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Efteraarstanker.

Sensommersangen gaar over Lande, 
Dagen er lys og blæsende karsk, 

men Mørket stiger bag brusende Vande 
og varsler om Vinteren, kold og barsk. 
Vi sanker Sommerens Frugter i Favn, 
til Hjemmets Glæde og Slægtens Gavn. 
Snart Efteraarsløvet vil gulne og gløde, 
en farvefunklende Skønhedsdragt, 
men dog med Undergangen i Pagt: 
Vi gaar Mørketiden i Møde.

Sommersolen brændte og sved, 
Dagen var Ild, og Natten var hed 
som i Sydens tropiske Skove.
Markens Grøde, som Vaaren gav Liv 
gennem Underets skabende: Bliv! 
visnede, lagde sig træt at sove.
I Nætternes Varme og Soldagens Brand 
Væksterne vented paa Livskildens Vand, 
og mangt et Løfte fra Blomstringens Vaar 
gav ingen Frugt i Aar.

Ogsaa Menneskelivet har skiftende Kaar, 
gennem Solbrand og Isslag til genfødt Vaar. 
De Drømme, der vokser af Tankens Frø, 
kan standse i Væksten, kan visne og dø. 
Men nyskabt stiger Drømmene frem, 
en Evighedslængsel er lagt i dem, 
den Sæd, man i Livets Ager saar, 
gennem Dagenes Strid til sin Modning naar.

F. N.
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Andreas Nielsens Død og Begravelse.

Ide tidlige Morgentimer Søndag den 12. Oktober døde
Andreas Nielsen pludselig. Det var et Hjerteslag, der 

saa brat afsluttede hans virksomme Liv og Gerning. I 
Forsommeren fyldte Farfar, som ikke blot Børnebørnene, 
men efterhaanden mange Elevhold og alle paa Skolen 
kaldte Andreas Nielsen, 77 Aar. Men han var flittig og 
i Arbejde lige til sin sidste Stund. En ugentlig Time havde 
han stadig med de skiftende Elevhold, og i disse Timer, 
der havde Fællesbetegnelsen Kirkehistorie, gav han sine 
Elever det bedste, han vidste, ud fra et langt Livs Erfa
ring og ud fra den dybe Tro og Forvisning, der alle 
Dage havde præget hans Tanke og Færd.

For godt 10 Aar siden, i August 1937, døde hans tro
faste og dygtige Hustru Anna Nielsen, og nu er de altsaa 
borte begge to, de to, der har begyndt det Skoleværk, 
der i Dag staar som det skønneste Minde om deres fæl
les Indsats. Deres Liv var præget af deres dybe Kærlighed 
til Ungdommen og af deres aldrig svigtende Trang til 
at vejlede, retlede og paa alle Omraader hjælpe den 



5

opvoksende Ungdom til at blive baade dygtige og rede
lige Mennesker. Det er Skolens første Slægtled, der nu er 
gaaet hjem til den Gud, de gennem hele deres Liv ærligt 
søgte at tjene, og hvis Ord de levede paa gennem de 
mange og ofte trange Aar, der gik, inden Skolen blev 
saa kendt og anerkendt, at de kunde se nogle af Frug
terne fra den Sæd, de i ydmyg Beskedenhed havde søgt 
at saa i unge Hjerter og Sind.

Ikke blot paa Skolen, men hos mange Naboer og Venner 
gik Flaget paa halv Stang, da det Søndag Morgen blev 
kendt, at Andreas Nielsen var død. Godt 52 Aar havde 
han levet og arbejdet i Bagterp, ved den gamle Børne
skole fra sin Kaldelse i August 1895, ved den nye Børne
skole fra dens Oprettelse i 1902 og til han fik sin Afsked 
i 1935. Og Ungdomsskolen er helt Anna og Andreas 
Nielsens Værk. De oprettede den i 1903, og de førte den 
frem gennem Vanskeligheder og ved personlige Afsavn. 
De troede paa Berettigelsen af netop denne Skoleform 
for de ganske unge, og Tiden har vist, at disse to, der 
i smukt Fællesskab brød Vejen, har set rigtigt.

Forstander Thyregaard, Salling Ungdomsskole, gennem 
mange Aar Formand for de frie Ungdoms- og Efterskoler 
i Danmark og nu Undervisningsministeriets Tilsynsførende 
ved disse Skoler, var i Flensborg den Dag, Andreas 
Nielsen blev begravet, men han skrev et smukt Brev, 
hvori der bl. a. staar:

Andreas Nielsen var den sidste i sit Slægtled — det 
Slægtled, som, længe før vi andre kom til, havde en klar 
Forstaaelse af, at der var en Gerning at gøre for de 
14 —18aarige. Næst efter de gamle Friskoleledere paa 
Fyn, som røgtede deres særlige Opgave for de unge i 
Friskolekredsen, og næst efter Grænseefterskolernes Folk, 
der varetog deres særlige Opgave med den sønderjydske 
Ungdom, naar den var sluppet ud af de tvungne prøj
siske Skoler, var Andreas Nielsen »en enlig Svale, der 
tydede paa, at Sommeren vilde komme«. I mange Aar 
stod han helt alene, men han tabte ikke Troen! Trofast 
gjorde han og hans Hustru deres Gerning, og det blev 

















































Et Mindeord.

Da det ikke kunde naas for min Kone og mig at være 
med ved Forstander Andreas Nielsens Jordefærd og 

der med et Par Ord have faaet Lov at mindes ham, 
vilde jeg gerne paa denne Maade være med.

Det var ikke mange Dage før hans Død, vi var sam
men ved et to Dages Skolemøde paa Vraa Højskole. 
Det var et Forældremøde, og det var noget, som helt 
stemte med Andreas Nielsens Sind. Et nøje Samarbejde 
mellem Hjem og Skole havde altid hørt med til hans 
Tanke om at 'holde Skole. — Det gjaldt u^der hans og 
hans Hustrus mangeaarige Arbejde i Børneskolen, og det 
gjaldt ikke mindre med Ungdomsskolen. — Andreas 
Nielsen var en mærkelig Mand. Han hører egentlig til 
dem, der skulde ristes Runer over: En god dansk Mand. 
Ja, det vilde være et Ord, der ramte hans Liv, men der 
skulde alligevel mere med: En god dansk kristen Mand, 
det kunde vel slaa til helt. Hvad bedre kan siges? — 
Saa kunde man jo prøve at finde ud af, hvad det var, 
der ligesom havde gjort, at man syntes, han med Rette 
kunde nævnes paa den Maade.

Nogle Mennesker har det jo med at kunne gøre sig 
gældende, ogsaa paa god Maade, ved Evner, saa man 
let faar Øje paa dem, ikke fordi de bryder sig om at 
være fremtrædende, men man kan ligesom ikke blive fri 
for at lægge Mærke til dem.

Var Andreas Nielsen saaledes? — Nej! — Jo, han 
kunde det jo godt, ogsaa forsvarligt, maaske mest som 
Skribent. Der er vel aldrig skrevet bedre Referater i 
»Vendsyssel Tidende«, end dem Andreas Nielsen gennem 



30

mange Aar skrev til Bladet, lange Referater fra store 
Møder, aldrig kedelige, altid paalidelige, altid bærende 
Vidnesbyrd om, at Referenten her var en Mand, der 
virkelig kunde høre og saa tillige fæstne det hørte med 
Pennen saaledes, at mange maatte sige: Ja, egentlig faar 
vi jo nu mere ud af det, end da vi hørte det, — det 
fører os ligesom et Skridt længere ind, ja, ligesom ind 
der, hvor det blev til, det vi hørte.

Men ellers, ja, hvad skal man sige. Jo, der skal ristes 
Runer: En Arbejdets Ridder, en Ridder med Bondesind 
ganske vist,- men alligevel en Ridder, en Ridder uden 
Dadel, om han var uden Frygt er saa en anden Sag, 
men uden Dadel, saadan efter menneskeligt Skøn, det 
var han.

Der er et Stykke Arbejde efter ham, saadan lidt efter 
lidt ligesom mejslet ind i Tiden, solidt bygget op, altid 
godt overvejet, inden Grunden blev lagt, men var han 
saa, sammen med sin Hustru, blevet sikker paa, at nu 
skulde det gøres, saa blev det gjort. Her kunde jo peges 
paa forskelligt. Først paa som det byggedes i hans Sind, 
saa som det føjedes ind i Virket, Led for Led, Sten paa 
Sten til Bygningen stod færdig, men aldrig færdig paa 
den Maade, at der ikke kunde bygges til, at der ikké 
kunde udvides, forskønnes, uddybes. — Det havde altid 
noget med Livet at gøre, det Andreas Nielsen befattede 
sig med, ja, det var ogsaa altid saaledes, at Livet var 
foran det, der skulde bygges i ydre Forstand. Det skulde 
være prøvet i det usynlige, før det vistes synligt. Det 
var ikke nok, at der var Syld af Sten, der skulde være 
en solidere Syld først. — Andreas Nielsen var en Ordets 
Mand, ikke i den Forstand, at han brugte mange Ord 
— han var nærmest faamælt, og ikke i den Forstand, at 
han havde let ved at bruge Ordet — det faldt ham vel 
nærmest lidt svært, men saaledes, at han var et med sit 
Ord, menneskelig talt. Man kunde stole paa hans Ord, 
saadan helt inde fra det inderste. Mon der egentlig er 
en mere værdifuld Livsegenskab at nævne om en Mand. 
— Hvor fik denne stilfærdige, trofaste Mand udrettet 
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meget. Sidst var det hans Arbejde for Grænsefolket, baade 
Nord og Syd for Grænsen — og dermed jo for hele vort 
Folk. Utrættelig arbejdede han, og sikken et Resultat 
heroppe i Vendsyssels Land. Hvor mange Tusind Hjem 
naaede han ikke at gæste og komme til med et Bud saa 
jævnt og ligetil, saa ægte og dansk, saa naar Ordet: Vil 
du være med, lød fra hans Mund, varmet fra hans 
Hjerte, saa var der ikke mange, der ikke følte, at de 
maatte være med. Der blev baaret et Vidnesbyrd i stille 
Styrke om Værdien i at være med at bære for Land og 
i Folk, saa det var næsten uomgaaeligt.

Tak til Dig, Andreas Nielsen, for trofast, personligt 
Venskab gennem de mange Aar og for et Virke, som 
blev øvet saa solidt, saa ægte, saa jeg synes, der skal 
staa over det: Øvet af et ydmygt, kristent, dansk Menne
ske. En god dansk kristen Mand.

Evald Kristensen.



Arvelighed.

Det er blevet sagt, at Luther i sine Forklaringer til de 
ti Bud ikke har forklaret disse, men sat ti andre Bud 

op i Stedet for. Dette passer nu ikke. I de fleste Tilfælde 
er Luthers Forklaringer gode og rammende. Men der er 
een af Luthers Forklaringer, som absolut ikke er heldig 
og ikke er rigtig. Det er hans Forklaring til de Ord af 
Herren, som han udtaler straks efter det første Bud, men 
som Luther fremfører til sidst, idet han spørger: »Hvad 
siger nu Gud om alle disse Bud?« og hans Svar lyder 
saaledes: »Jeg Herren, din Gud, er en nidkær Gud, som 
hjemsøger Fædrenes Misgerning paa Børnene i tredie og 
fjerde Led over dem, som hader mig. Men dem, som 
elsker mig og holder mine Bud, gør jeg vel i tusinde Led.«

Disse Ord er af Gud selv, og dem skal der ikke rok
kes ved. De er vel alvorlige,- men de er sande og gode 
og viser den dybe Sammenhæng i Menneskelivet. Men 
det er Luthers Forklaring hertil, som ikke er heldig.

Først siger han: »Det er: Gud truer med at straffe.« 
Her bruger Luther et Par meget uheldige Ord. At true 
er aldrig noget godt. Løfte om noget godt kaldes der
imod Forjættelse, men Trusel er Forudsigelse af noget 
ondt, af Hævn og Gengældelse. Og dette er fjernt fra 
Herren. Han truer ikke, men forudsiger, hvad Følger Syn
den faar, saa hans Ord er kærlige Advarsler. Derfor er 
det ogsaa uheldigt, naar Luther siger: Gud truer med at 
straffe. Gud straffer ikke, øver ikke Hævn og Gengæl
delse. Men Synden fører ganske vist sin Straf med sig i 
sine dybt alvorlige, uafvendelige Følger.

Og det er ikke mindre uheldigt, naar Luther fortsætter: 
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»Derfor skal vi frygte for hans Vrede«. Det er jo ikke 
for Guds Vredes Skyld, at vi skal undgaa Synden. 
I Romerbrevets 8. Kapitel siger Paulus jo det modsatte: 
»I modtog ikke en Trældoms Aand atter til Frygt; men I 
modtog en Sønneudkaarelses Aand, i hvilken vi raaber: 
Abba, Fader!«

Men Guds egne Ord er dybt alvorlige og trænger i 
Virkeligheden ikke til nogen Forklaring. Det er Arvelig
hedens Lov, Gud taler om. Men ved Arvesynd forstaar 
vi jo ikke, at Børnene straffes for den Synd, som For
ældrene har gjort. Dette vilde vi da ogsaa anse for at 
være urigtigt og uretfærdigt. Men Forældrenes onde Til
bøjeligheder gaar i Arv til deres Børn.

Vi har et godt Ord, der lyder: Kend dig selv! Men 
naar man rigtig vil lære at kende sig selv, at erkende 
blandt andet hvilke onde Tilbøjeligheder man har, saa 
hører ogsaa der til, at man maa gøre sig klart, hvorledes 
ens Forældre har været eller er. Ikke for at gaa i Rette 
med disse. Nej, ingenlunde. De har jo igen arvet fra det 
forudgaaende Slægtled. Men man maa være klar over, 
hvor der især skal sættes ind, paa hvilket Omraade Kam
pen især skal føres. Og saa er det en umaadelig Vel
signelse fra Herren, at det onde kun skal nedarves i 
tredie eller fjerde Led. Bliver Kampen ikke taget op, saa 
lader Gud denne Slægt uddø. Men tages Kampen op i 
Selverkendelse og Forsagelse, saa er den onde Tilbøje
lighed overvunden og besejret i tredie eller fjerde Led. 
Selvfølgelig ikke saadan, at man saa er syndfri og ikke 
skal kæmpe videre, nej Livet vedbliver at være en Kamp,- 
men saa er dette bestemte onde ikke til mere end al 
Syndighed.

Af de bibelske Fortællinger er der maaske næppe nogen, 
der klarere viser dette Forhold, denne Sammenhæng mel
lem Synden og dens Følger, end Davids Historie. Kendt 
fra enhver Bibelhistorie er Beretningen om Davids store 
Synd med Batseba og Urias og om Absalons Oprør. 
David fik megen Sorg i sit Liv og følte det som en Følge 
af sin egen store Synd. Saa synes det altsaa, som om 
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han allerede selv fik Følgerne som Straf. Men hans store 
Sorg bundede jo dog især i dette, at han havde givet 
denne Arv til sine Børn, at de ved deres Liv blev Guds 
Redskaber til at give deres Fader Tugt. Absalons Oprør 
bundede vel især i, at han vidste saa meget om sin Fa
der, at han ikke ret kunde agte ham. Det var det, David 
følte. Derfor var det, han blev modløs og ikke turde 
gøre Modstand. Og derfor var det, at han, da Absalon 
var bleven dræbt, maatte klage sig og sige: »Ak, Ab
salon, min Søn, gid jeg var død i Stedet for dig, min 
Søn, min Søn!«

Men Herren lover, at det gode og al Kamp for det 
godes Vækst i ens Liv skal nedarves i tusinde Led. 
Hvilken Velsignelse og Forjættelse!

Andreas Nielsen.

Denne Artikel skrev Andreas Nielsen Dagen før sin Død.



Ikke synes - men være.

Vi kender vel alle Ordene: Ikke synes — men være.
Og vi ved vel ogsaa, hvad der menes dermed, 

nemlig dette, at det her i Livet ikke gælder om at give 
det Udseende af, at man er noget stort, men det eneste, 
som det kommer an paa er, om man virkelig er noget 
af Værdi for sig selv og andre. Altsaa ikke blot synes 
at være noget, men virkelig være noget.

Det lyder egentlig saa selvfølgeligt, at det næsten 
skulde være overflødigt at beskæftige sig dermed. Og 
alligevel! Hvordan er det, naar vi kigger os lidt om
kring i den Verden, vi nu engang lever i? Er det saa 
saadan, at Mennesker i Almindelighed forsager den ydre 
Glans med dens Glimmer og Pynt og kun interesserer 
sig for, hvad der virkelig er af ægte Værdi?

Aah nej! man kunde vel næsten sige tværtimod. Over
alt hvor vi vender os hen, vil vi kunne se mangfoldige 
Mennesker i alle mulige Forhold gøre sig de ihærdigste 
Anstrengelser for at se imponerende ud overfor andre 
Mennesker, mens det, der virkelig vilde være af Værdi, 
faar Lov til at ligge ret upaaagtet. De har saa travlt, 
disse Mennesker, med at synes store, at de aldrig faar 
Tid til at blive det. De store Anstrengelser, som de ud
folder, for at man skal lægge Mærke til dem, kunde tyde 
paa, at det aldrig er gaaet op for disse Mennesker, at 
de saa sandelig vilde være bedst tjent med, at man ikke 
lægger for meget Mærke til dem.

I nogle gamle Papirer fra mine Skrivebordsskuffer fin
der jeg følgende nedskrevet: »Man træffer sommetider 
Mennesker, der søger at imponere andre ved at give 
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dem det Indtryk, at de er dem overlegne i Aand og 
Viden. Men lader man sig ikke forbløffe af dem, op
dager man snart, at det mest forbavsende ved dem ikke 
er alt det, som de ved Besked med, men netop det, som 
de ikke kender til, nemlig Begyndelsesgrundene i den 
Kunst at leve. Medens de er i Stand til at tale i et fly
dende om end noget forvirrende Sprog om Emner, som 
et Gennemsnitsmenneske end ikke er i Stand til at kende 
ved Navn, saa er de paa den anden Side ganske ude 
af Stand til at forstaa selv de mest primitive Følelser og 
Grundregler for Tilværelsen, fordi al deres Begavelse er 
forbundet med en barnlig Uvidenhed om Livets virke
lige Værdier. Derfor er en klog Uvidenhed langt at fore
trække for en taabelig selvglad Viden.«

Ja, disse Ord er sikkert skrevet for mange Aar siden, 
men de har ikke mindre Gyldighed den Dag i Dag. For 
to af de vigtigste Grundpiller, der maa bære vort Liv, 
er: Sandhed og Ydmyghed.

I disse Dage foran Folketingsvalget oversvømmes vort 
Land af Valgagitation. I hvor høj Grad alt det, der siges 
og skrives i den Anledning, er præget af Sandhed skal 
være usagt. Men sikkert er det, at Ydmygheden er det 
lidt vanskeligt at faa Øje paa. Desværre er det jo ogsaa 
saadan, at Mængden lytter gerne til den, der i en Tale 
ingenting siger, naar bare det siges paa en pragtfuld 
Maade.

Der er ogsaa Mennesker, der prøver paa at faa deres 
egen lille Person frem i Lyset ved at være slesk og under
danig overfor sine overordnede, men ligesaa hoven og 
overlegen overfor sine underordnede. Det er dem, der 
anvender »Cykleryttermetoden«. En saadan Seks-Dages- 
Cyklerytter paa sin pukkelryggede Racer er ikke noget 
skønt Syn. Ryggen krummes opad mod de overordnede, 
samtidig med at han kraftigt tramper nedad mod sine 
underordnede.

Der er ogsaa Stater, der lægger mere Vægt paa at 
»synes« end at »være«. Saa puster de sig voldsomt op 
for at virke imponerende paa andre Stater. Der er dog 
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bare det ved det, at det er med en Stormagt ligesom 
med en Skrigeballon, at jo mere den bliver pustet op, 
og jo mere imponerende den ser ud, des større er Faren 
for at revne. Virkelig Anseelse vinder kun den, der aldrig 
søger den.

Staar vi en Dag paa en Station og venter paa, at 
Toget skal gaa, kan der pludselig lyde en øredøvende 
Brusen og Sprutten fra Lokomotivet, naar den overflødige 
Damp gaar ud gennem Sikkerhedsventilen. Den Spilde
damp, der paa den Maade bruser bort gennem Sikker
hedsventilen, paakalder maaske nok mest Opmærksom
hed, men det er nu ikke den, der faar Hjulene til at 
dreje.

Nu har Lokomotivet vel nok tilstrækkelig med Damp 
endda, men værre er det ofte med Mennesker, hvis Be
stræbelser for at »synes« lægger Beslag paa saa store 
Mængder af deres sjælelige Energi, at disse Mennesker 
derved hæmmer deres egen Udvikling i en saadan Grad, 
at en aandelig Afstumpethed bliver Resultatet.

Den Slags Mennesker, der paa en Maade ligesom en 
Dværghane altid skal finde det højeste Sted i Hønse- 
gaarden for derfra at gale for fuld Hals ud over den 
beundrende Hønseflok, kan vi møde overalt, lige fra 
Rigsdagen paa Christiansborg til alle andre Arbejds
pladser Landet rundt. Ingen Stand gaar fri, de findes 
baade blandt militære og civile, blandt unge og ældre. 
Præster og Lærere, i Ungdomskredse og paa Ungdoms
skoler, paa Sportsplads og i Skolestue, kort sagt overalt. 
Vi kender det alle saa godt, at det er overflødigt at 
nævne mere.

Men naar det er sagt, saa maa vi ikke glemme, at 
vi ogsaa overalt kan møde de Mennesker, der lægger 
mere Vægt paa at være end blot at synes. Det kan 
gerne være, at de endda er de fleste, men at det er de 
stille i Landet, og derfor lægger man først Mærke til de 
andre. Det er som oftest de Mennesker, som man kommer 
til at sætte mere og mere Pris paa, jo bedre man lærer 
dem at kende.
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Det Sted, hvor Betydningen af »Ikke synes — men 
være« er klarest fremhævet, er vel i selve den kristne 
Lære. Selvom det ikke siges saa mange Steder, saa ligger 
det dog bag det hele fra først til sidst. Derfor burde det 
ogsaa være noget af det, der prægede alle kristne Menne
sker.

Og vi kunde ogsaa nævne mange Mennesker, hvis 
hele Liv og Væsen er at være. Lad os bare tænke paa 
en Mand som Fridtjof Nansen, Ungdommens store Helt 
i Tiden efter den første Verdenskrig. Og alle vil vi kunne 
nævne mange flere, ogsaa fra vor egen Bekendtskabs
kreds.

Det vil ogsaa være naturligt her at mindes denne 
Skoles tidligere Forstander, nu afdøde Andreas Nielsen. 
Foruden hans Flid, Nøjsomhed og Gudsfrygt var han 
ærlig, beskeden og ydmyg. Jeg har aldrig hørt Andreas 
Nielsen sige noget bare for at sige noget, eller fordi han 
gerne vilde høre sig selv. Den sidste Dag, han levede, 
stod han nede i Haven og plukkede Frugt. Solen var 
ved at gaa ned og kastede et gyldent Skær over ham. 
De gulnede Blade faldt fra Træerne tæt om ham. Det 
var Efteraar. De modne Frugter med Høstens Farver blev 
nænsomt plukket og omhyggeligt lagt ned. Det var Frug
ten fra de Træer, han selv med Omhu havde plejet. 
Hvis jeg kunde male med Farver, vilde jeg male dette 
Billede. Men saa skulde alligevel Træet have dannet 
Forgrunden, og Andreas Nielsen kun skimtes bagved 
som den, der plantede og vandede, og som var parat 
til at fjerne eventuelle Vildskud, for at de værdifulde 
Spirer kunde faa Lys og Luft og gro frem og bære Frugt.

Der er Mennesker, der virker alene ved deres Tilstede
værelse, uden at de behøver at sige noget eller foretage 
sig noget. Der er ogsaa dem, der kan virke bare ved det, 
at de har været til Stede. Andreas Nielsen virkede for 
mig at se mest med den Styrke, som Ærlighed giver, og 
med den guddommelige Kraft, der ligger i Beskedenhed 
og Ydmyghed. Om ham kan siges: Ikke synes — men 
være! Og jeg tror, han derigennem vil virke her paa 
Skolen længe endnu, selvom han ikke længer er til Stede.
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De Mennesker, der prøver paa ligesom at faa lidt 
mere Indhold i Tilværelsen ved at anstrenge sig for at 
»synes af noget«, gør sig selv til Genstand for en rent 
fortvivlet Misforstaaelse, idet de netop derved stiller sig 
selv i Vejen for at faa Del i de virkelige Værdier, der 
alene gør, at et Menneske vinder Agtelse. Tilværelsen 
bliver for dem kun udvendig og gold, kedelig og ind
holdsløs. I deres misforstaaede Iver for at vinde Agtelse 
opnaar de kun at faa alles Ringeagt. Hvad Glæde har 
de vel af, at de hilses af mange Hatte paa langs af 
hele Gaden, naar de véd, at Hattenes Indehavere sam
tidig tænker: Din store Nar!

Derfor maa vi sige, at skulde der skrives noget paa 
Ungdommens Fane eller bedre: stemples noget i Ung
dommens Hjerte og Sind, — eller om man vil vise Vejen 
til de ægte Værdier, — eller ogsaa man vil ligesom 
nævne et Arbejdsgrundlag for en Ungdomsskole, — eller 
man blot vil sætte ligesom et Motto for et Menneskes 
Liv, — saa kan der næppe vælges noget bedre end 
dette: Ikke synes — men være!

Charles Hansen.



Tak.

For al den kærlige Deltagelse, der gennem Breve, gen
nem Ord og ved personligt Besøg, gennem smukke 

Blomster til Fars Baare og paa mangfoldige Maader blev 
udvist ved vor kære Far og Farfars Død og Begravelse 
bringer vi alle vor hjerteligste Tak. Mindet om Far staar 
i det smukkeste Lys fra de forstaaende Venneord og alle 
de kærlige Tanker, der er udtalt og skrevet i disse Dage. 
De mange Blomster og signerede Kranse laa med deres 
milde Farvepragt — mest i hvidt og rødt — om Fars 
Baare, medens den stod herhjemme, og de smykker endnu 
hans Grav. Ingen vil misforstaa os, naar vi nævner, at 
kærest for os var Kransen med de rød-hvide Baand fra 
Dansk Skoleforening i Flensborg. Dybt bevæget læste vi 
Mindeordene i »Flensborg Avis«, og vi siger inderlig Tak 
for dette og for alt, hvad Aviserne i Hjørring og andre 
Steder skrev af sandt og smukt om Far og hans Livsværk.

Vi kan ikke her nævne alle de ægtefølte Ord, Breve 
fra hele Landet og fra Sydslesvig har bragt til hans Ære 
og Minde. Men hvor har det været rigt og stort at 
mærke, hvor mange der forstod ham og holdt af ham. 
Skoledirektør Bernhard Hansen, Flensborg, skriver bl. a.: 
»Hans stille Færd, hans Ægthed i Tjenesten og hans rige 
Hjertevarme for vor fælles Opgave vil vi dybt komme 
til at savne. Hans Kurs i Arbejdet var sikker. Vi var 
trygge ved hans Færd. Mange var stolte af ham. Hans 
Sjæls Rankhed gjorde det umuligt andet. Han er gaaet 
bort som en Patriak.« Og Rektor Hans Meng, Flensborg, 
skriver »— han var os her i Sydslesvig en af de bedste 
Venner, en kær Folkefælle, som vi satte stor Pris paa.« 
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Ogsaa fra Fars Venner og Kolleger indenfor Højskolen 
og Ungdomsskolen er der sendt de bedste Hilsener og 
Vidnesbyrd. Far var aldrig Konkurrent, han var Med
arbejder i Ungdomsarbejdet og Folkelivet. Forstander 
Brandt Pedersen, Vraa Højskole, skriver saa rigtigt i sit 
Brev » — var det ikke ogsaa et Karaktertræk hos Andreas 
Nielsen, hans Forpligtelse til at være med, hvor der fore
gik noget godt, som trængte til hans Støtte.«

Det er ikke blevet lettere for os, hans Børn og Børne
børn, at fortsætte Arbejdet og hans Gerning. Maaske 
først nu har for Alvor Omfanget og Dybden af Fars og 
Mors forpligtende Arv vist sig for os i al sin Storhed. 
Vi maa nu ærligt prøve at løfte den Del af Arven, vi 
kan magte. Men vi er samtidig blevet styrket og trø
stende opmuntret gennem Kærligheden og Vennesindet, 
og derfor bringer vi herved alle vor kærligste Hilsen og 
inderlige Tak.

Andreas Nielsens Børn og Børnebørn.

Anna og Andreas Nielsens 
Mindefond.

Andreas Nielsen havde de senere Aar til forskellige 
udtalt sig om, at naar han engang døde, vilde han 

helst, om der i Stedet for de mange Blomster og Kranse 
kunde blive Mulighed for, at de tilsvarende Beløb kunde 
anvendes til Hjælp og Støtte for noget af det Arbejde, han 
stod i og holdt af. Til forskellige Venner havde han 
nævnt forskellige Muligheder, deriblandt ogsaa den 
Tanke, at et Fond kunde knyttes til Skolen og blive dens 
kommende Elever til Gavn.

Dagen efter Andreas Nielsens Død drøftede vi dette 
Spørgsmaal, og — støttet af manges Udtalelser — satte 
vi følgende Bekendtgørelse i Bladene:
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»I dyb Overensstemmelse med afdøde Andreas Niel
sens udtalte Ønske og efter manges Opfordring vil vi 
gerne bede afdødes Venner, i Stedet for eventuelle 
Kranse, at lade Beløbene gaa til et Anna og Andreas 
Nielsens Mindefond, der — uanset fremtidigt Ejerskifte 
— skal tilhøre Skolen og tjene dens Elever til Glæde 
og Gavn.«
Vi har haft den store Glæde, at ikke blot mange har 

fulgt Opfordringen, men ogsaa udtalt deres varme Til
slutning til denne Tanke. Det er Meningen, at Kapitalen 
skal være urørlig, saa kun Renterne kan hæves og an
vendes. Men der vil i Vinter blive udarbejdet faste 
Regler herfor, og Meddelelse derom givet i næste Aarbog.

Vi bringer alle Bidragyderne vor bedste Tak, og skulde 
der blandt Aarbogens Læsere og Anna og Andreas Niel
sens Venner være nogle, der ikke har hørt om denne 
Mindefond, kan man, om det ønskes, stadig sende Bi
drag, enten paa Elevforeningens Girokonto, Nr. 16030, 
eller direkte til Kassereren, Adresse: Birkebo, Bagterp 
pr. Hjørring.

Mindefonden er i Dag, den 7. November 1947, paa 
ialt 4216 Kroner. Men den er hidtil vokset hver Dag, og 
der vil som nævnt i næste Aarbog blive givet udførlig 
Besked om Fonden og dens fremtidige Anvendelse.

Med venlig Hilsen.
Bestyrelsen.



Sverlgesturen 1947.

Som en Hilsen til jer alle gennem Aarbogen vil jeg for
tælle om den vidunderlige Sverigestur, vi i Sommeren 

1947 fik Lov til at opleve.
Som I ved, har Skolen her gennem mange Aar haft 

Forbindelse med Sverige, og vi plejede hver Sommer at 
foretage en Tur derover med skiftende Elevhold. Saa 
kom Krigen og Besættelsen 1940 og satte en Stopper for 
al Udrejse. Men da Befrielsen saa kom i 1945 med Jubel 
og Fryd over Danmark, varede det ikke længe, inden 
Udlængslen og Rejselysten meldte sig. Allerede Aaret 
efter til St. Hansaften 1946 havde vi Besøg af vore gode 
Venner fra Sverige, nemlig en Flok Folkedansere fra 
Mölndal og Skolens mangeaarige Ven Helge Ingemar 
fra Norrköping. Helge Ingemar har talrige Gange været 
her i Danmark med sine dygtige og fine Folkedansere 
og givet Opvisninger. Hans Undervisning og Dans var 
altid præget af Præcision og Akkuratesse, og der var en 
fin Kultur og Livsglæde over hans Dans.

Vi fik aftalt, at jeg næste Sommer skulde komme til 
Sverige med et Hold Elever og vise Gymnastik og Folke
dans derovre. Jeg var vildt begejstret for Tanken, og 
det blev saa en Aftale, at jeg skulde gaa i Gang 
straks med Forberedelse og Tilrettelæggelse af Turen her, 
medens Ingemar vilde rejse hjem til Sverige og begynde 
Forberedelse og Tilrettelæggelse der.

Jeg fik nu travlt med at udvælge de 10 Piger, som 
der kunde være Tale om skulde med, ligesom jeg saa 
senere skulde finde 10 Vinterelever, som kunde danse 
Folkedans med disse Piger. Vi skulde være 20 ialt for-
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Sverigesturens Gymnastikpiger.

uden 2 Musikere og mig selv som Leder. Vi havde 
haabet paa, at Frode Nielsen vilde være taget med som 
Rejseleder for os, og Helge Ingemar skrev gentagne 
Gange for at overtale ham til at tage med, men det var 
forgæves. Frode Nielsen syntes ikke, han kunde afse Tid 
dertil, saa Resultatet blev, at jeg alene tog afsted med 
de 20 Elever og saa 2 Musikere med deres Fruer.

Men først fik vi travlt med Træningen. Der var mange 
Ting at tage Hensyn til ved Udvælgelsen af dem, der 
skulde med. De skulde ikke blot være gode Gymnaster 
og Dansere, de skulde ogsaa passe nogenlunde i Stør
relse, være ranke og frejdige og kunne repræsentere 
Danmark paa en god og værdig Maade. Og jeg vil 
her indskyde, at Holdet i alle Maader opfyldte disse 
Forpligtelser. De gjorde Skolen og Danmark Ære ved 
deres Optræden og hele Færden, og det vil jeg her sige 
dem Tak for.

Hele Turen skulde være gratis for os i Sverige, og alle 
Udgifter her i Danmark beløb sig til 32 Kr. for hver. Vi 
havde fra Nationalbanken faaet bevilget 50 svenske Kr. 
til hver Elev og 100 Kr. til Lederen, saa det var jo fint, 
og vi glædede os mægtigt til Turen.



45

Lørdag Eftermiddag den 7. Juni kørte en stor gul Bus 
ind i Skolegaarden for at bringe os til Hjørring, hvor vi 
skulde med »Nordpilen« til Frederikshavn og saa sejle 
med »Kronprinsessan Ingrid« til Gøteborg. Vejret var 
straalende og stille, saa vi havde en herlig Sejltur i 
Vente. Snakken gik livligt, og alle var i højt Humør.

Ved Kajen i Frederikshavn laa det smukke hvide Skib 
og ventede paa os. Vandet var blikstille, og Solen skin
nede, og en Mængde Mennesker havde taget Opstilling 
ved Kajen for at vinke Farvel. Snart gled vi ud paa 
Havet — ud til Eventyret! Ja, det var Eventyr, for knap 
havde vi faaet os rigtig anbragt, før vi saa Bananer, 
Appelsiner, Chokolade o. s. v. Saa blev der Liv i Flok
ken, og vi følte os som i Slaraffenland.

Efter ca. 3’/2 Timers Sejlads naaede vi Gøteborg. Længe 
forinden havde vi kunnet set Klipperne og Holmene 
derude i Skærgaarden, og Vinga Fyr havde budt os 
velkommen til Sverige. Det var blevet Tusmørke, saa 
Lysene fra Gøteborg blinkede imod os, og Neonlysene 
spillede i mange Farver mellem Husene, — alene det 
Syn var eventyrligt.

Vi lagde til ved Kajen, og vi sang »Du gamla, du 
fria«. Helge Ingemar stod og tog imod os med en stor 
Buket røde Roser, og en Flok Ungdom fra en af Aften
skolerne havde han med sig, de vilde være os be
hjælpelige med Kufferter og andet. En stor Bus holdt ved 
Toldstedet, og da vi var kommet nemt og smertefrit gen
nem Skærsilden, entrede vi Bussen og kørte gennem 
Gøteborgs Hovedgade. Det var som et helt Hav af Lys 
og Farver, saa det næsten skar i unge Øjne, der aldrig 
havde set en Storby i Neonlysets Farvepragt.

Vi naaede omsider ud til »Skadås«, en stor Lejr, som 
havde været brugt til Militærlejr. Der var mange smaa 
nydelige røde Træhuse spredt over en stor grøn Dal- 
sænkning. I det største af Husene var Spisesal, og her 
myldrede vi ind til et dejligt, veldækket Kaffebord. Bor
dene var pyntede med Dannebrogsflag og rødhvide 
Duge. Ingemar holdt en smuk Velkomsttale, og jeg tak
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kede ham for hans store Arbejde med Tilrettelæggelsen 
af Turen Snart blev vi indkvarteret rundt om i de smaa 
nydelige Træhuse. Og hvor vi sov! trætte af alle Ople
velser.

Næste Morgen maatte vi op Klokken halv syv, vi 
skulde naa meget den Dag. Vi mødtes ved Spisesalen 
ved 7-Tiden — i øsende Regnvejr! Men Danebrog 
vajede fra den høje Flagstang midt i Lejren. Og hvor 
det varmede i Sindet at se vort skønne Flag her. Snart 
sad vi bænkede omkring Havregrøden — med Mælk 
hældt paa! og saa et Par solide Pølsemade og Ostemade 
i Haanden at spise til vor Grød!

Derefter vandrede vi gennem en Skov nedad mod 
Gøteborg, der laa der langt nede i Dalen, — det var 
et skønt Syn. Det meste af Dagen gik med først en Sejl
tur i Havnen med »Paddan«, saa Tur gennem Gaderne 
med bugnende Butiksvinduer, Besøg i Botanisk Have, i 
Kunstmusæet og i Koncerthuset — vel Nordens fineste 
og største med Plads til 7000 Mennesker.

Hen ad Aften kørte vi med Sporvogn til Slottsskogen, 
hvor vi skulde give Opvisning. Vejret var byget, saa 
vi var spændt paa, om der var Publikum, og om vi 
slap igennem Opvisningen i Tørvejr. Vi skulde nemlig 
her i Göteborg, som det eneste Sted paa hele Turen, give 
Opvisning i fri Luft paa en stor Plæne. Men alle Be
kymringer viste sig at være ubegrundede. Der var sort 
af Mennesker omkring os, og Opvisningen gik fint, trods 
det at Musiken kom til os gennem en Højttaler, og vor 
gode Musiker Parner skimtedes som en Prik oppe ved 
Restaurationen, hvor Klaveret var anbragt! Derefter var 
der Alsang for Publikum, og saa gav vi vor Folkedanse
opvisning. Til sidst sang vi nogle Sange og sluttede med 
den svenske Nationalsang. Det var Foreningen Linné- 
gatan, som afholdt Festen til Fordel for Europahjælpen. 
Efter Opvisningerne var vi i »Liseberg« —■ Göteborgs 
Tivoli, —■ hvor vi morede os kongeligt Resten af Aftenen.

Næste Morgen startede vi fra Skadås i straalende Sol. 
Vi fik hilst paa vor Bus-Chauffør Rolf Vingård, som med
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Hele »Familien« foran Vandrerhjemmet i Jönköping.

sin store flotte Volvobus skulde være vor Fører paa den 
8 Dages Køretur op gennem Sverige. Efter at vi havde 
set Volvofabrikkerne, kørte vi først til Ramberget i His- 
singen, hvor der var den mest pragtfulde Udsigt, og saa 
fortsatte vi til Wendelberg Højskole, som ligger nogle 
Kilometer uden for Göteborg.

Her blev vi vel modtagne og fik set hele Skolen. Vi 
sang nogle Sange, og Rektor fortalte os en Del om Un
dervisningen der. Saa fik vi serveret Saftevand, og med 
en Sang forlod vi Skolen, hvor forøvrigt ogsaa Danebrog 
havde vajet til Ære for os.

Vi kørte nu videre gennem det skønne Västergötland 
til Borås, hvor vi gjorde et Ophold, og saa gik Turen 
videre til Ulricehamm, hvor vi fik en dejlig Middags
mad, og endelig naaede vi den skønne Stad Jönköping 
ved den store Sø Vättern. Vi havde kørt 200 km, og godt 
var det, at vi ikke skulde give Opvisning den Aften, for 
vi var godt trætte. Vi gik en Rundtur gennem Byen og 
sluttede i »Folkets Park«, hvor vi blev modtaget af Byens 
ledende Mænd, som bød os Velkommen med et dejligt 
Kaffebord, Taler og Sang. Vi skulde overnatte paa et 
dejligt stort Vandrehjem med lyse og luftige Værelser 
med alle Bekvemmeligheder, saa vi havde det som Grever.

Næste Morgen sov vi længe, og saa vandrede vi rundt 
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i Byen paa egen Haand, indtil Tiden kom, da vi skulde 
have Opvisning i »Folkets Park«, ogsaa denne Opvisning 
gik fint, og Folk var begejstrede. Der havde ogsaa været 
stor Forhaandsreklame med »Halvorsmindetruppen« fra 
Danmark. Det blev igen langt over Midnat, inden vi 
faldt til Ro paa Vandrerhjemmet.

Onsdag Morgen! Morgenstemning! Øjnene gnides, der 
vaskes og børstes Tænder, vi skal af Sted den lange Tur 
over Norrköping og helt til Stockholm. Vi startede fra 
Jönköping i straalende Sol og havde den mest vidunder
lige Tur gennem Husqvarna op langs Kysten af Vattern 
med Udsigt over Søen til Vissingö. Himlen var blaa, 
Solen skinnede, og Livet var skønt at leve. Vi sang, og 
vi lo og var glade over alt det, vi fik at se.

Videre gik det mod Øst ind i Östergötland mod Mjölby. 
Her ventede os en stor Overraskelse. En af Eleverne havde 
her en Moster, som var gift med en Direktør for nogle 
store Fabrikker. Vi gjorde Holdt, for at Else lige kunde 
smutte ind og hilse paa sin Familie. Men straks efter kom 
hun tilbage og skulde invitere os alle 25 ind til den mest 
storslaaede Servering af alt muligt dejligt, som de i Hast 
kunde sætte frem: Sodavand, 01, Kager, Konfekt, Choko
lade, Æbler, Bananer, Appelsiner, Bolsjer, Ananas, Ma
rengs, Cigaretter og meget andet. En sand Overflod!

Vi var blevet noget forsinkede, og der er nu langt til 
Stockholm! Vi kører gennem Linköping —Norrköping — 
Nyköping —Södertälje, og endelig skimtes Sveriges Hoved
stad i det fjerne. Der bliver livligere Færdsel paa Vejen, 
Biler suser af Sted — i venstre Side! Stockholm ligger 
pludselig foran os i al sin skønne Pragt. Synet kan ikke 
beskrives, det skal ses, Vi har nu kørt ca. 350 km og er 
godt trætte, saa vi kører lige til Vandrerhjemmet midt i 
Byens Hjerte — bag om Kongeslottet, som ligger der som 
en stor, tung og majestætisk Kolos højt oppe over Vandet. 
Vi skulde have givet Opvisning paa »Skansen«, men 
paa Grund af Forsinkelsen maatte det aflyses, og vi 
kunde i Stedet faa den haardt tiltrængte Hvile.

Klokken syv næste Morgen faar vi serveret stegt Pølse,
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Slottet i Finnspång.

stuvede Kartofler og Kaffe til Morgenmad! Og efter en 
Tur i Byen kører vi videre mod Gävle — ca. 200 km. 
Vi kommer gennem Uppsala med den skønne gamle 
Domkirke og videre gennem Uppland ind mod Grænsen 
til Dalarne. Her er smukt! De lyse Birke staar som fine, 
lette Silhouetter, de hvide Stammer lyser, og det lette 
Bladhæng vifter for Vinden, mens de rødmalede Træ
huse falder saa smukt ind i Landskabet og giver et vid
underligt Billede — Sverige! Vi standser ved Furuvik og 
ser ud over Havet — den botniske Bugt. Der langt ude 
paa den anden Side af dette Vand ligger Finland. Vi 
bliver saa stille, vi synes pludselig, vi er kommet meget 
langt hjemmefra.

I Gävle faar vi en festlig Modtagelse med Tale af 
Formanden for »Foreningen Norden«, og om Aftenen 
giver vi Opvisning for en stor Forsamling. Vi er død
trætte, inden vi kommer til Ro paa Vandrerhjemmet den 
Aften.

Dagen efter øsregner det, og der er en Tur paa 360 
km, der venter os. Vi skulde have sunget ved et Al- 
sangstævne i Norrköping, men det blev aflyst paa Grund 
af Regnen. Vi kører fra Norrköping til Finnspång, hvor 
vi skal give Opvisning næste Dag. Vi bliver indkvar
teret paa en Skole, men Fru Parner og jeg kommer til

4
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at bo paa selve Slottet. Og det var vel nok en Oplev
else! Bløde Senge med Silketæpper, Telefon paa Værelset, 
Tæpper paa Gulvet, Skrivebord, Badeværelse med varmt 
og koldt o. s. v. Her boede vi i to Nætter.

En interessant Oplevelse havde vi her. En Bil fra Norr
köping hentede os, for at vi skulde være med i en Radio
udsendelse. De kaldte Udsendelsen: »Radio Interview — 
med hvem??« — og i Aften var det altsaa os fra Halvors- 
minde. Det var meget morsomt. Jeg fortalte om Skolen, 
om Undervisningen, om Turen o. s. v. Et Par af Eleverne 
blev ogsaa interviewet, og saa sang vi alle et Par Fælles
sange.

Søndag Morgen sætter vi Kursen mod Vest igen, gennem 
Mjölby, hvor Elses Familie serverer den dejligste Frokost 
for os, gennem Falköping og naar hen paa Eftermiddagen 
frem til Vänersborg. Her var stor Modtagelse med Kaffe
bord og Velkomsttaler af forskellige af Byens Mænd, og 
jeg blev interviewet om Forholdene i Danmark under 
Besættelsen. Vi sang nogle Sange, og jeg takkede for 
den gode Modtagelse, og saa skulde vi give vor sidste 
Opvisning. Og det blev Succes! Fint gik det, mange 
Mennesker var der, og stor Begejstring var der paa begge 
Sider af Rampen. Ja, for vi optraadte paa en Scene.

Og saa maatte vi til at pakke sammen til Afrejsen. 
Klokken var over Midnat, da vi forlod Vänersborg. Vi 
kørte langs Götaälven hele Vejen fra Trollhättan til 
Göteborg — en vidunderlig skøn Tur i den lyse Sommer
nat. Elvens Vande glimtede, og Göteborgs Lys tegnede 
sig som en lysende Fakkel over Himmelhvælvingen i 
det fjerne. Snart var det helt lyst, og Göteborg tonede 
frem i Morgendæmringen.

I Helge Ingemars Hjem ventede der os et veldækket 
Bord med Kager, Kaffe og Frugt og andet godt. Det 
smagte, og vi blev rigtig vaagne. Jeg takkede Ingemar 
for den herlige Tur, han havde givet os, og Chaufføren 
for hans gode og sikre Kørsel, vi havde ikke haft et 
eneste Uheld paa hele Turen. Ingemar talte og takkede 
os for, hvad vi havde vist, og for Sangen og Livsglæden, 
vi havde bragt med



51

Sverigesturens Folkedanserhold.

Tiden for Afrejsen nærmede sig. Vi slap fint gennem 
Tolden. Og saa sejlede vi i den stille Morgenstund ud 
fra Göteborg. Der var ikke mange tørre Øjne, da vi 
vinkede Farvel til vore trofaste Venner dernede paa 
Kajen. Vi syntes alle, det var saa vemodigt at skilles, 
vi havde oplevet saa meget skønt sammen, og det var 
ligesom at sige Farvel til noget, som aldrig kom igen. 
Snart forsvandt Göteborg i Morgendisen, og det aabne 
Hav mødte os forude, — vi var paa Vej hjem til Dan
mark.

Vi skylder Helge Ingemar stor Tak for den vidunder
lige Tur, han planlagde for os, og vi skylder det svenske 
Folk Tak for al Gæstfrihed mod os, hvor vi kom frem. 
Hvis vi med vor lille Flok har været med til at knytte 
Forbindelsen med Broderlandet fastere, saa er Hensigten 
med vor Rejse naaet. Og hvis Eleverne, som var med 
paa denne minderige Tur, har forstaaet, at der er Vær
dier at finde og Arv at løfte, hvor god sund Ungdom 
mødes i fælles Forstaaelse og fælles Glæde og Oplevelse, 
saa har Turen ikke været forgæves. Maatte dansk Ung
dom altid være at finde der, hvor den sunde Glæde 

r
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trives, og hvor Dansen, Gymnastikken og Idrætten i det 
hele taget er Udtryk for Vilje, Livsglæde og Taknemme
lighed for Livet!

Jeg sagde til Eleverne, da de rejste, at blot de altid 
vilde ranke Ryggen, løfte Hovedet og gaa frejdigt fremad, 
saa skulde de opleve, hvor rigt og stort Livet er — trods 
alt. Og jeg gav dem et lille Vers af min gamle Lærer 
Andreas Otterstrøm, og det vil jeg ogsaa slutte denne 
lille Rejsebeskrivelse med og ønske alle Eleverne ged 
Lykke fremover!

»Er Viljen spændt og Modet rankt, 
da er Verden saa rig og stor. 
Er Hjertet rent og Øjet blankt, 
da ser du Guds Himmel paa Jord«.

Helga Hansen.

Aarbogen 1947.

Denne Aarbogs Artikler og Billeder var samlet og ordnet til Trykke
riet, da Forstander Andreas Nielsens pludselige Dødsfald indtraf.

Efter dette maatte naturligt Aarbogens Stof ændres, saa den kunde blive 
en Mindebog om Andreas Nielsens Liv og Gerning. En Del Artikler 
maatte omskrives eller forkortes, og andre gode Bidrag til Aarbogen 
maa desværre udgaa. Vi er Hjørring Bogtrykkeri meget taknemmelige 
for, at Aarbogen, trods sit stadigt stigende Oplag, kan faa den Størrelse, 
den har. Men Papirrationeringen umuliggør en Udvidelse af Side
antallet, og derfor maa vi med Beklagelse meddele, at følgende tre 
Artikler ikke har kunnet medtages i Bogen.

1. Politibetjent Erik Holm, Aalborg, Elev Vinteren 1932 — 33: Beret
ning om en 11 Dages Rejse med Røde Kors gennem Tyskland.

2. Lærer Chr. Jacobsen, Frederiksværk, Lærer Vinteren 1942 — 43: 
Oplevelser og Indtryk fra en Studierejse gennem mange af Eu
ropas Lande.

3. Frede Pedersen, Hørmested, Elev Vinteren 1943 — 44: Beretning 
om Deltagelse i Verdens-Ungdomsstævnet i Prag.

Vi takker hjerteligt de tre for deres Arbejde og Beredvillighed.
Redaktionen.



Otte uforglemmelige Dage 
i Sydslesvig.

Roskilde Amts Gymnastikforening blev først paa Vin
teren indbudt til at komme til Sydslesvig og vise 

Gymnastik og Folkedans dernede. Der var Ane Lise Dis
sing (Elev fra Sommeren 1944) og jeg saa heldige at 
komme med.

Vi var to Hold Gymnaster, 13 Piger og 13 Karle med 
Ledere, Rejsefører og Sekretær. Efter forholdsvis faa Træ
ninger rejste vi den 19. Marts fra Roskilde og kørte 
vestpaa i en stor rød Turistvogn. Vi skulde have været 
i Flensborg om Aftenen den 20. Marts, men vi blev en 
Dag forsinket ved Storebælt paa Grund af Isvanskelig
hederne.

Opvisningerne begyndte i Sydslesvig den samme Aften, 
vi kom derned. Vi skulde have vor første Opvisning i 
Vannerup, og vi var meget spændte. Der var Vælger
møde derude, da vi naaede frem. Det var der iøvrigt 
næsten alle de Steder, vi kom. Der skulde holdes 600 Møder 
inden Landdagsvalget til Landdagen i Kiel den 20. April, 
et Valg, som de alle saa hen til med stor Forventning. 
I Vannerup var der intet Lys i Lokalet med Undtagelse 
af een ganske lille Pære, der sad oppe under Loftet. 
Det var Lys, som de selv lavede ved Hjælp af en Bil
akkumulator. De vidste nemlig aldrig, hvornaar det rig
tige Lys gik ud og blev borte i flere Timer. Der skulde 
spares paa Elektriciteten.

Gymnastikken og Folkedansen kunde Tilskuerne ikke 
se ret meget af i den Belysning. Gymnastikken gik nu 
heller ikke saa godt, da Klaveret intet kunde sige. Med 
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Folkedansen gik det bedre. Vi havde danset de Danse 
saa mange Gange, at vi kunde synge dertil, og det 
gjorde det ikke daarligere, snarere bedre. Folk baade 
lo og græd af Glæde, især de ældre, over atter at se de 
gamle Danse, som de maaske selv engang havde danset. 
Bagefter kom flere gamle Koner hen og trykkede os i 
Haanden, og med Taarer i Øjnene sagde de os Tak for 
den smukke Dans. Det gjorde et dybt Indtryk paa os at 
se disse gamle taknemmelige Koner, — ja ogsaa Mænd, 
men dem var der nu ikke saa mange af, — disse ryn
kede, men dog saa venlige Ansigter.

Foruden i Vannerup var vi i Aventofte mod Vest og 
i Tønning mod Sydvest hos Carla Schibier, der er Lærer
inde ved en stor dansk Skole med over 300 Børn. Paa 
Vejen derned var vi selvfølgelig nede at vaske vore 
Hænder i Ejderen for ikke at bryde Sagnet, der fortæller, 
at den, der undlader at vaske sine Hænder i Ejderen, 
bærer Sten til Grænsen ved Kongeaaen, medens den, der 
vasker sine Hænder i Floden, bærer Sten til Ejdergrænsen.

Endvidere var vi i Jaruplund Syd for Flensborg, i 
Engelsby, Harreslev, Kobbermøllen og flere Steder. I 
Borgerforeningens Hus i Flensborg viste vi Gymnastik 
og Folkedans for Duborg-Skolens Børn, og i »Det tyske 
Hus« i Flensborg gav Karlene Opvisning for ca. 2000 
Tilskuere. Ogsaa Duborg-Skolen var vi inde at se. Den 
sidste Dag var vi i Slesvig, og der saa vi bl. a. Dom
kirken. Vi gik en lang Tur langs Danevirke.

Overalt, hvor vi kom, blev vi hilst med Venlighed, 
og naar vi rejste fra de Steder, hvor vi havde vist 
Gymnastik, blev der altid raabt efter os: »Hils hjemme 
i Danmark og sig, at vi nok skal holde ud! Men naar 
I kommer hjem, fortæl saa om vor Kamp hernede og faa 
saa Tvivlerne til at tro!«

Der er herhjemme desværre mange, som tror, at det 
kun er Konjunktur, at det kun er for Madens Skyld, de 
melder sig ind i de danske Foreninger dernede. Det kan 
det ikke være, for selv om de er med i en af de danske 
Foreninger, faar de dog kun een lille Madpakke om 
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Maaneden, og de, der har meldt sig ind efter Januar 
1946, faar endnu ingen Tildeling, og endda stiger Med
lemstallet. Nej, de kæmper en haard Kamp og har gjort 
det længe nu, men de er ikke blevet sløvede af Kampen. 
Nat og Dag har Befolkningen de østprøjsiske Flygtninge 
gaaende omkring sig. Der er i Landsdelen flere Flygt
ninge end den oprindelige fastboende Befolkning, og de 
tiltvinger sig Adgang til alle Hjem.

Og hvor er de unge, der skal tage Kampen op efter 
deres Fædre? Mange er falden, og mange gaar som 
Krigsinvalider. I en lille Landsby, vi besøgte, var der 
inde i Kirken paa en af Væggene en hvid Marmortavle, 
hvorpaa der stod Navnene paa 31 unge Mænd, der 
var falden alene fra denne lille By.

De mange danske Lærere og Lærerinder, der er der
nede, udfører et mægtigt Arbejde, men de skal have 
Hjælp herhjemme fra, ellers kan de ikke magte det, og 
vi kan hjælpe, hvis vi vil!

Grethe Vogdrup.
Elev Sommeren 1946.

Tvivleren.
Du tvivler paa Sydslesvigs Danskhed 
og spørger: Hvor var den at finde 
de onde Aar, dengang Tyskland 
stod sejrrigt paa Magtens Tinde?

Men kære, man laster da ikke 
den Blomst, der i Vinterens Kulde 
har gemt sig og først ved Vaarens 
Kraft spirer frem af Mulde!

- b.
Fra »Flensborg Avis« Søndag den 13. April 1947.



Siden sidst.
Fra November 1946.

Kære Elever og Venner! |

Brevet om Skoleaarets Gang bliver kortfattet j
i Aar. Men det betyder ikke, at Aaret ikke

har været rigt paa Oplevelser og fyldt med Arbejde og 
festlig Glæde. Det har været et godt Aar med mange 
Elever, med Villighed og Flid gennem Arbejdsdagene 
og med Møder, Udflugter, Festligheder og Lysbilleder, 
Film, Musik og andet skønt og kærkomment ind imellem. 
Med Glæde ser vi paa Dagbogens Blade, Minder vælder 
frem, og en varm Tak til Elever, Medarbejdere og Ar
bejdsfæller for dette Aars Fællesskab skal være Indled
ningen til Fortællingen om Aarets Gang.

Vi begyndte Vinterskolen med 96 Elever, deriblandt 
en ung dansk Sydslesviger, Hans Jakobsen fra Damholm.

Vinterholdet 1946—47.
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En »Familie« i Spisesalen.

Som ny Lærer fik vi Anders Westergaard fra Læsten. 
Møller Jensen fortsætter heldigvis med et Danskhold 
Sommer og Vinter, og endvidere havde Kirsten Hinds
holm et Danskhold. Allerede før Jul havde vi flere 
Møder, bl. a. med D. N. U.s Rejsesekretær, Højskolelærer

Anders Westergaard med et Gymnastikhold.
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»Aprilsnarrene«.

Holger Madsen, og et Ungdomsmøde, hvor Helga og 
Charles Hansen mesterligt læste »Excellensen« af Malm
berg. Dansk Vandrelaugs Rejsesekretær besøgte os to 
Gange med smukke Film, og vi deltog i flere Møder i 
Hjørring. Særlig mindes vi Orlogskaptajn Steen Steensens 
Foredrag med Film fra Island.

Ved Adventsmødet talte Pastor Kaarsbo, Tolne, om 
Hjemmet som det samlende Midtpunkt for Menneskeliv, 
Folkeliv og Kristenliv. Inden Jul havde vi den sædvan
lige Juleindledningsfest. Elevernes to Gymnastikhold gav 
Opvisning, der var Boldkampe og anden fornøjelig Kon
kurrence, og ved Aftenfesten talte jeg om Julebudskabet 
til den lidende og stridende Menneskeslægt. Den Dag, 
Eleverne rejste paa Juleferie, fejrede vi Anna Hansens 
70 Aars Dag ved en god Fest i Venners Kreds.

Den 5. Januar var vi i Arbejde igen, og der blev 
slidt trofast med alle Fagene. Friseren Journalist Kaj 
Thiele talte ved et Møde, og ved et andet gav Gunnar 
Skov Andersen, Vraa, os et interessant Indblik i Freds
vennernes Hjælpearbejde i Nordnorge og Polen. Vi 
naaede alle de sædvanlige Udflugter, og ved Forældre- 
festen sidst i Februar var her over 200 Gæster. Jeg talte 
om Ungdomstidens Problemer ud fra Paludans Bog »Jør
gen Stein«, Eleverne underholdt med Opvisninger, og vi 
opførte »Aprilsnarrene«.
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Duksene henter »Bøffer«.

Trods den lange og strenge Vinter var Sundhedstil
standen meget god, og vi havde Brændsel nok. Vinter
festen blev en storartet Fest med Besøg af næsten alle 
Sommereleverne. Men en voldsom Snestorm bevirkede, 
at vistnok 35 Sommerpiger maatte overnatte her, og saa 
grundigt sneede vi inde, at flere af dem maatte blive 
her fra Fredag til Mandag. Et vellykket Ungdomsstævne 
havde vi med Foredrag af Forfatteren Hans Povlsen, 
Støvring, Sang af Hjørringkvartetten og Oplæsning ved 
Distriktsleder Røhr, Hjørring. En Heldags Aalborgtur med 
interessante Fabriksbesøg og Afslutning i Aalborg Teater 
var en af Vinterens sidste Begivenheder. Ved den pri
vate Afslutning talte jeg ud fra Bjørnsons Bog »Paa Guds 
Veje«, og efter den store Dag med Udstillinger og Op
visning drog Vintereleverne hjem.

April Maaned blev uhyggelig travl. Det store Byggeri 
skulde gøres færdigt inden Sommerskolen, og meget skulde 
ændres ved andre Lokaler. Men det blev færdigt, og vi 
er meget glade for den gode og praktiske Plads, vi nu 
har faaet overalt. Næste Aarbog skal bringe Billeder fra 
saavel Lokalerne som de udvendige Forandringer.
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Fra Biblioteket og Læsestuen.

Inden Sommerskolen begyndte, var Elevforeningens 
Bestyrelse sammen med Lærer Høyer Nielsen og Hustru, 
Vidstrup, hos os til en lille Feststund. Bestyrelsen over
drog Skolen det store Maleri til den nye Skolestue og et 
mindre til den nye Elevdagligstue, begge malet af Lærer 
Høyer Nielsen. Vi kan ikke sige Elevforeningen Tak, 
som vi føler det, for denne store Gave, der nu daglig 
smykker Skolen, og vi skal aldrig glemme Høyer Nielsen 
for de smukke Billeder, han har skabt, og for hans kær
lige Ord ved Billedernes Ophængning. Det er den bedste 
Gave, Skolen nogensinde har modtaget, og det er mange, 
der i Sommer har staaet i stille Glæde foran det store 
Maleri fra Flensborg Fjord. Ogsaa dette haaber vi i 
næste Aarbog at kunne bringe en Gengivelse af.

Sommerskolen havde ogsaa fuldt Hus, 96 Elever. Som 
nye Lærerinder foruden de faste Medarbejdere, virkede 
Rigmor Godrim, Ellen Lundgaard og Karen Sørensen, 
og de tog med Dygtighed deres Del af Gerningen. Væve
skolen, der i flere Aar har maattet ligge stille, blev aab- 
net igen til Juni. Katrine Kirkholm sled tappert og fik
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Sommerholdet 1947.

alt i den fineste Orden, og det var en Glædesdag, da 
Vævene atter slog deres taktfaste Rytme. Desværre blev 
Katrine Kirkholm syg og maatte holde op med Under
visningen, men i Karen Christensen fik vi igen en dyg
tig Leder af denne Afdeling.

Katrine Kirkholm ved Væven.
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De tre Sydslesvigere.

Sommerens Begivenheder kan 
kun kort nævnes. Der var Ud
flugter til Sæby og Frederiks
havn, til Lønstrup og Rubjerg 
Knude, til Skagen og Kande
stederne med Raabjerg Mile. 
Der var Møder, hvor Sunneva 
Sandø talte om »Red Barnet«, 
og ved den store Husmoderdag 
var der vel 500 Gæster, hvoraf 
400 spiste til Middag her. Ved 
Grundlovsmødet talte jeg om 
vor kære afdøde Konge Kristian 
den Tiende, om hans Slægt og

Danmarks Skæbne gennem de sidste 80 Aar. Om Afte
nen læste Lærerkredsen Hostrups »Den tredie«. Blandt 
Eleverne var der tre flinke Piger fra Sydslesvig, og de 
lyttede sammen med os alle til den Tale, Redaktør Ja
cobsen, Aalborg, holdt ved det store Genforeningsmøde, 
hvor Spejdernes Orkester spillede fra Friluftsscenen.

Sommeren igennem havde vi mange velkomne Gæster, 
idet forskellige Foreninger holdt Stævne her eller sluttede 
deres Udflugt med et Besøg hos os. St. Hans Aften var 
Mölndal Folkedansere herovre som kære Venner og

Fra Fremførelsen af »Moderen«.
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Slutningsscenen fra »Moderen«.

Gæster. Da senere Mölndal J. U. F.-Afdeling besøgte os, 
havde de med fra Folkedanserne et smukt nyt svensk 
Flag til Friluftsscenen. Næste Aar haaber vi at kunne 
besøge Sverige og Norge igen med Elevhold. Endnu har 
jeg ikke kunnet ordne saadanne Rejser paa den Maade, 
som jeg gerne vil have det, og derfor vil jeg hellere 
vente, til det kan blive helt rigtigt. Til Vester Hjermitslev 
havde vi en herlig Tur. Eleverne viste Gymnastik og 
sang Korsange. Svenskerne, der var med, viste Folke
dans, og jeg holdt Foredrag. Om Aftenen var vi alle til 
Spisning i gæstfrie Hjem.

Elevmødedagen blev som sædvanlig Aarets største 
Sammenkomst. Der var saa mange tidligere Elever som 
aldrig før. Charles Hansen talte om de Værdier, der ikke 
tager Sigte paa at skabe ydre økonomiske Rigdomme, 
men vækker og kalder til et rigt personligt Menneskeliv. 
Om Aftenen opførte vi Helge Rodes Skuespil »Moderen«.

Det var en stor Opgave, men ved fælles Hjælp lykke
des det, og i de fineste Sommeraftener opførte vi det 
flere Gange for et stort Publikum.

Efter en velfortjent Sommerferie tog alle fat med friske
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Et »blomstrende« Træ.

Kræfter igen. Arbejdsda
gene gik alt for hurtigt, 
men der blev ogsaa Tid 
til Møder. Pastor Evald 
Kristensen, Taars, talte 
ved Sommermødet, hvor 
»Arion«, Hjørring, glædede 
os med den fineste Kor
sang. Ved Forældrefesten 
talte jeg om de skiftende 
Tiders Opfattelse af For
holdet mellem Hjem og 
Skole. Vi fik Tid til en 
herlig Badetur til vort 
Sommerhus ved Krage 
Strand, og til Høstfesten 
var der pyntet saa fint, at 
jeg aldrig mindes at have 
set Salen saa festlig. Selv 
Kastanien i Skolegaarden 
stod med straalende ku-

Helle og Per ved Høstfestens Kotillon.
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Lærerkredsen.

lørte Lyspærer hele den skønne Sensommernat. Alle 
Vintereleverne besøgte os, og det blev den mest vel
lykkede Skolefest, hvad ogsaa Hensigten var.

Kunstnerparret Gudny og Aage Lund, Randers, gav 
os en vidunderlig Aften med Tale, Musik og Sang, og 
det blev Sommerens sidste Festaften. Tiden var gaaet. 
Efter »Aabent Hus« og Afslutningsdagen drog Sommer
pigerne hver til sit. Der blev saa stille hos os. Deres lyse 
Smil, deres glade Sang og deres ivrige Optagethed af 
Arbejdet vil vi med Tak og Glæde mindes dem for.

Efteraaret raader nu, Vinter er nær. Men midt i Vin
tertiden tændes Julestjernen. Gid dens Lys og Julens 
Kærlighedsbud maa finde Vej til os alle!

Med de kærligste Hilsener fra alle her paa Skolen, 
Lærerkredsen og Børnene, ønsker vi jer alle en velsignet 
Jul!

Eders hengivne
Ellen og Frode Nielsen.
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Meddelelser til Medlemmerne.
Sommerens Elevmøde blev afholdt Søndag den 13. Juli, men er om

talt under »Siden sidst«. Ved Generalforsamlingen blev alle gen
valgt. Paa Grund af de stigende Udgifter til Trykning, Papir, Frem
stilling af Billeder samt ikke mindst den betydelige Portoforhøjelse, der 
kom allerede i Fjor, men ved en Fejltagelse ikke blev medregnet den 
Gang, blev man enige om at foretage en Forhøjelse af Kontingentet, 
saa Aarbogen nu, med Tillæg af Portoudgifter, koster 3,25 Kr.

Bestyrelsen bestaar af:
Niels Peter Isaksen, Lendum Brugsforening pr. Sindal, Formand.
Mie Lie, Enghavevej, Hjørring.
Asta Svendsen, Tollestrup pr. Vraa.
Ivar Ugilt, Over Ugilt pr. Lørslev.
Arne Nielsen, »Birkebo«, Bagterp pr. Hjørring, Kasserer.

Revisorer er:
Ejv. Skrubbeltrang, Taars.
Ole Holst Nielsen, Asdal.

Det aarlige 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 Venne
kredsens Medlemmer indbydes venligst til Sammenkomsten. Kaffebrød, 
Sukker og Aftensmad maa medbringes.

Nye Medlemmer til Vennekredsen.
Inspektør A. Kousholt, Gartnergaarden, Dronningensg. 26, Hjørring. 
Købmand Aage Wraae, Nørregade 5, Hjørring.
Jens Larsen, Vendelbogade 5, Hjørring.
Herman Pedersen, Vrensted.
Musæumsforvalter A. Bjerre, GI. Estrup pr. Auning.
Frk. Henny Nielsen, Bispensgade 76, Hjørring.
Lærer Gustav Pedersen, Hvidsten Skole pr. Spentrup.
Murer Jens J. Nielsen, Bagterp pr. Hjørring.
Skotøjshandler Richard Hansen, Østergade 3, Hjørring.

Alle, der interesserer sig for Skolen og dens Arbejde, er hjertelig 
velkomne som Medlemmer af Elevforeningen og Vennekredsen. Kon
tingentet er, med Tillæg af Opkrævningsporto, for Tiden 3,25 Kr. om 
Aaret, og det opkræves pr. Giro sammen med Udsendelsen af Aar
bogen ca. midt i December hvert Aar-

Henvendelse om Indmeldelse eller Adresseforandringer bedes rettet 
til Kassereren, Lærer Arne Nielsen, »Birkebo«, Bagterp pr. Hjørring.
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Elevfortegnelse.
Vinteren 1946 — 47.

Aksel Andersen, Sønderhede, Bjergby pr. Hjørring. 
Arne Andersen, Møllevej, Taars.
Aksel Kresten Andersen, »Høgholt«, Vestbjerg pr, Hvorupgaard. 
Egon Andersen, Grønn erup pr. Vraa.
Nimann Andersen, Grønnerup pr. Vraa.
Palle Finn Andersen, Bøgelund, Boller Mark, Taars.
Palle Ib Andersen, Rubjerg pr. Gølstrup. 
Martin Andreasen, Rendbæk pr. Saltum.
Poul Erik Andreasen, Englyst, 0. Thirup Mark, Astrup 

pr. Hjørring.
Erhardt Brødholt, Vrejlev Mark pr. Vraa.
Børge Christensen, Bakken, Hæstrup.
Hans Christensen, Milbak pr. Sulsted. 
Henry Christensen, Tværkær pr. Sindal. 
Holger Christensen, Søengen pr. Birkelse. 
Poul Volsholt Christiansen, Lille Volsholt, Taars. 
Svend Aage Christoffersen, Vejby pr. Vraa. 
Jørgen Dahl, Vestergaard, Vidstrup.
Ajs Dam, Ifversensvej, Hjørring.
Vagn Ove Dam, Gadelund, Sindal.
Harald Dybro, Fristrup, Børglum pr. Vraa.
Harding Bech Hansen, Lund Mark, Harken pr. Vraa.
Elmar Hansen, Stenum pr. Brønderslev.
Svend Ame Hansen, Rubjerg pr. Gølstrup.
Villy Hansen, Vibsig Hede, Stenum pr. Brønderslev.
Erik Haugaard, Bakkely, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Jens Chr. Hjelm, Gudum pr. Vaarst.
Poul Holst, Agersted.
Egon Jacobsen, Hundelev pr. Gølstrup.
Børge Jensen, Tidemannholms Mark, Taars.
Gunnar Jensen, Haven, Rubjerg pr. Gølstrup.
Gunnar Vagn Jensen, Lennestved Mark pr. Tranget.
Henning Jensen, Vollerup pr. Vraa.
Carl Jensen, Tylstrup Skole, Tylstrup.
Knud Verner Jensen, Vrejlevvej 34, Vraa.
Kristian Juhl Jensen, Nymark, Bjergby pr. Hjørring.
Lars Christian Jensen, Nørgaard, Vadum.
Lars Dam Jensen, Nygaard, Ingstrup. 
Laurits Jensen, Smidstrup pr. Vraa. 
Ole Præstegaard Jensen, Klokhøj, Jelstrup pr. Gølstrup. 
Orla Holm Jensen, Foldbjerg pr. Vraa.
Peder Mikkelsen Jensen, Østergade, Hirtshals. 
Poul Rubæk Jensen, Vangen, Vejby pr. Vraa. 
Verner Jensen, Hundelev pr. Gølstrup.
Poul Munch Johansen, Savværket, Hallund pr. Brønderslev. 
Kresten Jungersen, Møllegaarden, 0. Haine, Vadum.
Carl Johan Jørgensen, Tidemandsvej 4, Hadsund. 
Svend Erik Jørgensen, Nejst, Vennebjerg pr. Lønstrup. 
Torben Jørgensen, Hedegaard, Rubjerg pr. Gølstrup. 
Erik Kjeldsen, Asdal, Bjergby pr. Hjørring.
Gustav Kjærulff, Syvsten Skole pr. Sæby.
Kristian J. Kristiansen, Østergaard, Terpet pr. Taars. 
Chr. Johannes Krogsgaard, Bredholt, Aistrup pr. Sulsted.
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Leo Johan Larsen, Napstjert pr. Jerup.
Svend Erik Larsen, Sønderlev.
Bent Mikkelsen, Rønnebjerg pr. Vraa.
Niels Preben Munk, Sørig pr. Aalbæk.
Aksel Peter Nielsen, Dalskær pr. Sulsted.
Arne Nielsen, Nr. Harritslev pr. Sønderlev.
Børge Nielsen, Mariesminde, Hallund pr. Brønderslev.
Georg Nielsen, Boller Møllegaard, pr. Taars.
Hans Laurits Nielsen, Gaarestrup pr. Hjørring.
Helge Nielsen, Thise nordre Skole pr. Manna.
Laurs J. K. Nielsen, Gudumholm.
Ole Graverholt Nielsen, Aabyen, Asdal pr. Hjørring.
Poul Erik Nielsen, Vestergaard, Bredmose, Len dum pr. Sindal.
Svend Erik Nielsen, Aastrup Hovedgaard pr. Hjørring.
Svend Nielsen, Vrensted.
Viggo Erland Nilsson, Mogensbæk, Bindslev pr. Sindal.
Jens Bernhard Pedersen, Hybhøj, Grindsted pr. Sulsted.
Jens Peter Pedersen, Nørgaard, Hjelmsted pr. Brønderslev.
Jens Lund Pedersen, Gudum pr. Vaarst.
Niels Regner Pedersen, Retholt pr. Hjørring.
Verner Tage Pedersen, GI. Sæsing pr. Sæsing.
Svend Poulsen, Klæstrup Central pr. Brønderslev.
Esben Saksager, Saksagergaard pr. Vraa.
Poul Erik Simonsen, Bastholmgaard, Bastholm pr. Vraa.
Kristen Sloth, Thise Udflytter pr. Manna.
Lars Sloth, Thise Udflytter pr. Manna.
Kristian Stokbro, Hjømholm, Aas Mark pr. Taars.
Jens Leth Svendsen, Hammerdam, Grindsted pr. Sulsted.
Jens Søndergaard, Kjærgaardsminde, Thorsted pr. Thisted.
Bent Søndergaard, Østergaard, Vejby pr. Vraa.
Kjeld Sørensen, Mølholt pr. Præstbro.
Søren Ringberg Sørensen, Kongsgaarden, 0. Brønderslev

pr. Brønderslev.
Tage Sørensen, Stensbæk Mark, Bindslev.
Arne Højmark Thomsen, Solbæk, Jerup.
Frede Scheel Thomsen, Hvilshøj Skole pr. Brønderslev.
Jørgen Thomsen, Hvilshøj Bageri pr. Brønderslev.
Bent Vejen, Ny Skørbækshede pr. Tolne.
Niels Ejnar Vejen, Dahlsminde, Skibsby pr. Hjørring.
Christian Vestergaard, Branths Plantage, Sulsted.
Christoffer Vestergaard, Ladegaard, Sjørring, Thy.
Lasse Willumsen, Vissegaard, Astrup pr. Arden.
Jens Christian Westergaard, Westergaard, Brødslev, Ingstrup.
Hans F. Jakobsen, Damholm pr. Ølsby, Sydslesvig.

Sommeren 1947.
Birthe Andersen, Sørup, Taars.
Ella Margrethe Andersen, Landlysthus, Jerslev J.
Karen Andreasen, Vesterdal, Vedsted Kær pr. Birkelse.
Tove Bach, Krogenskær pr. Brønderslev.
Sonja Bertelsen, Søndergaard, Jelstrup pr. Gølstrup.
Sigrid Marie Bertelsen, Flyvbjerg, Jerslev J.
Johanne Christensen, Aaby Mark pr. Aabybro.
Helga Christensen, Agerskov, Aasted pr. Kvissel.
Anna Christensen, Lyngby pr. Vittmp.
Bodil Christensen, Thise Udflytter pr. Manna.
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Birthe Christensen, Flauenskjold.
Inga Kristine Christensen, Købsted pr. Tomby.
Karen Christensen, Nr. Vraa pr. Vraa.
Tove Bak Christensen, Skallerup Klit pr. Sønderlev.
Sofie Christensen, Lille Ravnshøj pr. Frederikshavn.
Inger Marie Christiansen, Nyvang, Børglum pr. Vraa.
Betty Christiansen, Try Mose pr. Bindslev.
Mie Kirstine Kristiansen, Vrejlev Kloster pr. Vraa.
Else Marie Dalsgaard, Dalsgaard, Vidstrup.
Signe Dam, Dammen, V. Hjermitslev.
Aase Dybro, Borup pr. Vraa.
Gerda Dybro, Tversted pr. Sindal.
Karla Marie Hansen, Lund Mark pr. Vraa.
Grethe Marie Hansen, Altona, Tuen pr. Sindal.
Ellen Hansen, Mostrup pr. Hald St.
Henny Henriksen, Skoven, Asdal pr. Bjergby.
Ruth Vibeke Henriksen, Nr. Lyngby pr. Vittrup.
Jytte Nielsen Hjermitslev, Lyngby pr. Vittrup.
Else Hollensen, »Aastrup«, Aabybro.
Kirsten Houmann, Mellemgaard, Sindal.
Tove Husted, Bøvlingbjerg.
Else Tove Jacobsen, Hedegaard, Serritslev pr. Brønderslev.
Else Jacobsen, Høngaards Mark pr. Hjørring.
Bodil Jacobsen, Høngaards Mark pr. Hjørring.
Jytte Jensen, Præstegaard, Bindslev.
Birthe Jensen, Køhiershøj, Lendum pr. Sindal.
Elly Nørgaard Jensen, Bakken, Sterup pr. Jerslev J.
Inga Jensen, Lunden pr. Flauenskjold.
Elly Jensen, Mellergaard, Hjelmsted pr. Brønderslev.
Sigrid Jensen, »Skoven« pr. Tranget.
Else Jensen, Børglum pr. Vraa.
Ellen Jungersen, Kærlund, Vedsted Kær pr. Birkelse.
Elisabeth Kjeldsen, »Skald« pr. Birkelse.
Doris Kjær, Mosbjerg pr. Tolne.
Henny Kirkensgaard, V. Hjermitslev.
Tove Koch, Tornby.
Bodil Konnerup, Ajstrup pr. Sulsted.
Else Larsen, Skovbo, Hundelev pr. Gølstrup.
Asta Larsen, Hulskov, Asdal pr. Hirtshals.
Else Kristine Larsen, Harken pr. Vraa.
Herdis Gudrun Larsen, Kærbybro A/M pr. Hald.
Gudrun Larsen, Havshøj, Sterup Mark, Jerslev J.
Karen Margrethe Lambertsen, Rævkærsminde pr. Birkelse.
Grethe Lilholt, Bakkevej 9, Hjørring.
Ella Burskov Mortensen, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Bodil Marie Nielsen, Lyngby pr. Vittrup.
Maja Nielsen, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Ebba Nielsen, Aas Mark pr. Taars.
Signe Agnethe Nielsen, Frismose pr. Præstbro.
Nanna Nielsen, Bjømholm St.
Edith Nielsen, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Ulla Marie Nielsen, Nørregade 42, Sindal.
Sinne Nielsen, Skellet, Mou.
Grethe Nilsson, Tuen pr. Sindal.
Margrethe Nørgaard, V. Borup, Ingstrup pr. Løkken.
Herdis Pedersen, Vinthergaarden, Jerup.
Henny Pedersen, Hundelev pr. Gølstrup.
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Lizzi Gyldenberg Pedersen, Hundelev pr. Gølstrup.
Margrethe Pedersen, Grønnerup pr. Vraa.
Grethe Pedersen, Højgaard, Hallund pr. Brønderslev.
Lilly Pedersen, Hundelev pr. Gølstrup.
Greta Hannea Pedersen, Lille Engen, Sæsing.
Grethe Poulsen, Manna.
Ingrid Poulsen, Flyvbjerg, Jerslev J.
Elly Pulapa, Morild pr. Sæsing.
Inger Marie Rasmussen, Hornbjerg, Ugilt pr. Taars.
Ruth Schjøtt, Lyngby pr, Vittrup.
Johanne Simonsen, Ørum pr. Bjømholm.
Inger Skipper, Tøndering pr. Durup.
Karen Steffensen, Børglum Skole pr. Vraa.
Edel Sørensen, Sørig, Tuen pr. Sindal.
Kirsten Sørensen, Kongsgaarden, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Ellen Sørensen, Hvidsted pr. Ilbro.
Hilda Sørensen, Kærby pr. Hald.
Grethe Sørensen, Højgaard, Hjortdal pr. Fjerritslev.
Inger Svensson, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Anna Kristina Thomsen, Jerup.
Agnethe Thomsen, Hesthaven, Hallund pr. Brønderslev.
Margith Thomsen, Søndermarken, Mosbjerg pr. Sindal.
Martha Thomsen, Hvilshøj, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Anna Træholt, Børglum pr. Vraa.
Anna Marie Ydesen, Hedevang. Vejby pr. Vraa.
Karen Mette Ørum, Vrensted.
Lydia Lorenzen, Angelborggade 41, Flensborg, Sydslesvig.
Rosemarie Hagge, Ølsby, Sydslesvig.
Johanne M. Boysen, Klægsbøl pr. Nibøl, Sydslesvig.

Elever paa Væveskolen.
Efter flere Aars Standsning paa Grund af Gammangel kunde Væve

skolen atter begynde d. 1. Juni i Aar. Den fortsætter nu baade Som
mer og Vinter med Elever til længere eller kortere Kursus, og i Som
mer har der været følgende Elever:

Fru Rasmussen, Frederikshavn.
Tulle Andersen, Hæstrup.
Ruth Mortensen, 0. Brønderslev,
Grethe Kof oed Jensen, Aarhus.
Ebba Houbak, Bjergby.
Grethe Larsen, Vennebjerg.
Ingeborg Mølbak, Lendum.
Elise Pedersen, Brønderslev.
Helga Nielsen, Vodskov.
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Elevforeningens og Vennekredsens Regnskab 
for 1946-47.

Indtægt.
Kassebeholdning fra forrige Aar.......................................... Kr. 3.714,83
Medlemsbidrag .......................................................................... - 4.842,40
Indvundne Renter...................................................................... - 28,89

Balance Kr. 8.586,12

Udgift.
Aarbog 1946 med Klicheer, Indbinding, Konvolutter.......  Kr. 3.385,16
Fotograferinger til Aarbogen................................................. • 79,70
Udgifter til Taler ved Elevmødet.......................................... - 40,00
Annoncer til Elevmødet........................................................... - 107,38
Udbetalt Elevunderstøttelse til de to Halvaar................... - 600,00
Blomster og Telegram ............................................................. - 18,00
Frimærker, Girokort, Gebyrer................................................. ■ 1.139,70
Gummibaand til Aarbogsudsendelsen.................................. - 9,00
2 Malerier til Udsmykning af den ny Skolestue og Elev

dagligstuen ................................................................ - 800,00
Sølvplade til et Maleri samt Fragt af disse....................... - 19,85
Kassebeholdning ved Aarets Slutning ................................ - 2.387,33

Balance Kr. 8.586,12

»Birkebo«, 1. Juli 1947.
Arne Nielsen.

Regnskabet er Dags Dato revideret, og intet fundet at bemærke.

Bagterp, 9. Juli 1947.

Ole Holst Nielsen. Ejv. Skrubbeltrang.




