket
flere Former for Stemning
af vidt forskellig Karakter. Man kan sikkert nok opleve en Stem
ning, der intet som helst har med Omtanke at gøre, men bare er
et sjæleligt Bølgebrus, — Julestemning f. Eks. Og saa vil nogle
vel rynke paa Næsen og sige, at det er ikke andet end Sentimen
talitet. Der er dog vist ingen Grund til at rynke paa Næsen ad
det, hvad man saa ellers vil kalde det. En saadan Stemnings
oplevelse kan nemlig godt indeholde en god og sund og sær
deles værdifuld sjælelig Næring, — selvom den ikke altid gør
det, og selvom den til Tider kan indeholde det modsatte.
Det er imidlertid slet ikke den Form for Stemning, der i det
følgende er tænkt paa. Naar der her bruges Ordet Stemning, er
der udelukkende tænkt paa den Form for Stemning, der kan
sættes i direkte Forbindelse med vor Omtanke og vor Dømme
kraft, altsaa som kan øve Indflydelse paa vore Beslutninger, og
som kan gribe ind, naar vi skal vælge og vrage og skal tage
Stilling til et eller andet.
Det ganske lille Barn vælger vel paa samme Maade som
Dyrene, det vil sige, at alle Valg er udelukkende stemnings
betonede. Men lidt efter lidt vil ogsaa Omtanke træde hjælpende
til. Alligevel vil hele Barndomstiden være saa stærkt præget af
Stemninger, at vi ligefrem vilde savne det, hvis vi ikke mødte
dette hos et Barn.

I Ungdomstiden
vil ofte Stemninger og Omtanke brydes med hinanden, — snart
har den ene snart den anden Overtaget. Først i den modne Alder
har man naaet den Udvikling, hvor ogsaa Omtanken har Mulig
hed for at faa den Indflydelse, der rettelig tilkommer den, naar
vi i Livets Mangfoldighed skal vælge og vrage og » ... skelne
nøje det sande fra dets Skin.«
Ogsaa rent fysiologiske Forhold — altsaa rent legemlige
Forandringer — kan medføre en hurtig Skiften af forskellige
Stemninger, der vrider og vender de stakkels Tanker snart i een
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Retning og snart i en helt anden, ja undertiden saadan, at de
ligefrem spænder Ben for hinanden og tumler rundt mellem
hinanden i et forvirret Kaos. Dette er jo velkendt i de Aar, hvor
de ganske unge Piger forvandles til Kvinder, og Drengen for
vandles til Mand.
I denne Overgangsalder oplever man, at ens egne Stemninger
er ganske utilstrækkelige som Vejledere og i mange Tilfælde
fuldstændig upaalidelige. De strømmer saa hurtigt og skifter
saa tit, at der kan opstaa en rent fortvivlet Hjælpeløshed. Om
tanke og Erfaring er endnu for lidt udviklede til at gribe ind og
træffe de rigtige Valg i denne Forvirring af Muligheder, og
derfor kan de smaa stemningsbetonede Tilfældigheder faa en
saa afgørende Betydning for disse unge Menneskers hele frem
tidige Udvikling.
At saa adskillige af dem i deres ungdommelige Ubehjælp
somhed prøver paa at dække over denne deres Svaghed ved en
Række mislykkede og ofte tragikomiske Forsøg paa at vise
Verden, at de saa sandelig er noget saa store saa store, under
streger jo kun deres stemningsforvirrede Tilstand og viser os i
hvor høj Grad, de trænger til erfarne Menneskers klare Omtanke
og dybe Forstaaelse. Og derfor er det jo ogsaa, at vi paa vore
danske Ungdomsskoler netop indbyder disse unge, for at vi kan
række dem en hjælpende Haand og give dem noget af det, som
de mest af alt trænger til.
Men selvom en ung er kommet lykkeligt igennem den stem
ningsbrusende Overgangsalder, saa vil der vedvarende være en
Kamp at udkæmpe mellem Stemning og Omtanke, og det er ikke
altid, at Omtanken sejrer.
Der er nu f. Eks. Forelskelse, der kun er en Stemningsblomst,
og som ikke maa forveksles med Kærlighed, der har Rod i Følel
sen. Forskellen mellem de to mærkes bedst derved, at Forelskel
sen bøjer ned og gør svag, der hvor Kærlighed løfter op og gør
stærk. Det første er Stemning og omskifteligt, det andet er
Følelse og mere varigt. De Ægteskaber, der blot bygger paa
Stemning, har al Udsigt til at falde fra hinanden, for intet Sted
gror Egoismens Brændenælder bedre end midt i Stemningernes
Blomsterhave. Og hvorfor skulde man da ikke ogsaa bruge sin
Fornuft og Omtanke, naar man staar overfor et saa vigtigt Valg,
som Ægteskabet er?
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Nazismen støttede sig til Stemning
— og faldt fra hinanden. Store Dele af det tyske Folk er sikkert
Stemningsmennesker. Og udprægede Stemningsmennesker taber
hurtigt Modet, de har let ved at tage en Beslutning, men har
lige saa let ved at svigte deres egne Ord. Hitler selv var et
udpræget Stemningsmenneske, der lod haant om al Omtanke og
piskede sig selv op paa en svulmende Stemningsbølge, der til
sidst naaede Vanviddets Højder.
Man kan maaske nok opnaa en sansepirrende Vellyst i en
saadan Stemningsrus, men den giver alt for ofte dobbelt Bagslag,
— naar først Vorherre har talt, saa kommer Turen til »den
anden«, og han gør det grundigt.
Stemning kan saaledes tilsyneladende være en Styrke — lige
som ogsaa Dumhed —, simpelthen fordi alle saglige Argumenter,
der rettes mod en bølgende Sindstemning, preller af, som naar
man hælder Vand paa en Gaas. Vel kan det være en Styrke —
ligesom Ensretning, — men det er en Styrke, der er blind.
Nazismen gav os ogsaa et Eksempel paa den nationale Stem
ning ført helt ud i sin egen Karikatur. Der kan nemlig være noget
hjertegribende smukt i den nationale Stemning — ligesom et
lysende varmt knitrende Baal i den stille Sommernat. Men slippes
Ilden løs, eller den spændes for Militarismens Krigsmaskine, da
vokser den til det brølende Uhyre, der forvandler Mennesker til
blodgriske Rovdyr. Da lammer den Menneskers Vilje til Omtanke
og forvandler unge Mænd til en uformelige Kødmasse af lem
læstede Legemsdele, mens de skrigende mod Himlen efter den
sidste Rest af Menneskekærlighed drukner i deres eget Blod.
Stærkt stemningsløftede Mennesker bliver ofte et alt for let
Bytte for Militarismens Rovdyraand og bringer uden Omtanke
en begejstret Hyldest til selve Militæret og hele dets Væsen. For
ligesom med Nazismen, saaledes er ogsaa Militarismens vigtigste
Virkemiddel Stemning. Men naar Stemning staar for Styret, saa
staar Forstanden stille.

Ogsaa naar vi vil bedømme vore Medmennesker,

kan Stemning spille en saa stor Rolle, at Resultatet bliver ganske
misvisende. Lad os bare tænke paa de Dage i Maj 1945, da de
engelske Soldater kom hertil. Da var der Stemning, høj Stem-
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ning. Og da kunde man godt høre saadanne begejstrede Stemningsudbrud som: Næ! hvor er de kønne! Sikke nogen pragtfulde
Skikkelser!! — Et saadan Syn var selvfølgelig farvet af den
løftede Stemning, der gik over Danmark i de Dage. For rent
kropsligt stod Nazisterne virkelig ikke tilbage for Englænderne,
tværtimod! Kropsdyrkelsen var jo netop en Hovedhjørnesten i
det tredje Rige. Men Stemningen overfor de »bedaarende« Eng
lændere har nok ogsaa ændret sig en Del siden de Dage, og der
er ikke noget i Vejen for, at den godt kan svinge helt rundt til
det stik modsatte. For Stemning er nu engang noget af det mest
upaalidelige, vi kender.
Altsaa, som Vejledere for vore Beslutninger, vore Handlinger
og vor Dømmekraft i det hele taget er Stemninger ikke ret meget
værd. Men derfor maa man endelig ikke tro, at Stemning altid
er noget, man skal bekæmpe eller ringeagte. Stemning har sin
store Betydning indenfor sine Grænser. Uden en vis Stemning
var f. Eks. denne Artikel ikke blevet til, men uden Omtanke vilde
den ganske vist heller ikke være meget værd. Stemning kan virke
som en Selvstarter — en Igangsætter —, men det er Omtanke,
der maa sidde ved Rattet.
Men for at se, at ogsaa Stemning hører med til det hele og
sunde Menneske kan man jo bare tænke sig de Mennesker, for
hvem enhver Stemning tilsyneladende er fuldkommen fremmed.
De kan virke saa uhyggelig korrekte i al deres iskolde Nøgtern
hed, saa man let mistænker dem for en aandelig Afstumpethed,
der giver sig Udslag i en beregnende Egoisme. Hvor kan de dog
være pæne disse hentørrede Sjæle med Mos om Tankerne og
mættede med Meninger, med Ansigtet stivnet i en træagtig
Maske, med Formernes stivnede Cement i Blodet og med Hjertet
vel forvaret i Reglernes Blikhylster. Uha! Hvor er de dog pæne!
Altsaa er det egentlig lige galt,

enten det nu er den tøjlesløse Stemningsrus, der faar Overhaand,
eller det er den modsatte Yderlighed.
Nu vilde vi jo være ret uansvarlige, hvis vi ikke selv havde
nogen som helst regulerende Indflydelse paa disse Forhold. Men
det har vi ganske givet! Vi er nemlig ogsaa i Besiddelse af
andre Kræfter, der til en vis Grad kan give Plads for mere
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Varme, hvor det behøves, eller maaske i endnu højere Grad kan
dæmpe de overdrevne Stemningsbølger og give Plads for mere
Omtanke, hvor det behøves.
Begge Dele hører med til det hele Menneske, og begge Dele
maa være vore Vejledere, naar vi skal træffe vore Valg i Livets
store Mangfoldighed.
Grundtvig har sagt det baade kraftigt og sandt, naar han
siger, at »Lys uden Varme er Helvedes Kval«. Men lige saa sandt
er det, at det modsatte »Varme uden Lys« kun kan føre til, at
Folk famler i Blinde og bliver Offer for Tilfældighedernes Spil.
Det er ikke enten Hjerte eller Hjerne, men der er det hele
Menneskes samlede Evner, der skal spørges til Raads og skal
drages til Ansvar for vore Tusinder af Afgørelser i Livets ind
viklede Puslespil, — disse Afgørelser og disse Valg, der be
stemmer vor menneskelige Udvikling og vor Fremtidsskæbne,
ja, hele vort Livs Lykke.
At leve er at vælge, — og at leve lykkeligt og sundt er at
vælge rigtigt og sandt.
Charles Hansen.

Dansk Politibetjent i tysk
Koncentrationslej r.
a jeg er blevet opfordret til at give en Skildring af mine
Oplevelser i de tyske Koncentrationslejre, hvor jeg har
været Fange, vil jeg nu prøve paa at fortælle noget derom.
Den for den danske Befolkning og det danske Politi saa
skæbnetunge 19. September 1944 var jeg paa Kursus paa Statens
Politiskole i København. Vejret var straalende. Vi sad og spiste
Frokost i Marketenderiet, da pludselig Døren blev sparket op,
og en tysk Officer sprang ind og raabte: »Alt dansk Politi er an
holdt!« og efter ham myldrede svært bevæbnede tyske Infante
rister ind ad Døren, med Maskinpistolerne klar til Skud. Da de
enkelte af os, der var i Besiddelse af Pistoler, var afvæbnet, gik
Tyskerne Skolen igennem og tog de øvrige Vaaben. Vi var 400
Mand og blev interneret paa Skolen til Kl. 19, hvorefter vi i tyske
Lastvogne med stærk Vagt blev transporteret til Langelinie, hvor
en stor Lastdamper »Cometha« laa ved Kajen. Vi blev nu stuvet
ned i Lastrummet, hvor vi til vor Forbavselse saa, at der alle
rede var fyldt med andre Betjente, der var hentet fra de køben
havnske Stationer og Kaserner.
Da Tyskerne var færdige med Indskibningen af os, blev de
Betjente, der var over 55 Aar, kaldt paa Dækket, tillige med dem,
der led af Sukkersyge, Mavesaar o. lign., hvorefter de blev sendt
fra Borde. Vi var derefter lige 1600 Mand sammenstuve! i det
snavsede Skibslastrum. Lugerne blev skalkede, og ved 24-Tiden
kunde vi mærke, at vi sejlede.
Humøret var allerede dengang paa Nul. Vi sad og stirrede
ud i Rummet, og Tankerne tog Flugt, ligesom Sulten begyndte
at melde sig. Men der var jo ikke andet at gøre end at vente og
se, hvad »Herrefolket«, som vi under vor Tjeneste i Besættelses-
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aarene havde lært at kende — men ikke for noget godt —, havde
til Hensigt at gøre med os.
Vi sejlede hele Natten, og Rygterne begyndte at svirre. Nogle
mente, at vi skulde interneres paa Bornholm, andre mente i Tysk
land, men det sidste turde og vilde vi ikke tro paa, hvorfor det
gik denne Rygtesmed ilde. — Det blev endelig Morgen, og vi fik
vort første Maaltid, der bestod af en stor Trækasse fyldt med
tysk Knækbrød, paa hvis Indpakning der stod: »Kender du
Knækbrød, Kammerat?« Disse Ord blev et helt Valgsprog imel
lem os. Der var ca. 10 Stkr. Knækbrød til hver Mand. Desuden
blev der hejset ned til os en Drittel lurmærket Smør og ca. 100
Spegepølser, der var saa salte, at det var en Gru. Sultne, som vi
var, gik vi dog i Gang med Maaltidet, men Appetitten blev noget
ødelagt, fordi der til de 1600 Mand kun fandtes 4 Toiletter, saa
en stor Del af os var nødsaget til at forrette vor Nødtørft i
Krogene paa Gulvet. Da Maaltidet var endt, blev der Uro paa
Dækket, og Maskinen standsede. Vi troede os ved Bornholm, men
det var et Minefelt i Østersøen, Besætningen ikke var sikker paa,
at de kunde klare. Gennem en Sprække ud til Dækket saa vi Be
sætningen og Vagtmandskabet staa med bekymret Udtryk i deres
Ansigter, og alle iført Redningsveste. Vi var klar over, at stødte
Skibet paa en Mine, var alt Haab ude for os. Skibet listede .dog
stille ud af Minefeltet, og da det var fri af dette, blev nogle Plan
ker i Lugen skubbet til Side, og fem Mand ad Gangen fik 2
Minutter at trække frisk Luft i. Vi var paa dette Tidspunkt kom
met i en Konvoj og sejlede vestpaa til ud paa Natten. Ved 3Tiden kastede Skibet Anker paa Trawemünde Red, og om Mor
genen gik det ind til Lybæk. Der blev vi indladede i Kreatur
vogne, 50 Mand i hver Vogn. Vognene blev tæt tillukkede og
laaset, og saa gik Turen gennem Hamburg til Koncentrations
lejren »Neuengamme«, hvortil vi ankom Kl. ca. 16 den 21. Sep
tember. Paa hele Turen fik vi intet spiseligt, og de af os, der
havde lidt Tobak, var ved at blive flaaet, for det var en Opstram
mer med selv et enkelt Sug af en Pibe. Vi var trætte og pirrelige,
og Humøret var helt i Bund, men vi skulde nedværdiges mere
endnu.
Vi blev læsset af Kreaturvognene, der var rangeret helt ind i
selve Lejrens Yderkant, og blev stillet op fem og fem, flankeret
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af to Vagtpostkæder. Der var højst fem Meter imellem hver Vagt
post, der foruden Maskinpistol havde en stor, bidsk Vagthund,
som han kun med Møje kunde holde tilbage.
Vi marcherede nu ind i Lejren, hvor et Hornorkester stod op
stillet, og til Tonerne af »Alte Kammeraden« blev vi kommanderet
ned i et Kælderrum, hvor vi ikke havde andet at gøre end at
vente. Hvad der senere skulde ske med os, var der ingen, der
vidste. Vi dristede os til at spørge en af Vagterne, men fik en
Skuldertrækning og et sadistisk Grin som Svar. Kælderen var i
en paabegyndt Stenbygning, beregnet til Vagtmandskabet, og
var af den Grund bombesikker. Men den var ikke beregnet til
1600 Mand, og det resulterede i, at da vi havde siddet paa Gulvet
imellem hinandens Ben, hvad vi var nødt til, for at være der alle,
begyndte de svageste at besvime af Mangel paa Luft. Det lod
dog kun til at fryde Vagtmandskabet, der brovtende gav deres
Besyv med. De af os, der endnu kunde reagere, følte et ubændigt
Raseri imod disse »S. S.’er«, der saa tydeligt viste, hvilke elen
dige, aandsforladte Individer de var. Dog var alt dette kun
Smaating, imod hvad jeg senere blev Vidne til. Pludselig blev
Vagtmandskabet forøget betydeligt, og de første 25 af os blev
kaldt frem, og derefter for hver 10 Minutter et nyt Hold paa 25
Mand, til det omsider Kl. 3 om Natten blev min Tur. Hvad der
skulde ske, vidste vi intet om, for vi havde intet set eller hørt til
de Kammerater, der holdvis var blevet ført bort. Det var et
Nervepres, som kun den, der har prøvet det, vil kunne forstaa.
Rygterne om Gaskamre og meget andet var sivet ned til os.
Vi blev ført til et lavt Stenhus, der viste sig at være en Slags
Badeanstalt. I et Afklædningsrum maatte vi aflevere alle vore
Værdigenstande, selv Vielsesringen maatte ryge. Kunde den ikke
lempes af, blev den revet af eller nappet over med en Tang, saa
vi blev i Ordets bogstaveligste Forstand klædt af til Skindet. Da
det var overstaaet, fik vi et Blikskilt hængt om Halsen, hvori der
var præget et Nummer. Nogle Tyskere opnoterede alle personlige
Oplysninger om os samt vore paarørendes Adresse herhjemme,
ja selv hvor mange Børn vi havde og i hvilke Aldre. Vi gik der
efter ned i selve Baderummet, heldigvis med vort Fodtøj i Haan
den, og fik et Bad, hvorefter vi blev lukket ud af en anden Dør,
og her kom Smilet trods alt frem, for her skete Iklædningen. Der
2»
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stod nogle andre Fanger, af ubestemmelig Race og Nationalitet,
ved hver sin Dynge uhumske Beklædningsgenstande. Først fik vi
en Skjorte smidt i Hovedet, saa et Par Benklæder og en Jakke og
til sidst en Hat. Min Skjorte var syet af et gammelt Dynebetræk,
hvor endnu Ejerens Navnetræk var broderede. Benklæderne var
et Par Ridebenklæder, men alt for smaa og uden Knapper, Jakken
var ligeledes for lille, Ærmerne stumpede ved Albuerne, og der
manglede to Haandsbredder i, at den kunde naa om Livet paa
mig. Til sidst Hatten, flad, fedtet og for lille, saa den sad lige
oven paa Hovedet. Fælles for Benklæder, Jakke og Hat var, at
de var mærkede med et stort, paamalet gult Kryds. Da det var
overstaaet, bley vi ført til en Barak, hvor vi nu traf sammen med
vore Kammerater, — og hvilket Syn! Vi var nu Koncentrations
lejrfanger i egentligste Forstand, og fra at være frie, danske
Politifolk var vi reduceret til at være Numre blandt Titusind
andre tyske Fanger. Tørsten plagede os, vi havde ikke faaet
Drikkevand siden Afrejsen fra København for 2'^ Døgn siden,
saa det første, vi gjorde, var at styrte til Vandhanen i Barakken,
men der stod vore Kammerater og forklarede os, at Vandet var
ikke til at drikke, idet det var tilsat Klor for at modarbejde even
tuelle Epidemier. Barakformanden, en Rigstysker, Storbankrøver
og Familiemorder, havde lovet os noget drikkeligt, naar vi alle
var blevet samlet. Da det endelig var sket, fik vi tre Bliktønder
stukket ind, indeholdende »Kaffe«, der smagte modbydeligt, men
vi var paa det Stadium af Tørst, at lidt og daarligt var bedre end
slet ingen Ting. Der var enkelte af os, der havde drukket Vand af
Hanen, men det kvitteredes med forfærdelig Mavepine. Vi fik
derefter vore Køjer anvist, to Mand i hver, men efter at have
været under Transport fra den 19. om Aftenen til den 22. om
Morgenen, uden Mad og Drikke, gjorde det ikke saa meget med
den knebne Plads, for saa snart vi lukkede Øjnene, sov vi, skønt
Maven skraalede af Sult.
Vi blev vækket hen paa Formiddagen ved Skrig og Skraal af
Barakformanden. Han hed Karl Krone, men paa Grund af sin
ringe Højde, ca. 150 cm, kaldte vi ham »halv Krone«, og det blev
omgaaende til »Halvtredsøren«. Inde i Barakken havde nogle
Russere i Mellemtiden stillet nogle Trætønder, der indeholdt en
mærkelig, tykflydende, ildelugtende Vælling. Det var vor Mid-
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dagsmad, det første Maaltid i snart 3 Døgn, og vi var rigtig gammelsultne, men alligevel kunde vi ikke spise noget. For det første
fik vi nogle rustne Blikfade til Maden og en rusten Ske til at
søbe med, og saa denne ulidelige Stank fra »Maden«. Men vi fik
bare den Trøst af »Halvtredsøren«, at Spisesedlen var den samme
hver Dag, og vilde vi ikke spise, var der nok andre, der gerne
vilde have Maden, og det havde han saa sandelig Ret i. Da Tøn
derne blev sat uden for Barakken, var det, som man kan tænke
sig en Bisværm rundt om disse, kun var det ikke Bier, men Men
nesker. Og hvilke Mennesker! Mage til ynkværdige Mennesker
havde vi aldrig set. De var iført fantastiske Laser og Pjalter. Paa
venstre Side af Brystet og paa det ene Bukseben havde de et
paasyet Nummer, paa Fødderne havde mange af dem kun Klude
bundet sammen med Sejlgarn. Disse Stakler var magre og gustne
og sloges om at komme først til Tønden, hvoraf de med Hæn
derne bjergede sig lidt. Det var et Syn, man væmmedes ved. Jeg
skulde selv senere prøve det samme, men det vidste jeg heldigvis
ikke dengang.
Lejrens Barakker var opført af Træ og laa samlede omkring
en stor, cementeret Plads. Hele Lejrterrænet var omgivet af et
meget svært Pigtraadshegn, som der gik Højspænding igennem,
og et smalt Omraade inden for Hegnet var belagt med Giftgas.
Rundt om Lejren var opbygget høje Vagttaarne, i hvilke der var
stærke Projektører til at belyse Hegnet med om Natten. Desuden
var der svære Maskingeværer i disse Taarne. Bevogtningsmand
skabet bestod af »S. S.-Tropper«, for hvilke Fangerne, ikke uden
Grund, havde stor Respekt.
Udenfor vor Barak stod Lejrens transportable Galge. Den
bestod af en Trækasse, hvorover selve Galgen rejste sig. I Træ
kassen var en Faldlem, der, naar den dødsdømte havde faaet
Strikken om Halsen, blev udløst, — og der var en Fange mindre
til Besvær for Lejren. Henrettelserne i Lejren var en daglig Be
givenhed, og det skete i alle Fangers Paasyn paa Appelpladsen
ved Morgenappellen.
Arbejdet i Lejren begyndte Kl. 6 og sluttede Kl. 18. Alle Fan
ger stillede paa Appelpladsen og blev inddelt i Arbejdshold. Til
lige var Lejrens Orkester mødt, og præcis Kl. 6 intonerede det
»Alte Kammeraden«, og til Tonerne af denne March gik vi ud
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gennem Hovedvagten til »Arbejdet«. Formentlig gik Marchen til
Tvangsarbejde efter Tyskernes Mening lettere til Tonerne af
»Alte Kammeraden«, og det samme gentog sig, naar vi kom hjem
om Aftenen.
Kosten i Lejren bestod af Roesuppe til Middag. Til Aften to
Humpler Rugbrød, der skulde forslaa til næste Aften, og dertil
ca. 15 g syntetisk Margarine. Dette var jo ikke, som vi var vante
til herhjemmefra, og dertil kom, at Vandet var udrikkeligt, saa
Næringsværdien af det, vi fik i os, var ikke stor. Men det var
altsaa disse Omgivelser, vi Danskere skulde se at finde os til
Rette med.
Den ene Dag gik som den anden, og vi kom til den 26. Sep
tember, Kongens Fødselsdag, som vi mindedes ved at udbringe
et Leve for Kongen og gamle Danmark, og det var et Hurra, der
hørtes over det meste af Lejren, saa »S. S.’erne« kom springende
til vor Barak. Men da gik vi imellem hinanden som sædvanlig,
og vi kunde tydeligt se paa dem, at de var skuffede over ikke at
faa Lejlighed til at slaa ned paa de formastelige, der tillod sig
Friheder. »Halvtredsøren« var kaldt til Kommandanten, og da
han kom tilbage, havde han glædelige Nyheder til os, lod han
os forstaa.
Rygterne begyndte igen at svirre. Et gik ud paa, at Kollegerne
derhjemme paa Kongens Fødselsdag havde optaget Arbejdet
igen paa den Betingelse, at vi blev sendt hjem. Et andet mere
sandsynligt lød paa, at vi skulde sendes til en anden og bedre
Lejr. Men vi vidste intet og var derfor Bytte for de mest forrykte
Tanker. Dagen efter kom to Vogne til vor Barak med alt vort
eget Tøj og vore Værdigenstande, og da vi havde faaet det ud
leveret og iført os det, følte vi os som Mennesker igen. Der var
dog adskillige Ting, vi savnede, allermest nogle Barberrekvisitter, for Skægget var begyndt at stritte ud til alle Sider, og det
stod ikke godt til vore danske Uniformer. Men det maatte vi se
stort paa. Nu vidste vi, at der igen skulde ske noget med os, men
hvad fik vi intet at vide om. Det stadige Spørgsmaal imellem os
var: Hvad nu?
Vi blev kaldt ud paa Appelpladsen og stillet op og talt mindst
20 Gange. Det var et øsende Regnvejr, og vi var gennemblødte,
da vi Kl. 17 blev indladede i Kreaturvognene, igen 50 Mand i hver
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Vogn. Denne Gang fik vi to Vagtposter med i Vognene. Ligeledes
fik vi hver et halvt Rugbrød og en lille Klat Margarine. Vogterne
lod os forstaa, at vi skulde til en anden Lejr, der laa længere
sydpaa, og vi begyndte at køre, — det blev en Køretur paa 44
Timer. Har man først prøvet en saadan Køretur, kan man ikke
lade være at smile af dem, der hjemme fortæller om, at det var
grusomt at rejse, for de var nødt til at staa op fra København til
et Sted i Jylland. Tænk Dem nu at blive stoppet i en utæt Krea
turvogn uden noget paa Gulvet og med den førnævnte Proviant,
gennemblødte og slappe paa Grund af Sult og Tørst, og dertil
Uvisheden om, hvor vi skulde hen. Søvnen meldte sig, men der
var ingen Mulighed for at ligge ned, da vi skulde forrette vor
Nødtørft paa Gulvet. Med Tiden blev der jo en ulidelig Stank i
Vognen, og dertil kom, at den sidst var blevet benyttet til Klorkalktransport. Vi rumlede af Sted sydpaa, overnattede paa Ham
burg Banegaard og kørte igen mod Syd. Midt om Formiddagen
fik vi Luftalarm og blev rangeret ind paa et Sidespor, hvor vi
holdt ved Siden af et Ammunitionstog, og kort efter rullede et
Pansertog med Antiluftskyts op paa den anden Side af os. Plud
selig fik vi gennem nogle Sprækker Øje paa nogle hvide Striber
mod den blaa Himmel, og vi kunde se Solen glimte i de engelske
Maskiner. Nu var Situationen kritisk, for bare der faldt en Bombe
i Nærheden af os, vilde det resultere i, at Ammunitionstoget var
røget i Luften og dermed ogsaa vi. De engelske Flyvere holdt dog
deres Højde og Kurs, og nogle Minutter efter kunde vi atter
aande lettet, og Turen fortsattes. Vi havde faaet de smaa Klapper
i Vognens Side slaaet ned, saa vi kunde skiftes til at se ud. Toget
kørte igennem et frodigt Bjerglandskab, hvor Skovene var domi
nerende. De stod i deres skønneste Efteraarspragt, men vi kunde
alligevel ikke rigtig nyde Synet, for jo længere Syd desto læn
gere fra Hjemmet, som ustandselig var i vore Tanker. Hvordan
havde Kone og Børn det? Var der foretaget Repressalier imod
dem? — Havde vi ikke før følt Had mod Tyskerne, blev det tændt
ved disse Tanker. Vi naaede Weimar sent om Aftenen og over
nattede paa Stationen der. Om Morgenen kørte vi videre, men
Turen var snart endt, for ca. en Time senere holdt Toget ved
Stationen »Buchenwald«. Vi blev kommanderet ud, og til Fods
gik Turen til Koncentrationslejren »Buchenwald«. Det var et

sørgeligt Syn at se alle Kollegerne, og bedre saa jeg vel ikke
selv ud. Vi døjede faktisk med at støtte paa Benene. Snavsede
og skæggede til Ukendelighed var vi, og i den Grad udsultede, at
flere selv i ganske langsomt Tempo maatte støtte sig til Kam
meraterne for ikke at falde om, og sidst i Flokken kom der 6
Mand med en i et Tæppe, — han var døende. Vi passerede Ho
vedindgangen, ogsaa her til de forhadte Toner af »Alte Kamme
raden«, blev stillet op paa en Appelplads, og vor døende Kam
merat blev lagt foran os. Kammeraterne, der bar ham, lagde ham
varsomt ned paa Jorden og tillod sig at lægge en Mappe under
hans Hoved, men dette var knap sket, før en »S. S.’er« kom
springende og brutalt sparkede Mappen bort. Der blev komman
deret videre, og vi efterlod ham paa Pladsen, hvor han døde 10
Minutter senere. Det var den første, men det blev desværre ikke
den sidste. Ved den Episode gik det først rigtig op for os, hvad
Behandling vi kunde vente os af disse Menneskedyr, og det fik
vi rigeligt at føle den kommende Tid. Men de stod jo med
Pistolen i Haanden, og vi havde Familie, der haabede paa et Gen
syn med os, saa det var jo bare med at holde Hovedet klart, —
skønt Døden kun kom som en Befrier for manges Lidelser.
Vi skulde atter »afluses«, som det første Bad i en Lejr blev
benævnt, og Komedien fra Neuengamme blev gentaget om igen,
med den Tilføjelse, at efter endt Bad blev vi paa de mest behaarede Steder indsmurt med et Stof, der ætsede Huden og bragte
os ulidelige Smerter. Dette morede dog kun det forbandede Vagt
mandskab. Turen gik derefter til Paaklædning, og den bestod
i en grov Skjorte, en blaa- og graastribet Drejelsjakke samt til
svarende Benklæder og Hue. Vi fik ogsaa her Lov til at beholde
vort eget Fodtøj, der nu efterhaanden var blevet daarligt. Mange
af os var desværre blevet taget i lette Sommersko og Sandaler,
og de holder ikke til ret meget, naar de ikke kan blive passet.
Vi kom derefter til vor Barak, der var en almindelig Træ
barak med Plads til 300, men vi blev stoppet 740 Mand derind.
Barakken bestod af et stort Rum med Hylder langs begge Sider
og en enkelt Række Vinduer i Taget. Vinduerne var malet blaa
af Hensyn til Mørklægningen, saa Dagslyset blev holdt ude. Hyl
derne langs Siderne var i fem Etager og delt i Baase til Tre
mandskøjer, men her skulde vi ligge 5—6 Mand i hver, saa for
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at komme paa langs maatte vi ligge paa Siden og modsat hin
anden, saa den ene havde Hovedet, hvor Sidemanden havde Be
nene. Søvn blev der ikke meget af, for pludselig fik vi et Spark
i Ansigtet eller blev traadt paa Næsen. I Løbet af ganske kort
Tid var vi befængt med Utøj af alle mulige Slags, Lopperne og
Væggetøjet var det dominerende. Kosten var den samme som i
Neuengamme, med Tilskud af lidt Kød og Paalægspølse og en
Klat Marmelade en Gang imellem, men ikke tilstrækkeligt til at
opretholde Livet med. Vandet var her ligeledes tilsat Klor og
derfor udrikkeligt.
Arbejdet begyndte i denne Lejr Kl. 7 Morgen, men allerede
Kl. 6 skulde vi stille til Appel paa Appelpladsen, hvor vi blev
talt op og udtaget til forskelligt Arbejde. Det var mest Opryd
ningsarbejde, idet der udenfor selve Lejren havde været store
Vaabenfabrikker. Disse var den 28. August 1944 blevet udbom
bede, saa der intet var tilbage andet end Murbrokker og krøllede
Jernskeletter, og det var her, vi skulde gaa og arbejde i den kom
mende Tid. Der var desuden et Stenbrud i Nærheden. Det blev
brugt til Straffearbejde, og Arbejdet bestod i paa Nakken at
slæbe Stenene op af Bruddet. Der var ikke mange, der over
levede dette Arbejde, og bedre blev det jo ikke, at det var de
værste Bødler, der havde Opsyn med Stenbruddet. Naar vi kom
hjem til Barakken efter endt Arbejde Kl. 17, »spiste« vi til Mid
dag, og derefter skulde vi stille til Appel. Den kunde ofte vare i
Timevis. Den længste varede til Kl. 23 en Aften, og da plask
regnede det. Den Smule Tøj, vi havde paa, var snart gennem
blødt, og den Aften kostede Mandefald.
Der var sket en lille Episode paa Arbejdspladsen en Dag. En
Kammerat havde det ikke saa godt med sin Mave og var gaaet
lidt afsides for at forrette et naturligt Ærinde, og imedens dette
stod paa, blev han overrasket af en »S. S.’er«, der begyndte at
skabe sig, saa vi troede hans sidste Time var nær, hvorefter han
sprang ind paa vor Kammerat og drev ham et Slag i Ansigtet
med Skaftet af den Hundepisk, »S. S.’erne« altid havde i Haan
den. Da Kammeraten kun nølende reagerede, blev han bearbejdet
med Næverne i Ansigtet, saa han saa forfærdelig ud. En Kam
merat kom en Dag hjem fra Arbejde med det ene Øre halvt slaaet
af ved Slag med en Hundepisk, og saadan var der mange Til
fælde.
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En Dag ved Appellen fik vi en Overhaling af vor Barakfor
mand, der som den forrige ogsaa var Rigstysker, men Kommu
nist og af den Grund Fange i Lejren. Han udtalte, at »S. S.’erne«
havde lagt Mærke til Danskernes Arbejdstempo i Lejren, og det
var under al Kritik. Vi gik for langsomt og bar for lidt, men nu
skulde vi gøres bekendt med de Straffe, der vilde blive anvendt
overfor os, som overfor de andre Fanger. Den mildeste Straf var
24 Timer i Krogen ved Hovedindgangen, uden Afbrydelse, samt
Tab af Madrationen. Den næste Straf var fastspændt til en Pæl
at modtage 25 Slag af en Pisk, og til sidst Hængning. Som vi
senere lagde Mærke til, benyttede de sig ofte af disse Afstraffel
sesmetoder. Dog tror jeg ikke, der var nogle Danske, der prø
vede dem, men det havde sikkert en anden Aarsag, nemlig de
vidunderlige Rødekorspakker, som nu kom til os.
En Uge efter vor Ankomst fik vi Lov til at skrive det første
Brev hjem for at give Livstegn fra os. Men det skulde skrives paa
Tysk, og en Betingelse for, at Brevet overhovedet kunde komme
udenfor Lejren, var, at der skulde staa, at vi var raske og havde
det godt. Der var mange, der paa dette Tidspunkt langtfra kunde
skrive saaledes, men vi skrev alligevel for at faa en Hilsen sendt
til de kære derhjemme.
Det blev den 20. Oktober, min Kones Fødselsdag, og den
fejrede jeg med at liste hen til en Russer, der for et Par Cigaretter
klippede og barberede mig. Det var den første Gang efter den 19.
September, saa jeg syntes, jeg blev et helt nyt og bedre Men
neske efter den Omgang, og saa krøb jeg hen i en Krog og lod
Tankerne gaa til dem derhjemme: Hvordan mon de vel havde det
nu, — med et solidt Maaltid paa Bordet. Tanken om Mad var der
altid, sultne som vi var, og det gik ofte ilde med en Kammerat,
der i et desperat Øjeblik begyndte at remse alle de gode danske
Retter op, saa Tænderne faktisk sprøjtede Vand.
Dansk Røde Kors fik nu Føling med os, og det var en stor
Dag, da det rygtedes, at der var set Røde Kors Biler ved Lejren,
og at de havde afleveret en Pakke til hver Mand. Der var ikke ret
mange af os, der egentlig vidste, hvad en saadan Pakke inde
holdt, saa stor var vor Nysgerrighed, da vi stod med den første
haardt tiltrængte Pakke i Haanden. Vi var ikke længe om at faa
den brækket op, og hvad laa øverst: 10 Pakker Cigaretter og en
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Pakke Tobak! Det varede kun Sekunder med at faa Ild paa Ciga
retten, og saa gik vi videre: % kg godt dansk Smør, 1 Pakke
Ruga Knækbrød, 2 Stk. Salamipølse, 4 Frokostoste, 1 Rulle Kiks,
1 Stk. Sæbe, 1 Daase Leverpostej og en Daase med Sild. Det
varede ikke længe, før det første Stykke Knækbrød vederfaredes
sin Ret, og efter det adskillige andre. Den Dag var Maven fyldt
og Humøret højt, men der var ikke saa faa, der Dagen efter
maatte sande, at Maven ikke var vant til saa meget Fedtstof paa
én Gang, saa de fik travlt med at løbe til Latrinen.
Sygdommene begyndte nu at brede sig ogsaa imellem os. De
hyppigste var Pandehule- og Mellemørebetændelse, Halsbetæn
delse, Angina, Bylder, Dysenteri, Tyfus og Difteri. Desuden var
der ogsaa en udbredt Lejrsygdom, der viste sig som Vand i Be
nene. Denne Sygdom skyldtes væsentlig Manglen paa Fedtstof.
Den 1. November hørte jeg første Gang fra Hjemmet, idet der
kom en Pakke fra min Kone. Jeg var meget syg af Angina paa
det Tidspunkt, havde 39—40 Gr. Feber, men maatte alligevel ud
hele Dagen paa Arbejde, saa jeg tror, det var paa Tide, den
Pakke naaede frem. Den indeholdt et Sæt varmt Vinterundertøj,
to Par Sokker, Skjorter og Cigaretter og som Prikken over i’et
et Glas Aspirin og Toiletartikler. Det Glas Aspirin gjorde Under
værker sammen med Undertøjet og Sokkerne, for jeg havde
gaaet barbenet i Skoene de sidste 14 Dage. Mine Sko var i en
elendig Forfatning, og desuden var de bortkommet en Dag, saa
jeg stillede uden Sko og Strømper til Aftenappel, der varede 2
Timer. Efter denne kunde jeg ikke føle mine Fødder flere Dage
efter. Det gik bedre med min Sygdom, men saa fik jeg en Byld
i Halsen og kunde næsten ikke faa noget Mad i mig. Da den
endelig gik sig en Tur, kom der en til, og efter denne endnu en.
Saaledes gik der en Maaned; jeg var efterhaanden blevet noget
slank og »ugidelig«. Min Vægt den 19. September var 102 kg, og
nu var jeg pillet af til kun 60 kg, saa med Modstandskraften stod
det sløjt til. Det endte da ogsaa med, at Kammeraterne, en Mor
gen vi gik ud, maatte bære mig ind bevidstløs. Nu kom jeg til at
gaa til Baraklægen, der for nogle faa Cigaretter var villig til at
skrive en Skaaneseddel, der fritog mig for Arbejde, og jeg blev
lidt efter lidt saa kvik, at jeg kunde gaa rundt i Lejren og se dens
Vrangsider. Jeg gik over paa »Sygehuset« hver Dag og blev
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penslet i Halsen, idet jeg var begyndt at faa Angina igen, men en
Dag kom der en »S. S.-Læge« til vor Barak, og han konstaterede
en begyndt Difteriepidemi iblandt os, og det viste sig at slaa til.
Et stort Held var det, at vi saa godt som alle var vaccineret imod
denne Sygdom her hjemmefra, saa vi slap billigt fra det.
Vi begyndte at miste flere og flere Kammerater. Der var snart
ikke én Dag, uden at vi fik Besked om, at nu var der død 2 eller
3, og det ramte os haardt, for Tanken meldte sig: Hvornaar er
det din Tur? Under min Gang paa »Sygehuset« saa jeg alle mu
lige Afskygninger af Menneskevrag, der bare laa og ventede paa
at blive befriet af Døden, udmagrede og gunstne og klippede helt
skallede, hvilket særlig fremhævede deres Magerhed. Der gik
ogsaa en stadig Strøm fra Sygebarakken til Krematoriegaarden,
hvor Ligene laa i Stabler som andet Brænde, nøgne, med deres
Fangenumre skrevet paa Laaret med Blaakridt, og ventede paa
at blive brændt. Vor Barak laa imellem to Barakker, der var
fyldt med Jøder, og de fik Tyfus og Dysenteri, med det Resultat,
at de døde som Fluer, men det var jo ogsaa det, »Herrefolket«
havde ventet. Det kan siges, at de døde en naturlig Død, men
Døden var dog paaført dem under deres utaalelige Levned i
denne uhumske Lejr, og de var ude af Stand til at bestikke sig
til Goder som Medicin og andet, der kunde have frelst mange af
dem for den uanstændige Maade, de døde paa.
I denne Barak var der to, der slæbte et Lig af en Kammerat
til Appel flere Dage i Træk for at faa afdødes Brødration. Tilsidst kunde de ikke skjule Liget i Køjen længere for Liglugtens
Skyld, og de begræd da først Kammeratens Død, da han blev dem
frataget. Der var mange Lig udenfor deres Barakdør hver Mor
gen, og tilsidst var de kun ca. 50 tilbage. De var mere døde end
levende, og nu kom der Ordre fra »højere Sted«, at Barakken
skulde renses. Det var et modbydeligt Syn, for imellem Ligene
sad og laa døende Mennesker. Jeg spurgte vor Barakformand,
hvad der nu skete med dem. Han trak paa Skuldrene og sagde:
»Gaskammer og Krematoriet.« Jeg tvivler ikke paa hans Ord, for
hvad kunde man vente sig andet af det 3. Riges Tyranner, der
kun levede og aandede for at pine og plage andre Mennesker.
Det var slaaende, det der var skrevet over Porten til Lejren: »Ret
eller Uret, alt for mit Fædreland«. Under dette A4otto arbejdede
de ihærdigt.
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Jeg fik en lille Snært af Dysenteri, men det slap jeg hurtigt
over, for efterhaanden fik vi jævnlig Røde Kors Pakker, og de
gode Sager deri gjorde sin Virkning. Uden disse Pakker var sik
kert ikke mange af os kommet levende fra vort Ophold i Buchen
wald. Den sidste Pakke i Buchenwald fik vi den 15. December
og med den Besked om, at vi vilde faa en ekstra Julepakke, saa
vi kunde mærke, det var Jul. Men Skæbnen eller »Herrefolket«
vilde noget andet.
Den 16. December kom der til Lejren en Transport norske
Studenter, der havde været paa Skyttegravsarbejde ved Rhinen.
De var i den Grad udsultede og forkomne, at vi, der lige havde
faaet en Pakke og var stillet endnu én i Udsigt indenfor en kort
Tid, idet det hed sig, at Bilerne med Julepakkerne var kørt fra
Danmark, med Glæde gav Nordmændene hele vor Pakke uaabnet, og de stakkels Mennesker græd af Glæde. Dette skulde vi
dog senere bitterligt komme til at fortryde. Vi skulde have nøje
des med at dele med dem og ikke have troet paa det abnorme
Rygte, der nu svirrede iblandt os, at vi skulde hjem til Jul. Vi fik
noget andet at mærke.
Om Aftenen den 16. December fik vi igen vort eget Tøj ud
leveret og afleverede den stribede Fangedragt med et Lettelsens
Suk. Vi skulde hjem, lød det flere Steder, og vi troede tilsidst
paa det. Vi blev kommanderet paa Appelpladsen næste Morgen
Kl. 7 og ventede paa, at Røde Kors Busserne skulde hente os. Vi
var saa letsindige at give vor sidste Mad bort, for naar vi kom i
Busserne, havde de Forplejning med, og saa kunde vi nok und
være de Par Skiver Brød, vi havde i Lommen.
Da Klokken var 18, marcherede vi ud af Lejren. Men den
Overraskelse, der her mødte os, gjorde sit Indtryk, for udenfor
stod Vagtmandskab saa tæt som aldrig før med opplantede Bajo
netter. Der var dog en kendelig Forskel paa dem og vore tid
ligere Hallunker. Disse Vagtposter hørte nemlig til Værnemag
ten og ikke »S. S.«, og vi kunde straks mærke Forskellen. Disse
var Mennesker som ethvert andet Menneske. De var Soldater,
ikke af egen fri Vilje, men grundet paa Omstændighederne. De
bandede Hitler og hele hans Horde langt væk. Vi saa ingen Bus
ser, og fik den Besked, at det var Kreaturvognene, der atter ven
tede. Vi gik kvikt i dem denne Gang, for skulde vi hjem, kunde
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vi godt tage Turen i Vognene. Vi kørte hele Natten og holdt ved
Daggry paa en øde Strækning. Saa sprang Bomben: Vi var kom
met til Bestemmelsesstedet og skulde i en Lejr, der laa en 3 km
fra Banen. Det var en Krigsfangelejr, og den havde Navnet
»Mühlberg«.
Vi maatte atter ud at trave og naaede Lejren Kl. 8. Komman
danten, der tog imod os, vidste ikke, hvad han skulde gøre med
os, da han ikke havde faaet Besked om, at vi kom. Han vidste
ikke engang, hvad Landsmænd vi var. Vi havde jo nu vore Uni
former paa, og han anviste os en lille Plantage, hvor vi kunde
vente, til der kom nærmere Besked. Vi havde mange alvorligt
syge med os, det var ikke godt for dem at ligge paa den frosne
Jord ret længe, saa dem fik vi kørt paa Sygehuset. Jeg selv var
meget sløj, men vilde ikke give mig for ikke at komme bort fra
mine ypperlige Kammerater. Tiden gik, og det blev Aften. Vi fik
Ordre til at marchere ind i Lejren til Aflusning som i Neuen
gamme og Buchenwald, kun med den Forskel, at medens vi var
i Bad, blev vort Tøj gasset i store Ovne. Vi fik det efter endt
Aflusning atter udleveret og blev ført til en Barak. Men hvilken
Barak! Den var lige blevet gjort ren, d. v. s. den var blevet overdænget og sprøjtet med Klorvand, saa den drev af Væde. Barak
ken var fuldstændig tom, hverken Køjer, Bænke eller Borde, kun
en lille Kakkelovn i Midten, der hverken halvt eller helt kunde
opvarme Rummet. Mad saa vi ikke noget af før næste Morgen.
Da kom der en Vandvogn, trukket ned til os af Russere, og det
viste sig, at den indeholdt varmt »Te«, der efter vore Strabadser
dog smagte os helt godt. Dertil fik vi noget Rugbrød, lidt Mar
garine og Sukker. Vi spiste det hele, men bagefter fik vi at vide,
at det var til 24 Timer, saa der vankede ikke noget før næste
Dag. Nu var Maden dog et Sted, hvor ingen kunde tage den fra
os, saa vi havde ikke andet at tænke paa end at faa udhvilet. Vi
gjorde os det saa behageligt, som vi kunde, paa det vaade Gulv.
Hen paa Dagen blev Vandvognen fyldt med Vand, saa vi kunde
vanske os. Men der var ikke ret mange, der havde Lyst, for det
skulde foregaa ved Vognens Hane, og det frøs omkring 25—30
Grader, saa Vandet frøs til Is i Haar og Skæg.
Vandet i denne Lejr var drikkeligt, og der var nok af det.
Middagsmaden varierede ogsaa lidt her. Vi fik kogte Ærter, Byg
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grynsvælling, Kaalrabisuppe og Bønner med kogte Kartofler til.
Det kunde spises, men vi var ogsaa ovre det Stadium, hvor vi
var kræsne. Nu kunde vi spise, hvad det skulde være, og var
ogsaa nødt til det. Vi fik ingen Spisekar udleveret, men i en Af
faldsdynge fandt vi nogle rustne Konservesdaaser, som vi efter
bedste Evne gjorde rene, og hvoraf vi spiste med en Ske, vi havde
faaet af Røde Kors i Buchenwald.
Det blev Lillejuledag. Som Dagen gik, var vore Tanker ikke
fra Hjemmet. Vi kunde tydeligt se, hvordan Mor nu gik og lavede
til derhjemme. Men vi var heller ikke blinde for, at der var en
tom Plads i Hjemmet, og at Humøret derhjemme ogsaa stod lavt.
Tanken til os var vel: Hvor mon han nu er, og hvordan mon han
har det? Den eneste opløftende Tanke, vi havde, var, at de ikke
kunde se vor Elendighed. Hen paa Eftermiddagen spiste vi vor
Rugbrødshumpel med lidt Sukker paa, og drak en Skvat Vand
til. Saa prøvede vi at synge en Julesalme, men den gik i Staa,
for Tankerne var et andet Sted. Vi prøvede en anden, men det
gik heller ikke. Saa bad vi vort Fadervor med hinanden. Det var
nu blevet mørkt, og vi havde intet Lys. Vi lagde os stille ned paa
Gulvet og prøvede at sove. Men Tankerne tog Flugten hjemover,
og der var vist ingen af os, der havde tørre Øjne, da endelig
Søvnen overmandede os. Det var en trist Juleaften.
Det blev Juledag, og i Lejren var en engelsk Feltpræst, der
lovede at tage os til Alters, hvilket skete om Eftermiddagen. Det
foregik i en tom Barak paa engelsk Vis, men det var en Oplevelse
trods alt. Vi fik udleveret Mad for to Dage, til Juledag og 2. Jule
dag, men det meste spiste vi Juledag uden at føle os tilnærmel
sesvis mætte.
Julepakken fra Røde Kors udeblev, idet de ikke vidste, hvor
vi var, saa det var knapt med Kosten. Nu fik vi Besked paa, at vi
skulde sendes ud i mindre Arbejdskommandoer til Arbejde i de
tyske Fabrikker, og hver Dag drog der en Kommando af Sted. Vi
sagde Farvel til hinanden, for det var jo ikke nemt at vide, om
vi saa hinanden igen. Vi fik hinandens Adresse og lovede at hilse
hjemme, hvis det sørgelige skulde ske, at Kammeraten ikke kom
hjem, og der var jo ogsaa nogle, der efter den Tid ikke naaede
hjem.
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Den 29. December blev det min Tur til at forlade Lejren, med
en Kalkkvælstoffabrik i Piesteritz v. Wittenberg som Maal. Vi
var 100 Mand i vor Kommando og kom dertil Kl. 20 om Aftenen.
Stor var vor Forbavselse, da vi fik vort Kvarter anvist. Det
var et Forsamlingshus, hvor der før havde været Biograf, og her
var der opstillet Køjer i 2 Etager. Vi fik hver en dejlig Køje med
Træuldsmadrasser og to rigtig gode Tæpper. Og hver sit Skab
til at have Fødevarer og Tøj i. Der var elektrisk Lys over det
hele og et dejligt Vaskerum med koldt og varmt Vand, naar vi
da havde noget at fyre med. Vinduerne var tilgitrede, og der var
Vagtposter ved Dørene, der iøvrigt altid var laasede. Men vi var
kommet under taalelige Boligforhold og følte os som smaa Gre
ver. Vi fik endog udleveret en rigtig Fajanceskaal, der kunde
rumme 1 tø Liter, til at spise og drikke af. Vi fik en Liter varm
Hvidkaalssuppe, der smagte storartet, og efter endt Maaltid fik
vi os vasket og saa paa Hovedet i Kassen. Hvor vi dog sov!
Huset kunde godt have styrtet sammen, uden at vi var blevet
vækket. Det var dejligt at faa udhvilet. Kosten viste sig dog
snart ikke rigtig at staa Maal med de ellers ret gode Omgivelser.
Rationen var mindre, end vi havde faaet selv i Buchenwald, og
der var flere, der ønskede sig tilbage dertil, bare for Madens
Skyld. Vi var fem Mand om at dele et 2 kg Brød. Det var meget
porøst og fyldt med Klid. Det mindede en Del om vort Fransk
brød herhjemme, kun var det mørkt som Honningkage. Dertil
100 g syntetisk Margarine om Ugen og en lille Ost paa Størrelse
med en stor Cigar, og den skulde ogsaa vare en Uge. Vi skulde
ogsaa have lidt Sukker og Marmelade, men det slog ofte fejl. For
syningerne svigtede, det bar mod Enden.
Naar jeg om Aftenen fik min Brødration, de 400 g, spiste jeg
det hele, saa var det overstaaet. Om Morgenen fik vi »Kaffe«,
men det var jo bare for Tørst. Om Middagen 3 Kartofler paa
Størrelse med Dueæg og dertil 1 Liter tynd »Suppe«, og saa var
det Slut med den Spisen. Det fyldte kun lidt, og Næringen var
endnu mindre.
Vi blev nu delt i to Hold. Arbejdstiden paa Fabrikken var 12
Timer i et Stræk og gik fra Kl. 6 Morgen til 18 Aften eller fra 18
Aften til 6 Morgen. Det skiftedes vi til en Uge ad Gangen. Vi blev
fulgt til Fabrikken af Værnemagtssoldater, der baade kunde for-
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bande Krigen og sige Vittigheder om de tyske Ledere. Det sidste
virkede trods alt opmuntrende. Vi var to, der blev sat til at ar
bejde i en Karbidafdeling, og vort Arbejde bestod i at pakke Kar
biden i Jernbanevogne og Lastbiler.
Karbiden blev fyldt paa Tromler lige fra Maskinerne, og den
havde en Varmegrad paa 70—80 Grader og en Vægt af 105 kg
pr. Tromle. Naar vi pakkede i Jernbanevogne, altid lukkede
Vogne, idet Karbid ikke taaler Vand, og havde faaet de 10 første
Tromler ind, var der en Varme uden Lige. Tromlerne virkede
bedre end en rødglødende Kakkelovn, og de udsendte en ube
hagelig Lugt, da hver Tromle var tjæret. Vi har maalt op til 60
Graders Varme i en Vogn, og udsultede, som vi var, var det os
en næsten uudholdelig Lidelse at staa og bakse med de tunge,
varme Tromler. De første Dage blev vi brændt ustandselig, men
af Skade bliver man klog, saa vi fik tilsidst Taget paa at haandtere Tromlerne. Vi læssede fra 120 — til 180 Tons Karbid paa de
12 Timer. Det afhang af, hvor mange Luftalarmer der blev, og
de blev hyppigere og hyppigere. Under Luftalarmerne standsede
alt Arbejde, og alle skulde i Bunkers, hvilket skete paa Nakken
af hinanden, for det var jo den dybeste Alvor her. Naar vi kom
hjem fra saadan en Arbejdsdag, kunde vi knap nok slæbe os af
Sted, og der var jo heller ikke meget at gaa efter: de 3 smaa
Kartofler, den halve Liter »Suppe« plus de 400 g Brød. Men det
var dog bedre end intet. Det hele blev sat til Livs med det samme,
saa skulde jeg ikke »døje« med at spise før næste Dag ved samme
Tid. Saadan slæbte Tiden sig hen, og vi blev mere og mere ud
sultede. Nu kom den Tid, hvor vi ønskede os den første Tønde
Mad fra Neuengamme, og havde vi faaet den, havde vi sikkert
kæmpet om dens Indhold, som de andre Fanger dengang.
Vi kom til den 24. Januar 1945, og stor var min Glæde, da
mit Nummer blev raabt op. Det viste sig, at det var en Pakke fra
min Kone. Den havde været i Buchenwald først og var afsendt
her fra Danmark en af de første Dage i December. Det var min
Julepakke, og den indeholdt >4 kg Marmelade,
kg Honning,
y2 kg Bolcher, 10 store Cigarer, 10 Pakker Cigaretter og noget
Tobak. Jeg havde ikke smagt Tobak siden i Mühlberg, saa jeg
tændte omgaaende en af de store Cigarer. Men da jeg havde
taget de første Par Drag, maatte jeg til Køjs, for det hele kørte
3
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rundt for mig og mindede mig om min Kraftesløshed. Derimod
gik det bedre med Marmeladen. Det var min Kones eget Fabrikat,
og det smagte vel nok godt. Honningen kunde ogsaa søde lidt
paa hele Tilværelsen.
Den 29. Januar om Morgenen kom Kammeraterne glædesstraalende hjem fra Arbejdet og fortalte, at nu havde de set og
talt med Chaufførerne fra Røde Kors, og de havde Pakker med til
os. Da endelig Bilerne kørte ind i Gaarden, maatte Vagtmand
skabet finde sig i at blive skubbet til Side, for vi myldrede ud for
at hilse paa vore Landsmænd og spørge nyt hjemmefra. De
kunde knap faa Tid til at svare, før det næste Spørgsmaal var
afleveret. De fik i Smug ikke saa faa Adresser, som de lovede at
hilse, naar de igen kom hjem. Vi fik nu alle de Røde Kors Pakker,
vi havde tilgode fra før Jul, og med hver Pakke et 4 kg’s rigtigt
dansk Rugbrød, saa nu var vor Trængselstid forbi, — bortset fra
Fangenskabet. Vi fik Pakke den 29. og 31. Januar, den 9., 10. og
20. Februar, og nu kunde vi spise os mætte tre Gange om Dagen.
Det hjalp straks paa os. Vi begyndte at faa vore Kræfter tilbage,
og Haabet og Humøret steg. Dertil kom, at det var ved at blive
Foraar med højt Solskin, og Krigsbegivenhederne udviklede sig
i den rigtige Retning, hvilket vi fik oplyst, da de store Flygtninge
transporter, der fyldte Vejen til Fabrikken, kom Øst fra. I Marts
Maaned fik vi tre Røde Kors Pakker og i April 4, saa nu var vi
ved at være Mennesker igen.
Den 2. April, Paaskedag, fik vi Meddelelse om, at Svensk
Røde Kors havde faaet Lov til at internere os i Sverige, og vi
skulde køre i Busser via København til en Lejr ved Malmø.
Da det var en højere »S. S.-Officer«, der kom med den Besked,
lagde vi ikke særlig Vægt paa hans Udtalelser. Vi troede snarere,
det var en Evakuering, vi skulde ud paa, for den russiske Stød
kile imod Vest var kun 30 km fra os paa det Tidspunkt. Men da
vi gik til Arbejde 2. Paaskedag, passerede nogle svenske Røde
Kors Biler os, og Svenskerne raabte til os, at i Morgen kom de
efter os. Nu var vi ikke mere i Tvivl. Næste Dag tidlig om Mor
genen kom Busserne, og vi steg om Bord. Jeg tror, vi snarest
mindede om en Flok Skolebørn, der skulde i Skoven. Humøret
var højt, og med Skadefryd sagde vi Farvel til Slaveriet paa Fa
brikken. Vi kom til Hamborg. Langs Vejen i Grøfterne og paa
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Markerne saas Spor af Flygtningene. Der laa døde Heste og
Kreaturer, der af Sult ikke orkede mere og derfor var slaaet ned
eller styrtet. Afsvedne Skove og talrige Bombekratere, store og
smaa imellem hinanden. Ruindynger og røgsværtede Mure, hvor
før der havde været Landsbyer. Vi kom til Brandenburg. Der var
lige blæst Luftalarm, saa vi holdt i Udkanten og ventede paa An
grebet. Men Flyverne drejede af, og vi kørte igennem Byen. Saa
snart vi var kommet igennem, blev Byen angrebet, og vi saa den
brænde bag os. Var det Skæbnen eller den hemmelige Efterret
ningstjeneste, der havde skaanet os denne Gang med.
Pludselig blev Landskabet os bekendt. Ingen aabnede Mun
den af den Grund. Vi sad bare og saa stumt paa hinanden, men
vi kunde læse hinandens Tanker: Havde Svenskerne skuffet os?
Vi kørte jo lige ind i den forhadte og forpestede Lejr »Neuen
gamme«. Svenskerne kunde ogsaa se paa os, hvad vi tænkte, for
de slog os paa Skulderen og lod os vide, at de skulde ned og
hente flere af vore Kammerater. Det vilde tage en Uges Tid, inden
vi skulde til Sverige, og det holdt Stik. I Løbet af fire Dage var
alle raske Danskere samlede i Neuengamme, hvorimod de syge
var kørt lige direkte til Danmark.
Vi var altsaa igen i Neuengamme, men denne Gang var del
ingen Aflusningsceremoni at gennemgaa. Vi fik anvist vor Barak,
d. v. s. det var det Stenhus, i hvis Kælder vi havde opholdt os
den første Dag, og hvor saa mange Kammerater var blevet baaret ud fra. Stenhuset var blevet en stor, flot Bygning med dejlige
lyse Sovesale, 1 Mands Køjer og fine Toiletforhold. Maden og
Vandet var det samme, men det gjorde nu ikke noget, for vi
havde vore Røde Kors Pakker, saa vi lod Maden staa. Der var
heller ikke noget Arbejde, og Tonen var en helt anden. Det var
vel nok en stor Forandring!
Der gik en Ugestid, og de svenske Busser holdt atter for
Døren, klar til at føre os til Danmark. Vi drog et Lettelsens Suk,
da vi for stedse forlod den uhyggelige Lejr, hvor Tusinder af
uskyldige Mennesker af alle Nationer og Aldre var blevet hen
rettet, pint og plaget til døde. Det var, ligesom Liglugten laa i
Luften, og først da vi tabte Lejren af Syne, kunde vi samle os til
at betragte det Landskab, vi kørte igennem.
3*
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Vi naaede Hamburg, og det var baade et trist og oplivende
Syn. Trist med sine Ruindynger. Vi kørte 22 km igennem Ruiner,
og paa den Strækning, saa langt Øjet rakte, var der ikke Mulig
hed for at opdrive en 2-Værelsers Lejlighed, hvis man havde
gjort sig den Ulejlighed at prøve derpaa. Og oplivende var de
samme Ruiner. Det var probert Arbejde, der her var udført fra
oven, og var det bare gjort tilnærmelsesvis saa grundigt de andre
Steder, var Enden nær. Det var der nu heller ingen Tvivl om.
Befolkningen bestod kun af Kvinder, Børn og lemlæstede Sol
dater.
Kl. 4 om Morgenen kom vi til Grænsen, hvor vi trods det tid
lige Tidspunkt blev budt velkommen af de dansksindede Sønder
jyder. De baade lo og græd af Glæde, og vi blev ogsaa saa under
lig beklemte. Det store Under var sket. Vi var hjemme i Danmark.
Men vi skulde ogsaa kun lige naa at komme over Grænsen 2 km,
idet vi kørte ind i Frøslevlejren. Det var anden Etappe, der var
slut.
Frøslev var et rent Paradis imod de andre Lejre, vi havde be
søgt. Her var der rigelig og god dansk Mad og dejlige Køjer.
Naar bare der var Mad og Køjer, kunde vi nok klare den lidt
endnu.
Fredagen den 4. Maj oprandt, og Busserne holdt igen for
Døren. Vi fik hver en Madpakke og en 01, og vi var klar over, at
denne Gang gik Turen til Sverige. Da vi naaede Aabenraa, var
der sort af Mennesker med Flag og Blomster. De raabte Hurra,
og Taarerne stod os i Øjnene af Bevægelse over den hjertelige
Velkomst, vi fik. Og saadan var det hele Vejen op gennem Lan
det. I Fredericia kom de første Biler med Kammeraters Hustruer
og Paarørende, og disse Gensynsscener lader sig ikke beskrive.
Nogle havde Børn paa Armen, og andre den gamle Moder under
Armen.
Da vi kom til Odense, var Menneskeskaren saa tæt, at Bus
serne blev helt klemt inde. Der var Odenseanere imellem os. De
benyttede Lejligheden og forsvandt lige saa stille ud af Vinduerne
og var væk med det samme. Svenskeren, der førte Bussen, smilte
lunt, da det gik op for ham, hvad der foregik, og Tyskeren, der
var Vagt i Bussen, grinede fjoget. Han var klar over, at nu maatte
han holde gode Miner til slet Spil, hvis han ikke vilde risikere en
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længere Søvn, for nu havde Klokken slaaet det sidste Slag for
ham. Jeg tog en Paaskelilje og satte den i hans Bøsseløb, men
han reagerede overhovedet ikke. Det skulde bare have været for
tre Dage siden, og jeg havde sikkert ikke set Danmark igen. Da
vi omsider naaede København, blev jeg enig med en Kammerat
om, at det ikke kunde betale sig at rejse til Sverige. Vi maatte
hellere prøve paa at klare os hjemad til Konen og Børnene. Vi
stod derfor af Færgen til den modsatte Side Landgangen og
naaede velbeholdne Vanløse, hvor vi vilde opholde os om Natten.
Men da vi havde hørt den engelske Radioudsendelse om Aftenen,
var vi klar over, at nu kunde vi godt vise os, og vi gjorde derfor
Forberedelserne til Hjemturen. Uniformen var jo blevet en Del
medtaget efterhaanden, saa den skulde lige have en Oppudsning.
Om Morgenen tog vi til København, hvor vi fik oplyst, at der
Kl. 13 fra Rigshospitalet gik Rødekorsbusser med Aarhus som
Maal. Vi var ikke sene til at trave den lange Vej. Al Trafik var
standset, men vi kom tidligt nok, for vi havde lige faaet os sat
til Rette i Bussen, da det begyndte at knalde, saa Grenene fra
Træet, Busserne holdt under, begyndte at falde ned paa Taget. Vi
maatte i en Fart i Kælderen, men da Skydningen holdt op, fo’r vi
i Bussen, og denne røg ud af Byen ad Roskilde Landevej. Langs
Vejen kom vi forbi det ene Kompagni efter det andet. Det var
»Herrefolkets« Retræte.
Turen gik godt til Færgen, og paa Overfarten fik jeg Øje paa
en Ambulancevogn fra C. B. U. i Sindal. Jeg fik straks fat i Chauf
føren, og da han hurtigst muligt skulde til Sindal for at aflevere
Vognen, kravlede jeg op paa den. Vi kørte hele Natten og var
her i Hjørring Kl. 9 Søndag den 6. Maj. Nu var der Fred, og
Trængselstiden var forbi.
K. E. Nielsen,
Politibetjent,
Palleskærvej 38, Hjørring.
Halvorsmindeelev Vinteren 1929—30.

Lærerkredsens Hilsener.
Kære Elever!

Saa er der atter gaaet et Aar, og vi er allesammen blevet et
Aar ældre — maaske ogsaa et Aar klogere. De, der er gamle,
tænker paa de Aar, de endnu har tilbage, og føler, at de er blevet
et Aar fattigere. Men I, der er unge, føler vel, at I er blevet
et Aar rigere — burde i hvert Fald gøre det, — rigere paa
Oplevelser, rigere paa Erfaring, rigere i jeres Udvikling og Mo
denhed og Evne til at leve saadan, at det tjener jert eget og
andres Bedste.
I vil blandt andet have gjort den Erfaring, at lige meget
hvad I saa ønsker at opnaa, eller hvad I end griber efter for at
faa i Eje, saa vil I altid støde paa den ubønhørlige Naturlov, der
siger, at I aldrig kan gribe noget nyt af Værdi, uden I e r

Charles Hansen har Time.
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Helga Hansen med Familie og Venner ved sit Hjem.

villige til at slippe noget af det, I i F o r v e j e n
har. Det er Prisen, der maa betales. Det skal vi midlertid ikke
være kede af, for hvis det ikke var saadan, vilde det, som vi gri
ber efter, simpelthen slet ikke blive nogen Værdi for os.
Livet er en Byttehandel! Det gælder saa blot om at tænke sig
godt om, inden man gaar med til »at bytte«, saadan at man ikke
alene er godt tilfreds med det den Dag i Dag, men ogsaa frem
deles er det, naar Morgendagen kommer.
Vore bedste Ønsker for jer alle skal stadig følge jer!
Og saa ønsker vi jer en glædelig Jul!

Helle, Helga og Charles Hansen.

Kære Halvorsmindeelever!
Det hænder undertiden, at en Sang, som er skrevet for mange
Aar siden og sigter til et ganske bestemt Forhold, en ganske be
stemt Situation, efter at have levet en Tilværelse i Ubemærket
hed i en Aarrække, pludselig igen bliver draget frem af Glemse
len, fordi en tilsvarende Situation er opstaaet som den for de
mange Aar siden. Saaledes gik det under Besættelsen med en
Mængde af vore gode Sange fra forrige Aarhundrede, f. Eks.
»Fædreneland, ved den bølgende Strand« — »Hvad synger du
om« og »Bladet i Bogen sig vender«.
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Tyskerne har gennemgravet vor ældgamle Danevirkevold.

Og saadan er der ogsaa i Dag et Par Sange i vor Højskole
sangbog, som med en mærkelig Klarhed og Kraft taler til os, det
danske Folk, om vor Stilling til den største Opgave, der er hen
lagt til os i Dag: Sydslesvig.
Her skal fremdrages nogle enkelte Vers af de to Sange, og
saa kan I selv slaa dem efter i jeres Sangbog og læse dem i
deres Helhed. Nr. 592 og 262.
Den første begynder med følgende Vers:
Folkeaander rejser sig
nu i Syd og Norden,
spørger efter Maal og Vej
for sin Færd paa Jorden,
leder efter Broderlag,
Udspringsvæld og Udgangsdag,
Søskendkærligheden.

og slutter med:
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Tak din Gud for gode Kaar,
Freds og Friheds Ælde!
Men husk paa, ihvor du gaar,
Saga klart vil melde,
om din Daad og om din Færd
viste, du var Frihed værd,
om du hjalp din Broder.

Sydslesvigspørgsmaalet har to Sider: 1) Hvad der sker i Syd
slesvig, og hvad Sydslesvigerne vil, og 2) Hvad det danske Folk
vil, — eller hvad det skal.
Om det første kan det ikke udtrykkes bedre, end at »Folkeaander rejser sig, spørger efter Maal og Vej, leder efter Broder
lag«. Thi det er Sydslesvigs Folkeaand, der har rejst sig i Trods
mod et aarhundredgammelt prøjsisk Tryk, og det er rigtigt, at
det er et søgende Folk, der i Dag vender Blikket mod Nord for
at se, om der findes det Broderlag, som det ikke har fundet
mod Syd.
Og det er ogsaa knugende sandt, at stillet over for denne
søgende Broder, maa vi Danske være os vort Ansvar bevidst. Vi
maa holde os disse manende Ord for Øje: »men husk paa, ihvor
du gaar, Saga klart vil melde, om din Daad og om din Færd viste,
du var Frihed værd, om du hjalp din Broder«.
Vi er ikke vor genvundne Frihed værd, hvis vi ikke hjælper
vor Broder af al Kraft uden smaalig Skelen til venstre og højre
om Risikoen ved at yde denne Hjælp. Og det vil blive Sagas,
d. v. s. Historiens, tunge Dom over vort Folk, — hvis vi svigter
—, at vi ikke var Friheden værd. Og det Folk, der ikke er Fri
heden værd, vil ogsaa komme til at se, at det en Dag har mistet
den.
Vi maa holde os for Øje, at naar vor sydslesvigske Bror i
Dag staar paa Afgrundens Rand (jvf. V. 5), saa er det for Stør
stedelen vort Folks Skyld, og at det saa afhænger af os, om han
skal reddes fra Faldet i Afgrunden. Thi Sydslesvigs hjemme
hørende Befolkning staar paa Afgrundens Rand i Dag. Det over
vældende Flygtningeantal vil, hvis Sydslesvig forbliver tysk Omraade, i Løbet af kort Tid kvæle al sydslesvigsk Folkelighed og
Egenart.
Vi har kun Gud at takke for, at vi blev skaanet for Krigens
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Flygtningestrømmen vælter ind i vort gamle danske Land.

Gru, vi har ham at takke for Freds og Friheds Ælde, og derfor vil
han ogsaa nøje overvaage, om vi viser os denne hans Velsignelse
værd. Derfor brast det ud af mig, da jeg nede i Sydslesvig blev
bekendt med Indholdet af den britiske Note til Danmark: »Nu
Gud naade det danske Folk, om det ikke kender sin Besøgelses
tid.« Det er dybt alvorligt for os, hvad vi gør eller ikke gør i dette
Spørgsmaal, og derfor nærer jeg til Tider en tærende Angst for,
hvad det danske Folk vil gøre. Thi svigter vi, saa kan jeg ikke se
andet, end at saa har vi underskrevet vor egen Dødsdom som
Folk.
— Og det skal 1 vide, I Piger fra Sommeren 1946, som jeg fik
Lov at tale til, at det staar ogsaa til jer, om denne Brydningstime
skal blive Skumring eller Gry, det staar til hver enkelt i det
danske Folk. Det er rystende, naar man ser, at nogle politiske
Partier i Dag forsøger at tage Ansvaret fra den enkelte i dette
alvorlige Spørgsmaal.
Som vi var mange, der under Besættelsen maatte gaa ind for
Guds Aasyn i Bøn for vort eget Folk og Land, saadan maa vi og
saa i Dag bede Gud give os Lykke og gode Raad i denne Sag, og
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vi maa bede ham om, at han vil løse op for denne lænkebundne,
sydslesvigske Folkesjæl, saa de maa komme til at leve i den
Folkelighed, hvortil han har skabt dem.

Lad mig slutte med to Vers fra Nr. 262:
Atter stilles Danskerætten
for en aaben Dør,
Aanden flyver over Sletten,
lavt som aldrig før.
Kalder daanede til Live,
puster paa hver Gnist,
at den bedste Dag maa blive
den, der kom tilsidst.

Flokkes tæt da, Danmarks tinge!
— Aanden fandt paa Raad —
til at høre, til at sjunge,
vokse op til Daad,
at en Gang 1 kan med Ære,
bort fra Nattens Sky,
eders gamle Moder bære
ind i Dagen ny!

Idet vi ønsker alle Aarsskriftets Læsere — og særlig
Sommerpigerne 1946 — en
god Jul og et godt Nytaar,
sender vi de hjerteligste Hil
sener.
Børnenes Øjne straalede,
da jeg fortalte dem om Ind
samlingen til Stof til Haandarbejde. Tak for det!

Niels og Helene Langdal
Nielsen,
Damholm danske Skole,
Havetoft Sogn,
Sydslesvig.
Helene og Niels Langdal Nielsen.
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Et Nytaarsønske!
I tre Aar har jeg nu haft Tilknytning til Halvorsminde, og
derved er jeg kommet til at kende lidt til de Hold, som har været
paa Skolen i den Tid. Ad denne Vej vil jeg gerne sende gamle
Elever min Hilsen og et Øn
ske med ind i det nye Aar.
Hvor er det rart at møde et
ungt Menneske — og et ældre

med —, om hvem man bliver
klar over, at hans Udnyttelse
af Tiden ikke er tilfældig,
men at der arbejdes efter et
Maal. Da bliver der Brug for
Minutterne, ingen Tid kan
man faa Raad til at spilde.
Vi skal sætte os saa høje
Maal, at alle Evner og Kræfter
maa tages i Brug for at naa
Møller Jensen sikrer sig
dem. Derved samles alt det
splittede og delte, og kun der
ved forvaltes paa rette Maade de os betroede Pund. Mange Maal
kan synes næsten uopnaaelige, men da maa vi huske paa, at ikke
hele Vejen skal naas i ét Spring. Mellem Milepælene er der Kilo
metersten. Lad os glæde os over hver af disse, vi passerer. Det
vil give Mod og Udholdenhed til fortsat Stræben efter det ende
lige Maal. Venlig Hilsen!
Bagterp v. Skole, den 18. Oktober 1946.
Møller Jensen.

En Julehilsen.

Ja, nu er Tiden inde, da Halvorsminde Ungdomsskoles Aarsskrift skal i Trykken for at naa ud til Jul, og derfor vil jeg gerne
benytte Lejligheden til at sende Jer alle en Hilsen. Kaj Munk
skrev i en af sine bedste Sange: »Nu kræver Danmark af os, vi
er stærke«, og Danmark af i Dag har visselig Brug for stærke
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Sløjdlærerne Poul og Kristian Hansen.

Sønner og Døtre, hvis vi, Danmarks Børn, skal se lysere og
bedre Dage. Men saa maa vi ikke nøjes med at synge Kaj Munks
Ord, vi skal lade disse blive vor Ledestjerne i alt vort Virke for
Folk og Land. Nu gælder det først og fremmest, at enhver gør
sit yderste for at bringe gamle Danmark paa Fode igen, og det
naas ikke ved stadige Krav om højere Løn og længere Ferie og
mere af samme Surdejg, men ved at man gør alt, hvad man formaar og lidt til, hver paa sin Plads, uden at spørge, om man nu
ogsaa faar den sidste Øre, man kan tilkomme for sit Arbejde.
Vi er jo alle Børn af den samme Familie, og som saadan maa
vi hjælpes ad efter yderste Evne at bringe Mor Danmark frelst
ind i Fredens Havn.
Hermed sender jeg saa alle gamle Elever min bedste Hilsen
og Ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytaar.
God Arbejdslyst!
Kristian Hansen.

Undertegnede sender jer samtidig min bedste Hilsen.
Poul Hansen.

Kære »gamle« Elever!
Nu da Aarbogen atter gaar i Trykken, maa jeg have en lille
Hilsen med til jer. Tak for de mange Hilsener, vi modtager Aaret
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Familieidyl i Birkebo.

rundt, ved Jul, Fødselsdage og ved andre Lejligheder. Tak for
hvert hjerteligt Gensyn alle Vegne, hvor vi mødes. Det skal være
en mærkelig Forsamling, man kommer i, hvis der ikke er gamle
Elever til Stede.
Vi har det alle godt her i »Birkebo«. Som I ser af Billedet, er
Jørgen en lang Gut nu. Han begyndte at gaa i Skole til April,
og han er glad for det. Her sidder vi og nyder en Fristund ved
et Spil Domino.
Jeg følger med i Avisen, — saa godt jeg kan, — angaaende
gamle Elevers Bryllupper, Ejendomskøb og andet, der kan for
andre Adressen, men alligevel sker det hvert Aar, at en Del Aarbøger kommer tilbage, fordi vi ikke har den rigtige Adresse.
Dette er kedeligt for baade jer og os, og det er en unødvendig
Udgift for Foreningskassen. Derfor: Naar I skifter varig
Adresse, saa lad mig det vide, at vi kan undgaa, der bliver Klud
der i Aarbogsforsendelsen.
Og saa vil vi her fra »Birkebo« ønske jer alle en god Jul, og
vi ønsker jer Held og Lykke for Fremtiden!

Jørgen, Lis og Arne Nielsen.
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Birgit Jørgensen i Systuen.

Kære gamle Elever!
I ønskes alle en rigtig glædelig Jul. Og mit Nytaarsønske
for jer skal være dette, at I i den Gerning hver især har, maa
stræbe at dygtiggøre jer og derigennem finde Arbejdsglæden i
Gerningen. Og dernæst vil jeg ønske for jer, at I maa bruge jeres
Fritid paa en saadan Maade, at I senere kan se tilbage derpaa
med Glæde. Gjort Gerning staar ikke til at ændre!
Med disse Linier vil jeg ogsaa gerne sige Tak til alle mine
tidligere Elever, Medarbejderne og Familien Nielsen for de 7
Somre, jeg har været paa Halvorsminde. Naar I læser dette, er
jeg gift med Vagn Sørensen, Hedegaard pr. Give. Hvis I kommer
paa disse Egne af Landet, er I meget velkomne til at besøge os.
Venlige Hilsener!
Birgit Jørgensen.

»Tal om noget, som du forstaa,
men ej kroget for Ben at faa.«

Disse Ord staar med skæve, kantede Bogstaver indhugget i
en Sten, som er stillet op i et Hjørne af Krohaven her i Hvidsten.
Tusinder af Mennesker har i Sommer staaet foran denne Sten
og forsøgt at læse Indskriften. Derefter er de gaaet videre for at
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Gustav Pedersen har Boldspil i Salen paa Halvorsminde.

se de mange andre Mærkeligheder, der findes baade ude og inde
i den gamle, bekendte Kro.
De ovenfor citerede Ord er indhugget i Stenen af den kendte,
af Tyskerne henrettede, Kroejer Marius Fiil. De var blevet hans
egentlige Retningslinie for Menneskelivet. Han levede efter dem,
til han sammen med syv andre af Byens bedste Mænd stod for
an Morderpistolerne i Ryvangen.
Jeg tror, at disse Ord har en Del at sige til enhver, der af
ærlig Vilje stræbere fremad i Livet. Det er ikke nok, at man har
valgt en bestemt Idé at gaa frem efter. Det vanskelige er at holde
fast ved denne og ikke lade sig bøje, efter som det nu bedst
betaler sig. Alt for mange har staaet ved Enden af deres Livs
bane og maattet erkende, at de solgte det bedste i sig selv for
at opnaa Fordele derigennem.
Lad os, mens vi er unge, være dette bevidste.
1 snart et halvt Aar har jeg nu haft min Gerning her i Hvid
sten. Paa den nye, velindrettede Kommuneskole, der ligger ved
Randers—Mariager Landevej lige syd for Hvidsten, er der de
bedste Betingelser at arbejde under. Saa godt syntes jeg om at
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være her, at jeg efter knap en Maaneds Forløb (den 28. April)
valgte at hente min unge Hustru herud. Vi havde en dejlig Bryl
lupsfest, og jeg glædede mig meget over de Hilsener, der kom
fra Halvorsmindekredse. Tak for dem.
Det har ikke været mange deroppe fra, som har besøgt os,
men skulde jeres Vej falde saa, er I velkomne til at se indenfor.
I taknemlig Erindring om to, hver paa sin Maade, berigende
Vintre paa Halvorsminde, sender jeg de bedste Hilsener fra os
paa Hvidsten Skole.
Sigrid og Gustav Pedersen.

Kære gamle Elever!

Jeg er blevet opfordret til gennem Aarbogen at sende jer en
Hilsen, og jeg vil ønske jer en rigtig god Jul. Mit Nytaarsønske
til jer skal være, at I, i en Tid, hvor Ungdommen stiller store
Krav bl. a. med Hensyn til Løn, altid vil huske paa, at naar man
kræver meget, maa man ogsaa yde meget til Gengæld.
Man kan kun føle Tilfredshed og Glæde ved sit Arbejde, naar
man yder sit bedste. Det er en dejlig Fornemmelse den Dag,

Nyholm har fin Middag i Skolekøkkenet.
3
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man modtager sin Løn, at have paa Følelsen, at man ogsaa har
fortjent den. Den bedste Løn i sig selv er Glæden, man føler ved
et Stykke veludført Arbejde, som man har gjort sig Umage med.
Godt Nytaar og en rig Arbejdsglæde for jer alle ønskes af
Else Nyholm Hansen.

Farfar følger i Avisen interesseret alt
om Udviklingen i Sydslesvig.

Siden sidst.
Fra November 1945.

v
1
I

Hatten af for Fortiden,
og Jakken af for Fremtiden.

Kære Elever og Venner!

et var Kronprins Olav af Norge, som med Tanke paa alt
det Genopbygningsarbejde, der laa og ventede paa norsk
Ungdoms Indsats, formede disse to Linier, der skal være Over
skrift for denne Aarbogs Fællesbrev til Elever og Venner. Og
sikkert er det, at det er ikke ilde Ord at følge, — ogsaa for os
her i Danmark. Hatten af for Fortiden! Jo, det er rigtigt nok!
Der er udrettet saa meget og opnaaet saa store vidtfavnende
Ting i de sidste Slægtled, at der er nok, som vi i Beundring og
Taknemmelighed maa tage Hatten af for. Sandt Demokrati og
sundt Folkestyre med Frihed under Ansvar har vist sig at være
den rette Vej for det danske Folk at gaa, naar det vil naa videre
frem og højere op, end foregaaende Slægtled naaede. De »Pro
feter«, der vil kaste Vrag paa alt det fortidige og mene, at kun
et afgørende Brud med alt bestaaende kan skabe Fremgang og
Udvikling, har jeg aldrig troet paa. En jævn Udvikling, en fort
sat Fremgangslinie, en naturlig Vækst, det er Grundlaget, vi skal
søge at bygge videre paa, selv om vi ikke maa — eller vil ■—
benægte, at der til Tider er mere Fart i Udviklingen og kan ske
helt vaarbrudsagtige Vækstundere, medens der til andre Tider
er en vinteragtig •— en næsten stillestaaende og afventende -—
Tilstand i Folkelivet og i vore ydre daglige Arbejdsforhold og
Livsvilkaar.
Men: Jakken af for Fremtiden! Det er ikke mindre sandt.
Det er en absolut Nødvendighed for os nu og i de nærmeste Aar,
saa sandt som kun Arbejde, trofast Gerning og viljefast Udhol
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denhed kan bringe os ud af de Vanskeligheder, en Efterkrigstid
altid hober op i tilsyneladende uovervindelig Mængde. Viljen til
at tage fat, og tage rigtigt fat, er det afgørende nu i Dag, hvor
der, som maaske aldrig før, er Brug for alle villige Kræfter.
At stille Krav til andre er let nok, men at stille Kravet først og
fremmest til sig selv, det kræves der en lysvaagen Personlighed
til, og det er den, Danmark i Dag spejder efter hos alle sine Døtre
og Sønner. Det er alene Pligten og Samvittigheden over for Ar
bejdet, der tæller, sagde Statsminister Knud Kristensen i en Tale.
»Det er Viljen, som det gælder, — Viljen frigør eller fælder«,
sagde en nordisk Digter engang. En dansk Skolemand udtrykte
det forleden saaledes, at værre end Mangelen paa Arbejdskraft
var Mangelen paa Medarbejdere, altsaa Medhjælpere, der virke
lig følte Interesse for og Medansvar for det fælles Arbejde. Man
kan ikke undgaa at lægge Mærke til, at en Del af Danmarks
Ungdom, — og maaske en Del af Danmarks Manddom i ikke
mindre Grad, — ikke har det rette Medarbejdersind, ikke har
den dybtgaaende Følelse af Fællespligt og Ansvarlighed over for
Helheden. Men jeg skriver med Vilje, at hos en Del af vor Ung
dom savnes dette. For hos en anden Del møder vi det, heldigvis
og gudskelov, og det er denne Del af vor Ungdom, vi sætter vor
Lid til og bygger vor Fremtidstro paa. Og alle I, der véd, hvad
det gælder, og har Vilje til at gaa ind under Forpligtelserne, I
skal for det første vide, at man vokser under Ansvar, og at Kræf
terne øges gennem ærlig Indsats. Og for det andet skal I ikke
være bange for at vise overfor Kammerater og Arbejdsfæller, at
I føler jer bundne af Medarbejderansvaret, — og netop derved
opnaar Frimands Adelsmærke. Man bliver jo nemlig ikke fri ved
at løbe fra noget eller ved at gaa uden om Besværligheder, men
man bliver fri Mand og Kvinde gennem den Maade, hvorpaa
man øver sin Pligt.
Lad os saa, baade bogstaveligt og paa billedlig Maade, tage
Jakken og Trøjen af og gaa løs paa Opgaverne og Arbejdet, der
venter paa os alle. Og lad os samtidig bevidst tage Kampen op
imod alt det Ukrudt, der er groet frodigt frem i de onde Aar,
imod Langsomhed og Slendrian og Ligegyldighed, imod Lysten
til at drive med Tilfældighedens Strøm, imod Upaalidelighed
og Unøjagtighed og Upræcished og meget andet ondt, der jo
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desværre i nogen Grad præger os alle. Krigen er endt, — saadan
da, — men Kampen imod dens mangehaande Følger er langtfra
endt, og i denne Kamp skal I alle være med. Selv om Kaj Munk
ikke helt tænkte paa dette, da han skrev følgende Digt, kan hans
Ord dog med Sandhed bruges om denne Efterkrigstidens nød
vendige Kamp.
Ak, hvor man længes efter
at eje Fred med en og hver
og bruge sine Kræfter
paa lutter Vennefærd.

Hvor er man træt af haarde
og spodske Ord i Bog og Blad,
saa dødtræt af at saare,
naar helst man gjorde glad.

Hvor længes man mod Himlen,
hvor, fri fra alle Jordens Baand,
man fatter glad i Vrimlen
sin værste Uvens Haand.
Men om mit Hjerte krymper
sig ved at fælde Næstens Dom,
jeg var jo dog en Stymper,
om jeg gik udenom.

Du, som til Kamp mig kalder,
for, hvad jeg tror og bygger paa,
giv, til den Dag, jeg falder,
mig skaanselsløst at slaa.

Synes 1, at Udtrykket »skaanselsløst at slaa« er for stærkt?
— Jeg tror det ikke. Det onde er jo aldrig tilbageholdende i sit
Væsen, og det lave, det simple, det lumre og tarvelige er aldrig
beskedent eller varsomt i Valget af sine Virkemidler, derfor maa
ogsaa Kampen imod det føres aabent og stærkt og mandigt, ja
netop skaanselsløst, som Kaj Munk siger det. Ogsaa i denne
Kamp maa vi tage Jakken af og smøge Ærmerne op, at det kan
ses paa os, vi vil være med. Saa skal ogsaa nok et værdigt Re
sultat opnaas derved. »Vi er Lysets Børn, vi unge«, staar der i
en af vore Sange. Som Lysets Børn maa vi med oprejst Pande,
med aabent Sind, med ærlig Vilje og med friske Kræfter gaa
med i Kampen for Lysets Sejr over Mørket, for Rettens Sejr over
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Fra Skolegaarden, med det ny Ur ved Hovedtrappen.

Uretten. Og — »medens vi med trofast Sind sætter al vor Ger
ning ind, Danmark, paa dit Alter,« — kan vi fryde os over disse
Linier:
Den, der gaar mod Lyset,
har altid Skyggen bag sig!
Vinterskolen 1945—46 havde fuldt Hus, 94 Elever. Ved Aabningsmødet i Salen talte jeg om, at den viljefaste og sikre Rejs
ning, som den bedste Del af Danmarks Ungdom havde vundet
frem til gennem Krigens sidste Aar, nu i Fredens første Dage
endelig ikke maatte efterfølges af en Slaphedsperiode, men at
vi alle fortsat maatte gaa ind under Fællesskabets forpligtende
Idé. Gennem baade Opdragelse og Undervisning vil Danmarks
Skoler gerne yde deres Bidrag til, at vi kan varigt vinde Fredens
Frugter. Men skal dette lykkes, saa maa Opdragelsen være en
Opdragelse til Livet, og saa maa Undervisningen, som allerede
Plutarch sagde det, ikke blot være det: at fylde et Kar, men
langt mere være dette: at tænde en Ild.
Under den faste Lærerstabs dygtige Ledelse var alle Elever
snart i god Gang med Arbejdet, og her skal kort fortælles noget
fra Dagsbogens Blade. Selve Arbejdstimerne og Fagene var de
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gammelkendte, saa det bliver mere Oplevelserne ud over Time
planens Skema, der berettes om. Mange gode Lysbilled- og
Filmsaftener havde vi, hvor vi saa geografiske, fysiske og land
skabelige Film, eller hvor vi fik friske Glimt fra Ungdomsarbejdet
inden for Gymnastikken og Vandrebevægelsen. Et Sus fra den
store Verden oplevede vi, da vi alle fulgtes ad til Hjørring for
at høre Esben Aakjærs Foredrag: Gennem 5 Verdensdele paa
7>/2 Aar. Smukke Farvelysbilleder og en Farvefilm ‘ledsagede
Foredraget. Første Søndag i Advendt tændte vi Adventskransens
ene Lys, vi foretog i fint Vejr en Udflugt til Hirtshals og saa om
Aftenen Julemærkefilmen.
Nogle gode Teateroplevelser havde vi. Ungdoms- og Gym
nastikforeningen opførte Aakjærs Skuespil »Naar Bønder elsker«,
og de gjorde det godt. Paa Hjørring Teater saa vi »Der var en
gang«, — festligt og smukt, — og senere saa vi »Erasmus Montanus« med Henrik Malberg i Hovedrollen. CharlesHansen
havde i sin Litteraturtime forberedt Eleverne til Aftenen, saa de
kunde faa det bedste Udbytte deraf. Ved et stort besøgt Møde
fortalte Gustav Pedersen om sine Oplevelser i Tiden 26.
September 1944, da han maatte »gaa under Jorden« paa Ranum
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Seminarium, og frem til 15. Maj 1945, da han efter Løsladelse fra
Frøslevlejren og senere Vagttjeneste ved Grænsen kunde vende
hjem til de afbrudte Studier. Ved Adventsmødet talte Pastor
Stevns, Vrensted, om Grundtvigs Skæbne i Aarene omkring
1825 og gennemgik med os Salmen: Velkommen igen, Guds
Engle smaa. Charles Hansen læste i Uddrag Skuespillet
»Hvis et Folk vil leve«. Aftenen førte os ind under baade Kristen
livets og Folkelivets Adventskrav, og med Forventning mod den
tilstundende Jul gik vi ind til den sidste Uges Arbejde.
21. December fejrede vi vor Juleindledningsfest med Graner
og levende Lys, med Julesange og festligt Samvær. Eleverne og
Husstanden, med Støtte fra Elevforeningen og Vennekredsen,
gav Skolen det store, smukke, elektriske Ur, der nu smykker
Hovedbygningens Facade ind mod Gaarden og daglig minder
os om: Tiden gaar, brug den vel! — Tak for det, og Tak for alle
gode Breve og Hilsener til Julen!
Paa Aarets næstsidste Dag døde en af Skolens mest trofaste
og forstaaende Venner, fhv. Folketingsmand, Statsrevisor J. S.
Vanggaard. Han var en dansk Mand i Ordets bedste Betyd
ning og med et Udsyn, som kun de færreste opnaar. For al ægte
Danskhed og for det danske Liv i Sydslesvig bankede hans Hjerte
varmt og kærligt. Fra sin Fødsel var Vanggaard knyttet til Skolen
her, idet hans Far var Lærer ved den gamle Børneskole, der nu
i omdannet Skikkelse er Sløjdsalsfløjen, og Vanggaard er født i
den Lejlighed, hvor nu Helga og Charles Hansen har deres Hjem.
Tidligt blev Vanggaard Fars trofaste Ven, og — trods Alders
forskellen — ogsaa min meget kærlige, hjælpsomme og raadgivende Ven og Vejleder. Vi har meget at sige Vanggaard Tak
for, ogsaa for hans Indsats gennem Vennelaanet i 1935—36. De
døde rider hurtigt, siger det gamle Ord, men Vanggaards Navn
og Gerning vil længe mindes her i vor Landsdel.
Paa Juleferiens sidste Dag holdt Dansk-Nordisk Ungdoms
forbund et Tillidsmandsmøde her, og Eleverne vendte nu tilbage
til os igen. Atter gik Arbejdet sin regelmæssige Gang, og ind
imellem fulgte festlige Stunder med Film, Musikaftener, Møder
m. m.
Landinspektør B o e, Hjørring, besøgte os en Dag og demon-

57
strerede — i Tilslutning til Arnes Tegnetimer — Opmaaling og
Landmaalertegning for Eleverne. De var meget interesserede og
glade for Besøget. For
fatteren Jørgen Buk
da h 1 holdt et gnistrende
vittigt og lysende klart
Foredrag om Norden, det
Norden, hvori vi ikke blot
skal tolerere, men lære
hinandens Egenart at ken
de, saa et virkeligt rod
fæstet Fællesskab kan
vokse ud af Nordens Aand
og af vor Opfattelse af Ret
og Frihed. Eleverne lyttede
med Glæde til hans Ord.
HanneHolstNiels e n, der i 7 Somre og 3
Vintre har været med i Ar
bejdet her, de sidste Aar
Biblioteket benyttes flittigt.
som »Kontorchef«, holdt
Bryllup og bor nu i Sal
tum. Vi savnede hende meget efter hendes Bortrejse, og sam
tidig med, at vi ønsker dem Lykke i Fremtiden, siger vi Tak
for Aarene. Else Christensen, Taars Præstegaard, overtog efter
hende Arbejdet paa Kontoret.
Til Søndag den 24. havde vi alt i Orden til Forældrefest.
Programmet var indøvet, i Salen var dækket til 350, idet ca. 225
Gæster havde meldt deres Ankomst. Men en forrygende Snestorm
standsede det hele saa afgjort, at ikke én Gæst naaede frem.
Eleverne tilbød dog, beredvillige som de altid er, at hjælpe os med
at faa Bagværket spist, og vi fejrede en udpræget Hjemmesøndag. Lidt bedre var Vejr og Føre, da Forstander Folke T rier
Hansen fra Sønderjylland talte ved et velbesøgt Møde her. Han
talte om Udviklingen i Sydslesvig fra før 1848 og frem til i Dag
og pointerede, at det ikke er et Spørgsmaal blandt mange andre,
men en Opgave, der er lagt hen til det danske Folk og skal løses
af os nu. Vor Vinterfest med Besøg af 1945-Sommereleverne og
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andre Gæster blev saare vellykket. Om Eftermiddagen opførte
Lærerkredsen »Gøgeungen«, det 16 Mands Elevorkester spillede,
og om Aftenen opførte Eleverne »Gøngehøvdingen«, hvorefter
vi dansede festligt sammen.
Dansk-Nordisk Ungdomsforbund holdt i Marts et stort Møde
her, hvor Landsformanden, P. M a r c u s s e n, Graasten, talte
baade Eftermiddag og Aften. Marcussens Foredrag var manende
i deres Krav og løftende i deres Fremtidssyn. — Tiden gik som
sædvanlig alt for hurtigt, og snart var det Afslutningens Dag.
En god Vinter havde vi haft sammen. Selvfølgelig kan man ikke
helt undgaa lidt Sygdom af forskellig Art blandt saa stor en
Flok, men vi var alle samlede til Afslutningsfesten. Vi slog Forældrefest og Opvisningen sammen, og Skolen blev helt fyldt med
Gæster. Der blev talt kærlige og forstaaende Ord af mange, og
vi fik en værdig Afslutning paa Vinterens Samarbejde og Fælles
skab. Foruden Eleverne rejste ogsaa Gustav Pedersen herfra, og,
som hans Hilsen her i Aarbogen fortæller, er han nu Lærer i
Hvidsten. Inga Gaarden, der gennem flere Aar med megen
Dygtighed har staaet for det store Arbejde, som det er at sørge
for ca. 130 Menneskers daglige Forplejning, sluttede ogsaa sit
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Ellen Nielsen hos sine Patienter.

Arbejde her. Det er umaadelig værdifuldt for en Skole at have
dygtige Hjælpere til alt, baade ude og inde, og vi siger hjertelig
Tak til alle, der længere eller kortere Tid har taget et trofast
Tag med i Gerningen paa dette Sted. Som Afløser for Inga Gaar
den har Signe Andreasen i Sommerhalvaaret paa bedste
Maade staaet for Køkkenet og hvad dertil hører.
I April Maaned gik vi i Gang med det Byggeri, der forlængst
fra løse Planer og skiftende Tanker var fæstnet i Arkitekt Bertel
Jensens fine og grundige Tegninger. Om selve Nybygningen er
fortalt senere i Aarbogen, men her skal nævnes, at vi samtidig
fik Mulighed for at virkeliggøre et andet længe næret Ønske: at
faa en Friluftsscene nederst i den ældste Del af Haven. Land
inspektør B o e, Hjørring, der er Ekspert paa dette Omraade,
skænkede os en udmærket Plan med Tegninger og Beregninger
over Arbejdet. Jordmængden dertil kunde vi faa, idet der skulde
udgraves Kælder til Nybygningen, og Arbejdet blev overdraget
Entreprenør SkafteHansen, Hjørring. Ud af de Jorddynger,
der efterhaanden voksede op, er der nu skabt et Haveteater, der
overstiger vore ikke smaa Forventninger. Og som Kronen paa
Værket skænkede Skovrider Lorentzen, Klosterskoven, de 5
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Flagstænger, hvorpaa de nordiske Flag nu vajer ved festlige Lej
ligheder. Der er her blevet et virkelig smukt og stiligt Anlæg,
som vi er meget glade for og venter at faa yderligere Glæde af
gennem Aarene.
3. Maj begyndte Sommerskolen, og foruden de sædvanlige 94
Elever havde vi som Nr. 95 en Elev fra Mandal i Norge. Lærer
staben var som tidligere Somre, suppleret med Helene Lund,
Haderslev, der i 1940 var Elev her. Sonja Christiansen
stod for Musikken, og Lærer Møller Jensen, Kommune
skolen, kunde og vilde heldigvis fortsætte med et Danskhold.
Som Indledning til Sommerens Begivenheder fejrede vi den 4.
Maj en Mindefest for Danmarks Befrielse. Jeg talte, og vi saa
Læge Nørkjærs Hjørringfilm »Danmark er atter frit«, — op
taget i Majdagene 1945. Et stort, lysende Baal paa Boldpladsen
sluttede Aftenen. Sommeren formede sig ellers, som de tidligere
Sommerelever kender det. En fugtig Sommer blev det, og der var
meget begrænset Mulighed for Benyttelse af Solbadeanstalterne,
men de Gange, vi var paa Fællesudflugt, var vi umaadelig hel
dige med Vejret. Af større Fællesoplevelser maa nævnes: Møde
med Tale og Oplæsning af Redaktør B r e u m b y og Sang til
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Guitarledsagelse af hans Datter, Sonja B r e u m b y. En Hel
dagsudflugt til Tolne Skov og de herlige Lyngbakker. Et De
lingsførerstævne her under Ledelse af Forstander J ø r g i n e
Abildgaard, Snoghøj, og Lærer E. Sa 1 o in o n s e n, Try.
Heldagstur til Lønstrup med den dejlige Travetur til Rubjerg
Knude og Lyngby Mølle. Trods Regnvejr var der mange til vort
Grundlovsmøde. Jeg talte, ud fra Sagaen om Jomfru Fanny, om
Trofasthedslinien i dansk Folkesind. Vi fik en Sangtime sam
men, og om Aftenen opførte Lærerkredsen morsomt og vittigt
»Rosa og Rosita«. Paa Genforeningsdagen var Vejret saa regn
fuldt og koldt, at vi opgav at deltage i den paatænkte Flagparade
og Festgudstjeneste i Hjørring og i Stedet for holdt lidt Festlig
hed herhjemme — med Ild i Centralkedlen. Heldigvis var Vej
ret atter godt den næste Dag, Søndag den 16. Juni, da vi holdt
Genforeningsmøde. Hjørring dygtige Spejderorkester, der saa
ofte velvilligt har glædet os med deres Musik, spillede i Haven
og indviede paa den Maade Friluftscenen. Redaktør S ø c h t i n g,
Haderslev, talte djærvt og stærkt og klart om vor danske Pligt
i Sydslesvig. Det blev en af de helt gode Aftenen for os alle.
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I adskillige Aar har vi
maattet savne det ellers helt
regelmæssige St. Hans Besøg
af svenske Folkedansevenner.
Det har været et Savn, men i
Aar kom de atter til os. Gam
melt Venskab fornyedes, og
nyt blev stiftet. Det var Möln
dal Folkdanslag, og med dem
fulgte andre gode svenske
Venner. Festlige Dage med
straalende Sommersol havde
vi sammen, og takket være
nogle Elevhjem, der havde
Raadighed over store Biler,
fik vi baade sammen med
Svenskerne — og senere og
saa — gode Udflugter og
Havture. Selve St. Hans Aften
Ellen og Frode Nielsen
og deres fem Børn.
var Vejret enestaaende, og
her var stuvende fuldt Hus.
Der var svensk Folkedans og svensk Visesang samt Musik af de
to fænomenalt dygtige svenske Spillemænd. Elevernes Kor sang
glade og smukke Sange, — de sang godt, og de sang villigt, —
og Aftenen sluttede med Baal, nordiske Sange, Fyrværkeri og
Legestue. Flinke Naboer hjalp os beredvilligt med at skaffe Nattelogi til de svenske Gæster, og næste Dag samledes de atter her
til Samvær med os, hvor vore Elever viste deres Kunnen inden for
Folkedansen. Saa drog Svenskerne hjem igen,-------og Regnen
tog atter fat.
Med Dygtighed deltog Eleverne i det store Gymnastikstævne
ved Brønderslev Friluftsbad, hvor over 1500 Gymnaster var med
til Dagens mange Opvisninger, men ellers blev al vor Fritid an
vendt til Elevmødeforberedelserne. Ogsaa til Elevmødet var
Vejret straalende fint, og 6—700 tidligere Elever fandt atter den
kendte Vej til Skolen. Dagens Hovedbegivenhed var den Tale,
Rektor Hans Meng, Flensborg, holdt til os. Da fik vi paa
bedste Maade klarlagt, hvilken stor Opgave Danmarks Ungdom
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Hjørring Spejderorkester ved Kongehesøget i Hjørring.

i Dag har i Sydslesvig, og det var Ord, der kom fra Hjerte og
gik til Hjerte. løvrigt bød Dagen paa fin Gymnastik, Korsang,
frit Samvær, og om Aftenen opførte Elever og Lærerkreds det
smukke og stemningsfulde Eventyrspil »Et Folkesagn«. Vi har
vist Lov at sige, at det blev fremført godt og smukt. Vi spillede
det flere Aftener, hvor vi havde kærkomment Besøg af Klokker
holm og Agersted Husmoderforeninger, et Hold norske Gæster
med deres Værter fra Ugilt, Linderum m. v., samt Landøkonomisk
Selskabs Hjøringkreds og Løkkenkreds. En Eftermiddag havde
vi Besøg af de gamle fra Vraa-Em Kommune, og en Aften var
Eleverne i Hjørring for at se de berømte svenske Gymnaster
»Sofiaflickorna«. Men nu trængte vi ogsaa alle til en lille Som
merferie, og i 14 Dage lod vi Timeplan og Fag passe sig selv,
mens vi nød Hvilen og Samværet med Slægt og Venner i Hjem
mene.
I vor Sommerferie indtraf den glædelige Begivenhed, at Dan
marks Kongepar aflagde Vendsyssel et Besøg, hvorunder der og
saa blev gjort Ophold i Hjørring. Havde vi været samlet alle her
i den store Skolefamilie, var vi draget ud til Hovedvejen for ved
Indkørselen til Byen at byde vor gode Konge og Dronning et
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Mölndal Folkdanslag.

hjerteligt Velkommen. Det kunde desværre ikke lade sig gøre paa
Grund af vor Ferie, men Aarbogen skal smykkes med et Billede
af det Kongepar, vi elsker og højagter, fordi Kongen og Dron
ningen altid paa den smukkeste Maade deler Glæder og Sorger
med det danske Folk.
Med festligt Humør og fyldt med Energi tog Eleverne fat paa
Arbejdet efter endt Ferie. En Udflugt fik vi dog Tid til, — atter
takket været et velvilligt Elevhjem —, og Turen gik over Tolne,
Mosbjerg, Blæsbjerg, Sørig Mose til Gaardbogaard. Videre til
Kandestederne og Raabjerg Mile, samt om Aftenen gennem Hul
sig, Aalbæk, Jerup, Vogn og hjem. Den Udflugt blev en stor og
festlig Oplevelse, som vi siger hjertelig Tak for. Ellers gik Ti
merne og Dagene med trofast Arbejde, afbrudt af Aftener med
Film, Lysbilleder, Sang og Musik.
En Dag havde et velkomment Besøg af Faarup Aftenskole —
men kort efter fik vi et i allerhøjeste Grad uvelkomment Besøg:
nemlig af Skarlagensfeber. 1 Løbet af et Par Døgn bredte den
sig blandt os med helt eksplosionsagtig Fart. To Elever, Køkken
chefen og en af Pigerne maatte paa Sygehuset, og ikke mindre
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Kongeparret under Hjørringbesøget.

end godt 30 maatte gaa i Seng herhjemme, deriblandt en Lærer
inde, hvorefter Skolen blev isoleret, og et offentligt Møde med
Pastor Evald Christensen, Taars, samt vor planlagte Forældrefest maatte aflyses. Men da viste det sig for Alvor, hvad jeg og
saa sagde ved Afslutningsfesten, at vi ikke blot har den fornødne
Arbejdskraft, men at vi i Ordets bedste Betydning har Med
arbejdere baade i Lærerkredsen og i den store Flok af Hjælpere
ved det praktiske Arbejde. Skolekøkken og Gymnastiksal blev
omdannet til Sygestuer. Nyholm, Birgit Jørgensen og Else Chri
stensen tog sig — sammen med Ellen — med den mest udpræ
gede Omhu af Patienterne, samtidig med at de i det mulige Om
fang fortsatte Undervisningen. De øvrige Lærerkræfter delte
Fagene, saa intet blev forsømt, og aldrig bad vi forgæves de
oppegaaende Elever om en hjælpende Haand i en lidt vanskelig
Tid. Elevernes Humør lod sig ikke kue, og Forældrene viste os
en Tillid, som vi stort paaskønner og takker for. Heldigvis viste
det sig, at Sygdommen forløb mildt, uden Følgesygdomme af
nogen Art, og forbavsende hurtigt kom vi over det igen. Inden
Afslutningen var alle Eleverne, ogsaa de to fra Sygehuset, sam
lede og i Arbejde igen. Vi naaede endogsaa paa Hjørring Teater
at se det udmærkede Skuespil »Drengen Fritz«.
Sommerens sidste Fællesoplevelser blev — paa Grund af
Sygdomsperioden — samlet i sidste Halvdel af September. Først
s
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Folkedansere i Haven.

holdt vi vor kombinerede Bygge-, Høst-, »Fætter«- og Skar
lagenafslutningsfest. Salen var pyntet saa smukt som vist aldrig
før. Under Charles Hansens Instruktion opførtes »Skærmydsler«,
vittigt og elegant, og det blev helt igennem en Festaften. Ved
Kongefesten talte C h r. N i e 1 s e n, Vollerup paa Als, for en stor
Forsamling, og Elevkoret underholdt med deres Sange. Søndag
den 29. havde vi »Aabent Hus«, og Mandag den 30. September
Forældrefest og Afslutning. Det er en stor Glæde for os at være
en hel Dag sammen med Elevernes Forældre og paa den Maade
komme til endnu mere at kende de Hjem, hvis Sønner og Døtre
bliver os betroet.
Som det fremgaar af Lærerkredsens Hilsener i Aarbogen,
har Birgit Jørgensen nu, efter syv Somres Arbejde her,
holdt Bryllup og er ved at danne sit eget Hjem. Birgit Jørgen
sens Egenskaber kan udtrykkes ved Ordene Flid, Trofasthed,
aldrig svigtende Hjælpsomhed, Dygtighed og Beskedenhed.
Det er værdifulde Egenskaber, der er det bedste Grundlag for
Samlivet og Fællesskabet paa en Skole og i et Hjem. Helene
Lund holdt i Sommerferien sit Bryllup, men hun fortsatte Ar
bejdet her Sommeren ud, medens hendes Mand tog sin Gerning
op igen ved den danske Skole i Damholm i Sydslesvig. Helene
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En Hyggestund paa Værelset.

Lund, som vi stadig siger det, har kun været Lærerinde her i
en Sommer, men hun vandt alle som Venner fra første Øje
blik, baade i Lærerkredsen og blandt Eleverne. Hendes lyse,
glade Sind og hendes dybe Kærlighed til og Forstaaelse af,
hvad Danskhed inderst er og skal være, vi! gøre hende til en
værdifuld Medarbejder i det danske Genvindingsarbejde i Syd
slesvig. Søren Møller Jensen, der i tre Aar paa bedste
Maade har bestyret Skolens Landbrug, har i disse Dage købt
Ejendom og rejser til November. Vi siger hjertelig Tak for alt
godt og ønsker dem det bedste i Hjem og Gerning, og vi siger
hjertelig Tak for alt, til dem der bliver og fortsætter hos os.
Aaret er nu gaaet, om faa Dage begynder Vinterskolen med
fuldt Hus, deriblandt en Elev fra Sydslesvig. Det har været et
travlt Aar, og noget Roderi har Byggearbejdet jo givet, men
de* har været et rigt og godt Aar, og Fællesbrevet skal slutte
med vor inderligste Tak til alle, der i Aarets Løb har hjulpet
os, opmuntret os og glædet os paa forskellig Maade. Tak for
alle Hilsener og al god Støtte, Tak for Boggaver til det Biblio
tek:, der snart flytter ind i sit eget Lokale.
Til de gamle Elever, der nu sidder i Ledelsen af forskellige
Foreninger, og som ofte sender Bud efter mig til Foredrag og
5*
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andre Møder, vil jeg gerne sige, at det ikke er Uvilje eller Man
gel paa Lyst, der gør, at jeg saa ofte maa afslaa at komme. Men
det daglige Liv paa Skolen,
med alt hvad dertil hører,
skal først og fremmest passes,
og det bliver mere og mere
vanskeligt for mig at over
komme mere end dette.
Aarbogen kommer ud til
Jul. Modtag da alle, kære
Elever og Venner, vor hjerte
ligste Hilsen med Ønsket om
en god og glad Jul, der kan
give Mod og Kræfter til alt
det, der venter paa os i det
næste Aar.
Eders hengivne
Ellen og Frode Niel
sen. F i n n, B i r g i t, K i rs t e n, B o d i 1, P e r.
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Nybygningen vokser under virksomme Hænder.

Sommerens Byggearbejde.
Lad det være sagt straks, at naar vi i en baade arbejds
mæssigt og materialemæssigt vanskelig Tid, og tilmed i en meget
dyr Tid, er gaaet i Gang med denne ret betydelige Tilbygning
til Hovedbygningens Sydende, da er det ikke Udtryk for hverken
en overdreven Optimisme eller en Slags »Storhedsvanvid«. Ikke
heller er det for i nogen større Grad at kunne forøge vort Elev
antal. Men længe har vi trængt haardt til nogen Udvidelse og
visse Forandringer og Forbedringer, og forskellige Forhold
gjorde det ikke blot rimeligt, men ogsaa nødvendigt at faa det
gjort snarest muligt.
Til Maj 1947 haaber vi atter at kunne aabne Væveskolen,
baade for Sommereleverne og for de Væveelever, der Aaret
rundt kunde ønske længere eller kortere Kursus. Men Vævehuset
er helt taget i Brug til Ungdomsskolens Elever, saa vi maatte et
andet Sted skaffe Plads til dem, hvis vi da ikke skulde nedsætte
Ungdomsskolens Elevantal. Vor Spisesal har længe været for
lille. Vi sad tæt og med kneben Bevægeplads, og saa snart vi
havde Besøg af et Par tidligere Elever, et Par Elevforældre eller
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Tagkonstruktionen er færdig, og Kransen er hejst,
— den ses blot ikke paa Billedet.

andre velkomne Gæster, var det et helt Regnestykke at skaffe
Plads til os alle. Elevgangene var ogsaa for smaa, og længe har
det været vort store Ønske at faa et selvstændigt og godt til
gængeligt Lokale til et Bibliotek. Ligesaa kunde vi ønske en vel
indrettet Badeanstalt, — Renlighed er jo som bekendt en god
Ting, — og flere andre praktiske Lokaler. Vi maatte have flere
Værelser til den efterhaanden ret store Stab af Piger, der er nød
vendige til den daglige Husførelse, og vi skulde gerne i den mere
private Del af Skolen have lidt mere Plads. Børnene bliver
større Aar for Aar, og vi havde kun en, ■— siger og skriver een
— privat Stue. Mit Kontor plejer jeg — halvt i Spøg, men ogsaa
med berettiget Alvor — at kalde en Mellemting mellem en Entre
og et Venteværejse. Det kan jo være meget hyggeligt, men
praktisk er det ikke, naar man til Tider har Brug for virkelig
Arbejdsro.
Alt ovetistaaende - og mere til - syntes os saa vægtige Grunde,
at vi gik i Gang med Byggeriet. Landinspektørerne Birk og Boe
nivellerede og udregnede Dybder og det nødvendige Fald i Af
løbsledningerne, idet vi sammen med Nybygningen har faaet for-
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bedret hele Skolens Kloaksystem. Arkitekt Bertel Jensen lavede
gode og praktiske Tegninger, som han til vor store Glæde og
Tilfredshed har gjort det for os før. Tømrer- og Snedkerarbejdet
udføres selvfølgelig af vore gode Medarbejdere Poul og Kri-
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Hori/tor:

Lofteetagen.

stian Hansen. Murermester Harry Kristensen, Installatør C.
Schmidt, Elektriker Bie og Malermester Simonsen samt nogle
flere til særlige Ting har udført deres forskellige Dele af Ar
bejdet, og nu kan vi i Vinter tage det meste af Nybygningen i
Brug. Til Sommerskolen vil det hele være færdigt, regner vi
da med.
Tilbygningen er 15 m lang, 11 m bred og fuldt udnyttet i alle
3 Etager. Men samtidig er der foretaget, og vil yderligere blive
foretaget, Ændringer i den gamle Del af Bygningen, saa det hele
vil komme til at passe sammen paa en smuk, praktisk og natur
lig Maade.
Som Tegningerne viser, er der i Kælderetagen blevet en Ud
videlse af Spisesalen, saa den nu med god Plads kan rumme
150 Personer. Desuden er der en stor Forstue med Toilet og
Haandvask, Omklædningsrum og Badeanstalt, en Rulle- og
Strygestue, der ogsaa kan bruges til Tøjtørring, samt en For
bindstue, hvor »Mor Ellen« kan tage sig af eventuelle Patienter,
og endelig et Depot til Saft, Slytning, Henkogning m. v. Fra
Kælderetagen gaar der iøvrigt Varmeledninger gennem Jorden
over til Væveskolen, saa vi nu kun har et stort Kedelanlæg til alle
Bygninger, og Skolen har nu ialt 94 Rum med Centralvarme.
I Stueetagen bliver der en stor Forstue med Trapper op og
ned, en rummelig Skolestue og et Bibliotek samt et Lærerværelse,
der dog nok snarere vil blive Gæsteværelse. Den nuværende
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C-Klasse bliver, som Tegningen viser, Elevdagligstue. Den bliver
baade større og mere praktisk end den hidtidige Elevdagligstue,
som nu ændres til et Skolekontor og et Arbejdsværelse for Sko
lens Forstander. Mit nuværende Kontor bliver lagt til Privat
lejligheden.
Loftetagen indrettes med en Række nye Elevværelser, -— de
har ikke faaet Navne endnu, Forslag modtages med Tak, — samt
Vaskerum, Toilet og et stort Lærerværelse.
Det er ikke nogen helt lille Omgang, vi har vovet os i Lag
med, men vi haaber og tror, at det vil blive til baade Gavn og
Glæde for os alle, og at vi maa kunne klare de betydelige Ud
gifter, som kræves til et saa stort Byggearbejde. Materialerne har
det været en meget vanskelig Opgaver at fremskaffe, men takket
være Forstaaelse og Velvilje fra Leverandørernes Side er det
gaaet. At vi i Aarets Løb har erfaret, at de offentlige Bevillings
kontorer langt overgaar Sneglen i Langsomhed, tilføjes kun for
en Fuldstændigheds Skyld.
Nu staar Bygningen der, vi er glade for den, og vi glæder
os meget til at vise den for de Elever og Venner, der kommer
for at besøge os.
Frode Nielsen.
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Meddelelser til Medlemmerne.
Sydslesviggaven.

Aarbog blev rettet en Opfordring til at give en Julegave til
[sidste
Landsmænd i Sydslesvig. Selv om mange af Medlemmerne paa for

skellig Maade havde ydet et eller flere Bidrag til denne Sag, mødte det
dog en meget stor Velvilje, og — sammen med gode Breve, der viste
Forstaaelse for og Kærlighed til vore yderste Forposter imod Syd, —
indkom der ialt 1402,20 Kr. Beløbet er, efterhaanden som det indkom,
sendt til Rektor Bernhard Hansen, Flensborg. Forholdene i Øjeblikket
med den strengt spærrede Grænse og andre Vanskeligheder har med
ført, at vi ikke har villet ulejlige den umaadelig travlt optagne Bernhard
Hansen med en Hilsen og samlet Kvittering til Aarbogen. Vi haaber ad
Aare at mødes med Bernhard Hansen, enten til Elevmødet eller i Aarbogens Spalter. Men herved bringes den hjerteligste Tak for den gode
og store Gave fra de mange unge Givere, og ikke mindre Tak for den
Forstaaelse og det Sindelag, der ligger bag Gaven.
Sommerens Elevmøde afholdtes som sædvanlig den anden Søndag
i Juli, i Aar Søndag den 14. Juli. Nærmere Referat er givet under »Siden
sidst«. Foreningen har skænket et nyt Vaabenskjold til Gymnastiksalen,
og da Vintereleverne 1945—46 samt Skolens øvrige Husstand gerne
vilde skænke Skolen et oplyst elektrisk Ur til Skolegaarden, men ikke
alene kunde magte Opgaven, har Foreningen, som det fremgaar af
Regnskabet, ydet et Bidrag dertil. Ved Sommerskolen 1945 blev der,
paa Grund af det lille Hold efter den tyske Beslaglæggelse, ikke Brug
for Understøttelse fra Elevforeningen og Vennekredsen, medens der til
Vinterskolen blev ydet det sædvanlige Beløb.
Ved Generalforsamlingen paa Elevmødedagen blev der talt af For
manden, der aflagde Beretning, og Kassereren oplæste Regnskabet. Lise
Skrubbeltrang, Taars, havde ønsket ikke at modtage Genvalg til Besty
relsen, og i Stedet nyvalgtes Mie Lie, Taars. Som Revisor nyvalgtes Ole
Holst Nielsen, Asdal, da Knud Vejen, Sdr. Harritslev, var fraflyttet
Egnen.
Bestyrelsen bestaar af:
Niels Peter Isaksen, Vennebjerg Brugsforening pr. Lønstrup, Formand.
Mie Lie, Karmisholt, Taars.
Asta Svendsen, Tollestrup pr. Brønderslev.
Ivar Ugilt, Over Ugilt pr. Lørslev.
Arne Nielsen, Birkebo, Bagterp pr. Hjørring, Kasserer.
Revisorer er:
Ejv. Skrubbeltrang, Taars.
Ole Holst Nielsen, Asdal.
Detaarlige Elevmøde afholdes altid den anden Søndag i
Juli. Vi samles saa tidligt som muligt over Middag, og Elever langvejs
fra er velkomne før. Alle gamle Elever med deres Paarørende samt
Vennekredsens Medlemmer indbydes venligst til Sammenkomsten.
Kaffebrød, Sukker og Aftensmad maa medbringes.
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Nye Medlemmer til Vennekredsen.
Fru Marthe Madsen, Borups Allé 141 2. tv., København N.
Gdr, Niels Nielsen, Faurholt pr. Kvissel.
Skovrider C. W. Lorentzen, Klosterskoven pr. Sindal.
Lærer Høyer Nielsen, Vidstrup.
Fhv. Amtsvejinspektør Krese, Svanehindsvej 16, Hjørring.
Bogholder Arne Christensen, Slagteriet, Sæby.
Fru Dyrlæge Pind, Sulsted.
Mary Jørgensen, Østergade 5, Vraa.
Frk. Louise Rømer, Bidstrupvej 7 Hjørring.
Landmand Frederik Christensen, Rønnovsholm Mark pr. Hæstrup.

Alle, der interesserer sig for Skolen og dens Arbejde, er hjertelig
velkomne som Medlemmer af Elevforeningen og Vennekredsen. Kon
tingentet er for Tiden 2,50 Kr. om Aaret, og det opkræves paa Giro,
samtidig med at Aarbogen udsendes midt i December.
Henvendelser om Indmeldelse eller Adresseforandringer bedes ret
tet til Kassereren, Lærer Arne Nielsen, Birkebo, Bagterp pr. Hjørring.

Elevfortegnelse.
Vinterskolen 1945—46.
Chresten Aaen, Nymark, Nykro pr. Hjallerup.
Knud Aaen, L. Kjærsgaard pr. Hjallerup.
Svend Erik Andersen, Sigen, Nr. Vraa pr. Vraa.
Svend Aage Andersen, Nørmark, Bjergby pr. Hjørring.
Karl Eigil Ammundsen, Hæstrup.
Godtfred Bast, Asdal pr. Hirtshals.
Jens Frederik Bech, Als, Østjylland.
Jens Erik Blok, Tylstrup Hede pr. Tylstrup.
Knud Bonnerup, Stenum pr. Brønderslev.
Thomas Brogaard, 0. Brogaard, Kaas.
Poul Brøndum, Gundersted Mølle pr. Vægger.
Henning Carstens, Nygaard, Raunstrup pr. Hjallerup.
Jens Johannes Christensen, Kalum, Serritslev pr. Brønderslev.
Olav Kristensen, Mygdal pr. Hjøring.
Ejvind Christensen, Lille Nygaard, Serritslev pr. Vraa.
Jørren Christensen, Hammelmose Mark pr. Manna.
Gunnar Erling Christensen, 0. Gerndrup Mark pr. Brønderslev.
Niels Christensen, Lyngby pr. Vittrup.
Jens Nyholm Kristensen, Molsig, Bjergby pr. Hjørring.
Holger Christiansen, Gunderup pr. Vraa.
Lykke V. Christiansen, L. Volsholt pr. Taars.
Svend Thøgersen Grønborg, Thise pr. Manna.
Gunnar Hansen, Aagaard, Tornby.
Møller Hasselgaard, Rønnovsholms Mark pr. Hæstrup.
Tage Houbak, Ostergaard, Bjergby pr. Hjørring.
Henning Jacobsen, Raarup Savværk pr. Raarup.
Poul Engbjerg, Astrup pr. Hjøring.
Arne Gørup Jacobsen, Tylstrup Enge, Tylstrup.
Carl Peter Jensen, Tolne.
Gunnar Hauge Jensen, Knivholt Mark pr, Frederikshavn.
Oskar Jensen, Graarup Mølle, Tolne.
Jørgen Kr. Jensen, Hostrup pr. Sulsted.
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Erik Jensen, St. Krogen, Taars,
Kristian P. Jensen, Gølstrup.
Esben Jensen, Aalestrup pr. Brønderslev.
Arne Jensen, Smidstrup pr. Vraa.
Poul Jespersen, Mygdal pr. Hjørring.
Preben Jørgensen, Jelstrup pr. Gølstrup.
Anders Jørgensen, 0. Højbjerg, Ugilt pr. Sindal.
Kristian Kjeldsen, Asdal, Bjergby pr. Hjørring.
Villy Knudsen, Helberskov, Als, Østjylland.
Andreas Juul Knudsen, Bjergby pr. Hjørring.
Carl Emil Lange, Krattet, Lennestved Mark pr. Tranget.
Anker Larsen, Mølgaard, Skallerup pr. Sønderlev.
Ole Vang Larsen, 0. Linderum pr. Brønderslev.
Orla E. Larsen, Hallund Hede pr. Brønderslev.
Poul Møller Larsen, Retholt, Mygdal pr. Hjøring.
Frilev Larsen, Børglum pr. Vraa.
Gunnar Larsen, Skallerup Klit pr. Sønderlev.
Svend Larsen, Sønderby Mark, Pandrup.
Lars Larsen, Vestergaard, Ørum pr. Bjørnholm.
Erik Larsen, Thygaard, Serritslev pr. Brønderslev.
Jørn Madsen, Sæsing Skole, Sæsing.
Jørn Mathiasen, Engmark, Hvorupgaard.
Karl Godsk Mikkelsen, Rubjerg Præstegaard, Vittrup.
Svend Moltsen, Melhaven, Serritslev pr. Brønderslev.
Gunnar Moltsen, Nr. Harritslev pr. Hjørring.
Karl Mortensen, Nygaards Mølle, Hørmested pr. Sindal.
Folmer Mølbak, Tversted pr. Sindal.
Svend Elgaard Nielsen, Vestergaard, Lendum pr. Sindal.
Henning Nielsen, Ribberholt pr. Kvissel.
Svend Nielsen, Nyholm, Gølstrup.
Per Nielsen, Nr. Elkær pr. Sindal.
Jørn Nielsen, Skøttrup pr. Vittrup.
Thomas Tøttrup Nielsem Sdr. Vraa pr. Vraa.
Jens Nielsen, Trøjborg, Pandrup.
Finn Nielsen, Børglum pr. Vraa.
Asbjørn Nielsen, Søgaard, Skallerup pr. Sønderlev.
Jørgen Nielsen, Dahl Mølle, Taars.
Tage Nilsson, Tuen pr. Sindal.
Peder J. Nørfelt, Skelskørvej 91, Slagelse.
Evald Ørum Pedersen, Sdr. Elkær Mark, Sulsted.
Karl Erik Pedersen, Grønnerup pr. Vraa.
Kaj Pedersen, Harritslevgaard pr. Hjørring.
Steffen Pedersen, Hedegaard pr. Tylstrup.
Arne Pedersen, Hollensted Søndermark pr. Brønderslev.
Tage Pedersen, Asdal pr. Hirtshals.
Kaj Laurids Poulsen, Astrup pr. Hjørring.
Peter Risager, Siverholm pr. Uggerhalne.
Frode Stenstrup, Møborg pr. Bækmarksbro.
Josva Stenstrup, Møborg pr. Bækmarksbro.
Bjarne M. Sørensen, Tylstrup.
Bent Sørensen, Try Mose, Tversted pr. Bindslev.
Svend Lyng Sørensen, Skallerup pr. Sønderlev.
Søren Thomas Sørensen, Stenum pr. Brønderslev.
Vagn Sørensen, Als, Østjylland.
Regnar Sørensen, Træholt, Bjergby pr. Hjørring.
Knud Børge Sørensen, Degnbøl, Mygdal pr. Hjørring.
Knud Arne Thomsen, Bratten pr. Jerup.
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Bendt Bang Thomsen, Serritslev pr. Vraa.
Egon Thomsen, Højvang, Vraa.
Villy Thomsen, Sdr. Harritslev pr. Hjørring.
Rasmus Vestergaard, Thorsager, Djursland.
Kristian Vittrup, 0. Hjermitslev pr. Brønderslev.

Sommerskolen 1946.
Erna Andersen, Ørum Mose pr. Hjallerup.
Helene Andersen, Bakkely, Vennebjerg pr. Lønstrup.
Else Andersen, Snevre pr. Hjørring.
Signe Andersen, Lundtoft, Kaas.
Sigrun Andersen, Sørup pr. Taars.
Anne Marie Andersen, Villa Vest, Taars.
Nancy Andersen, Børglum Præstegaardsmark pr. Vraa.
Bodil Bastholm, Skeen Møllegaard, Mygdal pr. Hjørring.
Tove Bertelsen, Søndergaard, Jelstrup pr. Qølstrup.
Ellen Brink, Hundelev pr. Gølstrup.
Inga Brogaard, Bodalsgaard, Saltum.
Lilian Bech, Røgelhede Teglværk pr. Klokkerholm.
Grethe Carlsen, Bagterp pr. Hjørring.
Karen Christensen, Rønnovsholm Mark pr. Hæstrup.
Ketty Christensen, Tolstrup pr. Brønderslev.
Birgit Christensen, Poulstrup pr. Vraa.
Anna Lise Christensen, Blæsbjerg Tørvefabrik pr. Tolne.
Magda Christensen, Blæsbjerg Tørvefabrik pr. Tolne.
Esther Christiansen, Karensminde, Gaarestrup pr. Hjørring.
Ella Erichsen, Bakken, Kaas.
Karen Lisbeth Frost, Aalbæk.
Karen Hansen, 0. Brønderslev Sparekasse pr. Brønderslev.
Inga Houbak, Gedemaalsgaard, Bjergby pr. Hjørring.
Else Marie Hjermitslev, Lønstrup.
Karen Margrethe Hjortlund, Klitlund pr. Aalbæk.
Inger Jacobsen, Vestergaard, Sejlstrup pr. Gølstrup.
Alice E. Jacobsen, Aalbæk.
Anna Jensen, Nedergaard, Smidstrup pr. Vraa.
Rigmor Jensen, Rakkeby pr. Hæstrup.
Lilly Jensen, Lille Tange pr. Sønderskov.
Elisabeth Jensen, Søndergaard, Bagterp pr. Hjørring.
Karen Jensen, Vidstrup.
Ragne Jensen, Hundstrup, Thy.
Lilly Jensen, Klodske, Mygdal pr. Hjørring.
Ellen Jensen, Abildgaard, Hundelev pr. Gølstrup.
Thordis Rishøj Jensen, Bjergby pr. Hjørring.
Borghild Jensen, Vejby pr. Vraa.
Eva Jensen, Kærsgaard, Raunstrup pr. Hjallerup.
Edith Jensen, Kærsgaard, Raunstrup pr. Hjallerup.
Inger Korsholm Jensen, Uggerby pr. Hjørring.
Aase Jensen, 0. Løgtved pr. Dybvad.
Carla Jochimsen, Sønderallé 13, Vraa.
Lisse Johansen, Eskær Hede pr. Tolne.
Kirsten Terp Kristiansen, Vesterskov pr. Tranget.
Ketty Agnethe Larsen, Fuglsig Mark pr. Hjørring.
Elly Merethe Larsen, Stoltenborg, Sindal.
Grethe Larsen, Hyldgaard, Vejby pr. Vraa.
Kristine Larsen, Fristrup, Børglum pr. Vraa.
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Tove Ostergaard Laursen, Ørum Skole pr. Bjørnholm.
Ellen Laursen, Raunstrup A/M pr. Hjallerup.
Lise Lilholt, Bidstrupvej 18, Hjørring.
Lizzie Lundgaard, Holmegaard, Hune pr. Pandrup.
Karen Grethe Madsen, Høgstedlund, Høgsted pr. Vraa.
Marie Mariegaard, Stenum pr. Brønderslev.
Ellen Nielsen Løth, Uggerby pr. Hjørring.
Inger Nielsen, 0. Halden, Skærum pr. Kvissel.
Ragna Blak Nielsen, Gølstrup.
Inga Nielsen, Kringelholt, Hørmested pr. Sindal.
Annelise Nielsen, Munkholm, Grønnerup pr. Vraa.
Ruth Nielsen, Vejen, Bindslev.
Henny Tøttrup Nielsen, Tøttrup, Sdr. Vraa pr. Vraa.
Lilly Agnethe Nielsen, Højlund, Kvissel.
Kathrine Nørgaard, V. Borup pr. Løkken.
Else Olesen, Vestermark, Stenum pr. Brønderslev.
Ruth Olesen, Aarup pr. Vraa.
Ingrid Olesen, Poulstrup pr. Vraa.
Sonja Pedersen, Bagterp pr. Hjøring.
Ingeborg Pedersen, Nythaab, Tranget pr. Taars.
Else Pedersen, Bredgade 10, Pandrup.
Elin Pedersen, Retholt pr. Hjørring.
Gunver Pedersen, Østerheden, Sæsing.
Jytte Pedersen, Stendrup pr. Tolne.
Kristine Pedersen, Ostergaard, Bastholm pr. Vraa.
Gerda Marie Pedersen, Stenum pr. Brønderslev.
Karla Pedersen, Stønbakken, Tolne.
Gudrun Risager, Vestermarken, Uggerby pr. Hjøring.
Gudrun Simonsen, Ørum pr. Bjørnholm.
Inga Simonsen, Bastholm pr. Vraa.
Edith Simonsen, Kvissel.
Gerd Stray, Mandal, Norge.
Kristine Sunesen, Vestergaard, Hillerslev, Thy.
Inger Kristine Sørensen, Aalbæk.
Elly Irene Sørensen, Toftegade 14, Hjørring.
Annelise Sørensen, Haabet, Tolne.
Marie Sørensen, Thorupgaard, Tolstrup pr. Brønderslev.
Gerda Sørensen, Bispensgade 113, Hjørring.
Gerda Sørensen, Mosbjerg gi. Skole pr. Sindal.
Inga Sørensen, Sløvborg, Asdal pr. Hirtshals.
Kirsten Thirup, Vadet, Krustrup pr. Hjørring.
Anna Lise Thomsen, Bodil Mølle pr. Hørning.
Anna Marie Thomsen, Aabenterp pr. Vraa.
Margrethe Vangsted, Vestergaard, Gønderup pr. Vraa.
Grethe Vogdrup, Rugholm pr. Taars.
Rigmor Ostergaard, Lemb Hedegaard pr. Klokkerholm.
Ingrid Ostergaard, Ostergaard, Tollestrup pr. Vraa.
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Elevforeningens og Vennekredsens Regnskab for 1945—46.
Indtægt.

Kassebeholdning fra forrige Aar ..................................... Kr.
Indtægter ved Elevmødet ................................................
Anonym Gave til Elevunderstøttelse .............................
Anonym Gave, særlig til Udsmykning afSkolen ............
Gave fra Uggerby Mejerikreds efter Besøg her ...............
Medlemsbidrag ...................................................................
Indvundne Renter paa Girokontoen..................................... -

1826,23
382,00
100,00
1000,00
40,00
4566,20
2,41

Balance Kr.

7916,84

Aarbog 1945 med Klichéer, Indbinding, Konvolutter ...... Kr.
Fotograferinger til Aarbogsbilleder.................................... Udgifter til Talere og Oplæser ved Elevmødet ..............
Annoncer til Elevmødet ....................................................
Udbetalt Elevunderstøttelse til Vinterskolen ..................
Maling af nyt Vaabenskjold til Gymnastiksalen ..........
Andel i det ny elektriske Ur. i Skolegaarden ..................
Frimærker, Girokort, Girogebyr .....................................
Girokort til Sydslesviggaven ............................................
Kassebeholdning ved Aarets Slutning .............................
-

2551,04
41,70
308,00
42,85
250,00
25,00
197,50
734,07
51,85
3714,83

Udgift.

Balance Kr. 7916,84

»Birkebo«, 1. Juli 1946.
Arne Nielsen.

Regnskabet er revideret og fundet rigtigt. Kassebeholdningen er
tilstede.
Halvorsminde, 13. Juli 1946.
Ejv. Skrubbeltrang.
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