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N Tår sorgen den dybe er sagtnet hen, 
og endt er dens tunge klage, 

vi bliver ej atter de samme igen, 
thi noget bliver tilbage.

Tilbage bliver det dybe blik, 
det fine, det lyttende øre, 
og inderst en stille kirkemusik, 
som Gud og vi selv kan høre.

Tak, Fader milde, for fred i barm, 
for modet, det aldrig tabte!
for hver en tone ren og varm, 
som sorgen den dybe skabte.

Zakarias Nielsen.



Ved Frode Nielsens død og begravelse.

Det varede længe, inden vi ret kunne fatte det, da 
budskabet fra Odense om Frode Nielsens pludselige 

død nåede her til skolen. Det store flag, der så tit har 
vajet over skolens festdage, blev nu hejst på halv, og 
selv om vi nu vidste, det var sandt, så kunne vi allige
vel gribe os selv i at vente at se ham træde rask og 
veloplagt ind ad døren som så ofte før. Sund og glad 
drog han afsted om lørdagen til familiefest i Odense, og 
allerede om søndagen indhentede Døden ham. Hjertet 
svigtede. Det hjerte, der havde banket så varmt for alt 
det, der havde hans kærlighed, slog nu ikke længer. Et 
indholdsrigt og virksomt liv var pludselig blevet afsluttet. 
Vi bliver så stille og føler os så små, når vi som her 
pludselig ser Døden gøre et for os ufatteligt indgreb. Og 
vore tanker går til de efterladte, til fru Ellen der har 
mistet en god ægtefælle, og til de fem børn, der har mi
stet deres far. Og tankerne om skolens fremtid og videre
førelse lægger sig tungt på vort sind.

Mange venner af skolen har ved Frode Nielsens død 
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sagt og skrevet mange kærlige og gode ord. Provst Her- 
mansen, Hjørring, skrev blandt andet:

Det er utvivlsomt lang tid siden, et dødsfald har gjort 
så dybt indtryk her i Vendsyssel som efterretningen om 
Frode Nielsens død. Baade fordi Døden kom så brat, og 
fordi han var en mand, som stod midt i en stor gerning, 
stadigt arbejdende for den skoles vel, som han med så 
lykkelig en hånd havde ført videre i sin faders ånd og 
ført frem til at være en af landets betydeligste ungdoms
skoler. Han var et sjældent levende menneske. Derfor 
fatter vi slet ikke, at han er gået bort, og mange menne
sker ud over hele vor landsdel vil ved hans død takke 
ham for, hvad han var, og for den ildhu, hvormed han 
tog sig af de opgaver, der havde hans hjerte.

»Vendsyssel Tidende« skrev en smuk mindeartikel, 
hvori der blandt andet stod:

Budskabet om Frode Nielsens død vil i vide kredse 
blive modtaget med dyb sorg. Han stod netop nu i sin 
fulde manddomskraft, var sjælen i en skolevirksomhed 
af stort omfang, han lyste af handlekraft og virketrang, 
og man måtte tro, at mange år, rige på arbejde og re
sultater, ventede ham.

Frode Nielsen var søn af førstelærer og skoleforstander 
Andreas Nielsen, Bagterp. Han var født 8. februar 1905. 
Efter konfirmationen arbejdede han ved landbrug hos 
flere af egnens kendte landmænd, men det var egentlig 
hans tanke at uddanne sig til dyrlæge. Da hans ældre 
broder, Halvor, døde, følte han imidlertid, at han måtte 
sætte sine kræfter ind for at føre faderens arbejde i efter
skolen videre, og han tog lærereksamen fra Jelling med 
fin karakter. Han havde ualmindelige evner for kund
skabstilegnelse. Hørte han en læresætning, en melodi 
eller et vers blot een gang, var det nok. Han havde da 
til enhver tid senere sin viden parat til brug, når det 
behøvedes. Det viste sig senere, at hans evne til at 
meddele viden til andre var ikke mindre fremragende. 
Han blev en lærer og en skoleleder af stort format.



6

Efter at have taget sin eksamen var han hjemme et 
halvt års tid og besøgte derefter Askov højskole. Da 
han kom hjem derfra, så han sin livsopgave klart for 
sig og gik ind som faderens medhjælper på Halvors- 
minde. I 1936 overtog han ledelsen, og trods vanskelige 
tider førte han skolen frem til stadig større omfang og 
anseelse. Hans ledelse af skolen var en bedrift, der kræ
vede ikke blot pædagogiske evner og lederegenskaber, 
men administrativ dygtighed og varm menneskelig ind
stilling, og hos Frode Nielsen var det alt til stede i en 
lykkelig forening.

Elever og lærere holdt af ham og så op til ham, og 
lærerne virkede i frihed, kun ledet af hans personligheds 
inspirerende påvirkning. Han indgød tillid og betænkte 
sig heller ikke på selv at vise tillid. Han var også et 
aldrig svigtende bindeled mellem skolen og hjemmene. 
De, der har set ham på de store forældredage, når 
hundreder af tidligere elever og deres forældre samledes 
på skolen, vil have et minde, som sent vil blegne. Da 
udfoldede han sig helt som taler, forsanger og organisa
tor, hans humør og hjertevarme prægede alle hans om
givelser.

Skolen er efter mange udvidelser helt moderne og kan 
rumme ca. 100 elever, og der var i de senere år be
standig fuldt hus. Men bedre end de moderne lokaler 
og undervisningsmidler var det, at Frode Nielsen gav 
de unge ikke blot kundskaber, men en kristelig og na
tional indstilling, som de kunne leve på. Mange, mange 
forældre vil takke Frode Nielsen for, hvad han gav 
deres dreng eller pige af reelle kundskaber og åndelige 
værdier under opholdet på Halvorsminde.

Skolen var Frode Nielsens arbejdsplads. Derom midt
samledes alle hans kræfter, mens hans sind var rigt og 
levende, og hans interesser spændte vidt.

Som sin fader tog han energisk del i virksomheden 
indenfor de sønderjydske foreninger, og han gik i de 
senere år især op i arbejdet for støtte af den vågnende 
danskhed i Sydslesvig. Han var efter kapitulationen en 
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af de første danske, der besøgte Sydslesvig, og hans 
beretninger derom var præget af en indlevelsesevne og 
en følelse, som altid gjorde stærkt indtryk.

Han var i sin tid meget virksom medarbejder i Det 
unge Grænseværn. Det nordiske samarbejde var ham 
også en hjertesag, og han foretog mange rejser med 
elever til nabolandene for at vække deres interesse for 
brødrefolkenes liv. Han var også medlem af styrelsen 
for »Norden«s Hjørringafdeling og formand for Dansk
nordisk Ungdomsforbund.

Frode Nielsen faldt midt i sit arbejde og fik således 
en lykkelig død, da han altid befandt sig bedst, når 
han havde hænderne fulde af arbejde og kunne se nye 
opgaver rundt om sig. Men for hans familie, hans hustru 
og deres fem børn, som aldrig var ude af hans tanker, 
er hans bratte bortgang et frygteligt slag.

Frode Nielsens livsbane blev kort, men han nåede 
meget. Hans gerning vil leve videre gennem den på
virkning, han øvede, og hans minde vil i tak for, hvad 
han gav, altid blive holdt i ære på disse egne.

Om tirsdagen blev båren ført fra Odense til Hjørring 
og bisat i Set. Hans kirke, hvor provst Sevaldsen talte 
smukt og inderligt ud fra salmen: Til himlene rækker 
din miskundhed, Gud. . .

Allerede om onsdagen fandt begravelsen sted i dyb 
stilhed. Her om skrev »Vendsyssel Venstreblad« blandt 
andet:

Forstander Frode Nielsens jordefærd.
Onsdag den 19. oktober stedtes forstander Frode Nielsen 

til hvile fra Set. Hans kirke. Familien havde ønsket, be
gravelsen skulle foregå i stilhed, og tidspunktet var der
for ikke forud bekendtgjort, så det var kun de nærmeste 
pårørende og venner, der var mødt, men alligevel var 
kirken ca. halvt fyldt. Den prydedes af mange blomster
dekorationer og kranse, blandt hvilke bemærkedes flere 
signerede.
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Frode Nielsens grav.

Højtideligheden indlededes med salmen »Est du mod
falden, kære ven«.

Ved båren talte først provst Sevaldsen:
Sidste gang, jeg var sammen med Frode Nielsen, var 

en søndag fornylig i Set. Cathrine kirke, da han sam
men med den øvrige menighed modtog den hellige nad
ver. Han ville gennem dette ihukomme Jesu Kristi ord: 
Se, jeg er med eder alle dage til verdens ende. — Gennem 
den gerning, der var ham betroet, var det hans mål at 
dygtiggøre en del af Danmarks ungdom, så den kunne 
nå noget af det, der præger det menneske, som søger 
Gud, og være med til at gøre Danmarks kommende dage 
lyse, Frelseren har selv sagt: Jeg er verdens lys, og 
hver, som kommer til mig, skal lyse.

Noget af det sidste, Frode Nielsen talte om, var da 
han på den sidste skoledag med eleverne klargjorde, 
hvorledes brudej omfruerne med de brændende lamper 
kunne hjælpe sig selv og andre. Dette var engang ved 
en tilsvarende lejlighed blevet taget frem af hans egen 
mor. Både han selv og hans mor og far var besjælet af 
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det, der havde med evighedslivet at gøre. De forstod, 
at evighedslivet skulle være hos dem ikke blot i de fest
lige stunder, men også i dagens strid og møje. De vir
kede stærkt, og lampen skulle altid være brændende.

Nu er Frode Nielsen gået ind til de evige boliger. Vi 
takker Gud for det virke, han øvede til gavn for hele 
Danmark. De danske sydslesvigere har i ham mistet en 
god ven, der ønskede at bringe dem lys i mørket. Gud 
trøste og hjælpe dem, der sørger. »Vej har du alle ste
der, dig midler fattes ej«.

Pastor Langhoff talte ud fra ordet hos Esaias: Mine 
tanker er ikke eders tanker, mine veje er ikke eders 
veje. Disse ord ligger os nær i disse dage. Vi forstår 
ikke det, der er sket, synes, det er umuligt. Frode Niel
sen havde netop så meget at leve for, og vi forstår ikke, 
at Gud ville tage ham bort i den dejlige alder, han, 
der var så virksom, at det sporedes over hele Danmark. 
Men vi må bøje os i lydighed. Gud har brugt ham, så 
hans korte liv blev rigere end mange andres, og han 
nåede mere, end mange andre nåede i et langt liv, så 
det har ikke været forgæves. Det kommer ikke an på, 
om livet er langt eller kort, blot målet er nået, og man 
fylder sin plads.

Vi holdt alle af ham for hans umiddelbare væsen. 
Ingen tænkte på, at hans liv skulle slutte så brat. Det 
samme skete for hans broder Halvor for 29 år siden. 
Også ham ventede man sig meget af. Efter hans bort
gang modnedes Frode til at tage gerningen op som med
hjælp for sine forældre, og vi må i dag mindes de tre, 
der gik forud, og hvis hjerter ligesom Frodes brændte af 
kærlighed til Danmarks ungdom.

I, der står tilbage, synes, det, der er sket, er tungere, 
end I kan bære. Vi er mange, der føler med jer. I vil 
få at føle menneskers kærlighed, men frem for alt vil I 
få at mærke, at Gud er med jer, og han slipper jer ikke, 
men vil give jer kræfter til at stå det igennem. I vil 
mærke, at Frodes ånd stadig lever, og at hans rige ger
ning vil fortsætte under Guds velsignelse. Skolen, der er 
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vokset op fra en lille begyndelse, vil Gud også lade 
trives i dagene, der kommer, så den fremdeles kan blive 
ungdommen til velsignelse.

I denne kirke er Frode Nielsen døbt og konfirmeret, 
og her tog han og hans hustru ringe på i stilhed og 
bøn. Livet blev ikke langt, men rigt, og vi siger fra alle 
sider tak for de lykkelige år. Han elskede folk og fædre
land, og mange fra hele landet sørger over hans død 
og ville gerne have været med i dag for at sige ham 
tak for hans virke.

Efter begravelsen samledes en lille kreds på skolen, 
og her blev der udtalt mange gode og trøstende ord. 
Kr. Rykind Eriksen, der tidligere igennem mange år har 
været elevforeningens formand, sagde i sin tale:

Når man har set på Frode Nielsens blomstrende virk
somhed, har man ofte spurgt sig selv, hvordan kan det 
være, ungdommen flokkedes om ham, holdt af ham og 
respekterede ham på samme tid.

Var det hans begavelse og hans veltalenhed, der 
gjorde det? — sikkert ikke! men hvad var så grunden?

Også i disse dage, da budskabet om Frode Nielsens 
død kom til os som et smerteligt chok, har man spurgt 
sig selv, hvad var årsagen til, at han fik en så velsig
nelsesrig gerning blandt først og fremmest Vendsyssels 
ungdom.

Jeg tror, årsagen er, at hvad han var, var han helt 
og ikke stykkevis og delt. — Frode Nielsen gik helt op 
i sin gerning på dette sted, og udadtil kun i, hvad der 
kunne give ham øget styrke til denne gerning. Derfor 
var han så levende optaget af Danmarks sag, hvad 
enten det gjaldt dets forhold til Norden eller Sydslesvig, 
hver glans, hver plet, der faldt på Danmarks navn, ville 
han være med til at bære.

Som Frode Nielsen således gik op i sin gerning, kræ
vede han af den ungdom, der kom ind under hans på
virkning, at den skulle betragte sin ungdom ikke blot 
som en gave, men som en opgave, den skulle gå helt 
ind under og sætte alle kræfter ind på at løse.
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Danmarks ungdom — eller i hvert fald en stor del af 
den — er heldigvis af en sådan kvalitet, at den gerne 
stilles overfor et ansvar og en pligt til at sætte alle kræf
ter ind i en gerning for hjem, folk og land.

Denne vilje til at påtage sig et ansvar forstod Frode 
Nielsen at fremkalde, vække og styrke hos ungdommen. 
Derfor, og fordi han selv gik ind under pligtens og an
svarets lov, flokkedes ungdommen om ham.

Lærerens evne og vilje mødtes med elevens trang.
Vi er mange hjem i Vendsyssel, der står i dyb tak

nemlighedsgæld til skolehjemmet her, og jeg vil på deres 
og egne vegne bringe vor bedste tak for, hvad I har 
været for vore drenge og piger.

At Frode Nielsen også har fyldt en stor plads i hjem
met her, er vi klar over, og at hans bortgang er et 
frygteligt slag for jer, forstår vi, og vi føler, vore ord er 
en ringe trøst. Og dog, kun gennem skrøbelige og egen
kærlige menneskers mund taler Gud sit ord til os. Der
for vover vi også på denne dag at sige til jer: Gud 
styrke jer tro, jert håb og eders kærlighed og dermed 
give jer mod og styrke til at leve livet i den tunge sav
nets tid, der vil komme. Prøv på at give Gud magten 
og æren for, hvad der er sket i fortiden, for hvad der 
er sket nu, og for hvordan fremtiden skal forme sig for 
jer. Gud signe jer dertil!

Under den velsignelse ønsker vi for dig, Ellen, at du 
må få styrke og kraft til at fortsætte din velsignelsesrige 
gerning på dette sted. Du har vundet vor agtelse 
og ærbødighed. Vi har beundret den stille ro og myn
dighed, du har færdedes med her. Og selv om vi ser, 
at opgaven er svær, er det vort håb og vor tro, at du vil 
formå at løse den, og som hidtil forstå at vælge gode 
medarbejdere og give dem fuld frihed til at udfolde sig.

Det vil være en stor lykke, om den gerning, der er 
øvet her i snart 50 år, kan fortsætte i det samme gode 
spor. Og endelig skal du også vide, at der står en stor 
kreds af gamle elever, forældre og venner, der med 
kærlighed og forståelse fortsat vil følge din gerning, lad 
det være en fattig trøst på denne dag.
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Med disse ord: tak for hvad Frode Nielsen har været 
for os. Velsignet og æret være hans minde!

Mange gamle elever har også givet udtryk for deres 
tanker ved Frode Nielsens død. Således skriver Kaj 
Madsen i »Vendsyssel Tidende«:

Ved forstander Frode Nielsens død.
Der er sorg i store kredse af dansk ungdom, især her 

i Nordjylland i dag. Den mand, som vi, der havde haft 
ham som lærer og forstander, skyldte så megen tak, er 
ikke mere. Den røst, der fik os til at lytte, som lød så 
ildnende til os, er tavs nu. Det faste håndtryk, det varme 
velkomstsmil skal ikke mere møde os, når vi kommer på 
Halvorsminde. Vi kan ikke forstå det, at netop han, der 
ejede så meget liv at give ud af til os unge, ikke lever 
mere.

Selv om vi mange, der var hans elever, og vi, som 
senere blev ved som hans venner at færdes på skolen, 
når tid og lejlighed tillod, ofte sagde ham tak for et og 
andet, så fik han, som det oftest går den, der falder 
midt i livets gerning og dets kamp, ikke den store tak, 
som han så ærligt havde fortjent. Og dog — jeg tror, 
at for ham var den største tak den, at han så, at hans 
arbejde og det, han havde givet os, blomstrede og ofte 
bar frugt, at han så »drenge, der lytted', gå ud som 
mænd«, og at dette kunne ske, var vi mange, der er
farede.

Vi syntes maaske undertiden, at ordene lød store,- men 
når vi kendte det sind, der lå bag den sag, der blev 
talt om, så følte vi, at ordene ikke var for store, men at 
de var sande, ærlige og oprigtige. Og der kan vel ikke 
let gives en skolemand skønnere eftermæle end ordene: 
sandhed, ærlighed og oprigtighed som overskrift over 
øvet gerning.

Jeg véd, at jeg kan udtrykke disse ord på mange 
unges vegne, og som en af de unge, der blev sat i gang 
på Halvorsminde, kan disse ord ikke lade være at 
komme frem nu.



13

Vi vil føle savnet af en lysende skikkelse, i egentlig
ste forstand et midtpunkt, om hvilket det var godt og 
rigt at samles.

Jeg husker hans dybe sorg over begivenhederne om
kring 9. april 1940, det fyldte ham med bekymring, ikke 
mest for den skole, der stod på spil, men mest for hele 
folket,- men man så ham straks i den del af folket, der 
kendte sin plads, og hans røst lød uden skælven, stær
kere end før, indtil den — uden for skolen — måtte tie 
en tid. Hans stærke nationale sindelag, der dengang 
gjaldt Danmark og Norden, og nu senere især gjaldt 
Sydslesvig, gav de unge et ægte dansk syn på de samme 
værdier. Hans indsats som dansk skolemand og ægte og 
dansk menneske var stor.

Hans løbebane blev kort, men mere end manges blev 
den til folkegavn og grøde. Lad da os, som ikke fik 
takken rettet til ham selv, holde hans minde i ære ved, 
at noget af det, der var hans mål og hans stræben, også 
må fylde vore sind og blive noget af vort liv. Spiren 
dertil er lagt, den har han sået i sit livs rige virke. I 
dybeste taknemmelighed for alt, hvad han har givet os, 
ærer dansk ungdom hans minde.

Kaj Madsen.

Frode Nielsen deltog meget i foreningsarbejde her i 
Vendsyssel, blandt andet i Dansk-nordisk Ungdomsfor
bund. Her om skriver lærer Christoffersen, Bindslev:

Frode Nielsen er ikke mere iblandt os, og vi synes 
ikke rigtig, vi kan forsone os dermed.

Særlig svært kan det være for den, der har leget sam
men med ham som barn i Bagterp vestre skole, senere 
har set ham føre an i de unges lag, har haft ham som 
kammerat på lærerskolen i Jelling, og allersidst gennem 
fjorten år samarbejdet med ham i grænsearbejdet, idet 
han i denne tid var formand i Det unge Grænseværn i 
Hjørring amt, senere kaldet Dansk-nordisk Ungdomsfor
bund.

Frode Nielsen var altid det naturlige midtpunkt, når 



14

vi samledes, i kraft af sin rige personlighed. Han havde 
store evner, og han brugte dem, så han var i besiddelse 
af et meget indgående kendskab, både til de store lin
jer og til detaljerne i vor grænsekamp i Sønderjylland. 
Han registrerede det altsammen med sin klare hjerne, og 
han handlede ud fra sit varme hjerte i den danske sag. 
Det frydede ham oprigtigt nu i de senere år at besøge 
de danske i Sydslesvig, og det smertede ham, når han 
mødte manglende forståelse for vor danske sag, og hvis 
det skete, at de, der skulle stå i første linje herhjemme, 
svigtede.

Frode Nielsen viste sine medarbejdere i grænsearbej
det stor tillid, og vi synes ikke, vi kan undvære hans 
inciterende personlighed. På grund af for meget arbejde 
opgav han formandsposten i D. N. U. i sommer, men var 
stadig i amtsnævnet og havde lovet vedblivende at 
være en god tillidsmand. Nu er en del af det ansvar, 
han bar, lagt over paa vore skuldre. Måtte vi kunne 
bære det i den rette ånd!

I ærbødighed og taknemlighed mod hans minde vil 
vi prøve på det.

Også i Hjørring Rotary Klub var Frode Nielsen meget 
virksom. Klubbens sekretær, grosserer Paul Portefée Han
sen, skriver blandt andet:

Frode Nielsen var klubbens naturlige midtpunkt og 
bærende kraft, altid rede til at påtage sig de opgaver, 
der meldte sig, og til at gøre en indsats til gavn og 
glæde for sine kammerater.

Ved et mindemøde holdt klubbens præsident, landsrets
sagfører Helge Ugilt, Hjørring, en smuk mindetale, hvoraf 
her blot anføres:

. . . Hans nære samhørighed med det grundtvigske me
nighedsliv ■ og ungdomsarbejde var for ham en så af
gørende faktor i hans liv, at han ønskede, at de vær
dier, der lå heri, også skulle komme hans kammerater 
tilgode, uden at han derfor på nogen måde søgte at 
virke som missionær for disse ideer. — Hvor megen 
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glæde har han ikke skænket os ved at lære os de mange 
dejlige sange, som han lærte sine unge. Hvor fik vi et 
levende indtryk af den sangglæde, der fyldte ham, når 
han med sin kraftige røst sang for til vore sange .... 
Hvor megen berigelse har han ikke skænket os med sine 
fremragende og åndfulde strejftog på litteraturens, histo
riens eller andre områder, lige betagende, hvad enten 
hans indlæg fremkom som et dygtigt gennemarbejdet 
foredrag eller skyldtes en øjeblikkelig inspiration. Få 
kunne som han gribe stemningen, holde den fast og med 
sikkert instinkt tolke, hvad der fyldte os alle, således at 
vi følte, at nu var det sagt, som kunne og skulle siges.

... Vort tab er således stort, men er dog til at bære. 
Vi må imidlertid dog først og fremmest tænke på dem, 
i hvis tilværelse han var det smukkeste midtpunkt, og 
vore tanker vil med den inderligste medfølelse samles 
om dem, for hvem slaget er uopretteligt. Et sjældent har
monisk ægteskab, en lykkelig verden er lagt i grus, og 
vi kan ikke i dag se, hvorledes dette livsværk, han 
skabte, kan bevares for dem, der stod ham nær, og for 
hvis skyld han sled sig op ... Skolen i dens nuværende 
skikkelse er Frode Nielsens værk, han og skolen var eet. 
Lad os bede til, at det må lykkes at føre den videre i 
samme spor, og lad os være enige om, at der herfra 
ydes både råd og dåd i så vidt omfang som muligt, 
som en ringe gengæld for hvad Frode Nielsen har ofret 
for os. . . .

-- Også rektor Brodersen, Hjørring, talte smukt over 
Frode Nielsens minde og fremhævede hans hjertevarme 
og trofaste venskab, hans enestående pædagogiske evner 
og den intime forståelse af det unge og kostbare men
neskemateriale, han arbejdede med. Ved hans stærke 
tro på det godes sejr og hans hundrede procents indsats 
for enhver god sag har han efterladt sig et så smukt 
eftermæle, at dette vil bevares til sene tider blandt hans 
mange elever og den store venneskare, han havde 
både her i landet og i vore broderlande.
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Et væld af breve er i disse dage strømmet til skolen, 
og mange gode og kærlige ord har været til trøst og 
opmuntring. Således skriver viceskoledirektør Hans Meng 
fra Duborgskolen i Flensborg:

Den livsglade og foretagsomme lærer og leder er ikke 
mere, det er næsten ikke til at forstå for os, som havde 
den lykke at lære ham lidt at kende og sætte pris på 
ham og respektere hans indsats langt ud over skolen. 
Kom man på skolen, blev man atter og atter slået af, 
at det groede i hans fodspor. Og man lagde hurtigt 
mærke til, at det ikke kun var i det ydre, det man så, 
men fuldt så meget hans bygningsarbejde blandt ung
dommen, blandt skolens elever. Han var en dygtig skole
mand, og han var Sydslesvig en god mand og ven.

Pastor Evald Kristensen, Tårs, skriver i et brev:
... Få dødsfald har gjort et sådant indtryk på mig 

som Frodes, — at dette levende, stærke menneske ikke 
mere er iblandt os er ikke let at få føjet ind i bevidst
heden, at han, når vi herefter kommer til Halvorsminde, 
ikke mere, menneskeligt talt, er den midtsamlende kraft, 
er hjertet i jeres store virksomhed, det er underligt. Jeg 
har kendt Frode, fra han var en lille dreng, og altid, 
synes jeg, har der strålet en underlig fortættet livskraft 
fra ham. Enkelte gange har han talt til mig om, at det 
kunne være svært nok, så på det ene så på det andet 
område, også på det område, som er livets mest afgø
rende, men også det, synes jeg, var vidnesbyrd om, at 
han stod midt i livets strøm, men at det også kan være 
vanskeligt at holde stillingen der. Men der ville han 
nu være, og der fik han så også kræfterne til at stride 
sin strid og øve sit virke og fylde sin plads i hjemmet, 
i menigheden, i skolen og i alt, hvad han havde med 
at gøre.

Og endelig sender pastor Lomholt Hansen, Bøvling, 
følgende:
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Grønnes kun, se det er sagen, 
leve med og være vågen, 
leve kort tid eller længe, 
blot vi lyser op i tågen.

Hostrup.

I de dage, der er gået, siden vi hørte om Frodes død, 
er hans billede gang på gang dukket op for mig, og 
minderne om ham er kommet frem i mit sind.

Jeg ser ham for mig op igennem de omtrent 25 år, 
hvor vi har kendt hinanden, ser hans faste skikkelse, 
hans venlige smil, hans strålende øjne, hans energiske, 
viljestærke træk.

Hans ydre var et sandfærdigt udtryk for, hvad der 
boede i ham. Han var åben og ærlig i sin færd og i 
sit sind, kendte ikke til forsøg på ad krogveje at nå 
sine mål.

Fast og barnlig var han i sin tro på Gud, stærk i sin 
kærlighed til sit hjem og sit folk og trofast i venskab.

I vuggegave havde han fået et glad sind og rige 
evner, klog og dygtig var han og med en naturlig vel
talenhed, som gjorde det let for ham at finde rige og 
rigtige udtryk for sine tanker, det, der betyder så meget 
for et menneske, som skal undervise og skal stå som 
leder af en stor skolevirksomhed.

Med liv og sjæl gik han op i sin gerning sammen 
med Ellen og den øvrige familie og med de andre gode 
hjælpere i skolestue og gymnastiksal, i sløjdsal som i 
køkken og have. Een stor familie var denne skare for 
os at se, en familie, der ikke isolerede sig og hyggede 
sig, men som altid ansporede den enkelte til at yde det 
bedste.

Derfor groede skolen,- den voksede frem fra en be
skeden begyndelse til at blive en af de mest moderne 
og bedst indrettede skoler af sin art på forholdsvis få år.

Og det var jo en skole, der voksede indefra,- gang på 
gang blev de ydre rammer sprængt, og man måtte udvide. 
Det er vidnesbyrd om, at de unge og deres forældre her 
fandt noget, som kunne være til hjælp og til nytte.

2
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Skolegerningen var ikke blot et levebrød for nogle 
familier, men var en livsgerning med et bestemt syn og 
med et bestemt mål. Man vidste her, at man havde 
noget godt at bringe ungdommen, og det viste sig, at 
man havde en ualmindelig frisk og god usentimental 
måde at føre det frem på.

Vi er mange, der i vore sind bærer på en tak til Frode 
for alt, hvad vore børn har mødt på hans skole.

Hans liv blev kort, men hans gerning blev rig og 
stor. Igennem de værdier, han har rakt ungdommen, har 
han sat sig spor i folkets liv. Han levede med, han var 
vågen, og han kom til at lyse op for andre.

I dette lys tænker jeg på Frode. Og jeg tænker på 
ham i det lys, der er tændt på jorden af Gud i Jesus 
Kristus til frelse og evigt liv for os mennesker.

De klare, milde øjne, der lukkede sig i døden, skal 
stråle os i møde igen,- vi skal mødes i det evige liv, om 
vi giver os Gud 1 vold.

Vi er mange, mange, som med tak i sindet tænker 
på Frode.

Hans minde være velsignet iblandt os!
Bøvling, den 21. oktober 1949. . . , ,, uJ. Lomholt Hansen.

Ja, vi må nu se, om vi kan gøre os fortrolige med 
den tanke, at Frode Nielsen ikke længer er her. Hans 
plads bliver ikke let at fylde. Der er nu for alvor brug 
for en stærk og varm kærlighed til arbejdet for dansk 
ungdom, og en uegennyttig, ydmyg indstilling overfor 
opgavens storhed. Der må tro og håb og kærlighed til 
for at møde opgaven med den fornødne styrke. Der må 
en brændende ildhu til, båret af en inderlig tro på det 
dybeste og rigeste i de unges sind, om skolen i fremtiden 
skal få lov til at øve sin gerning til berigelse for de 
unge, der bliver skolen betroet. Der må arbejde og atter 
arbejde til. Der må det rette tjenersind til, og der må 
den rigtige idealistiske indstilling til overfor ungdoms
skolearbejdets guddommelige kald. Der må Guds velsig
nelse til. C. H.



De efterfølgende mindeord i forbindelse med 
Frode Nielsens død er indkommet efter, at de 
foranstående var gået i trykken.

Frode Nielsen til minde.

Overskriften slår mig ud.
Det falder mig tungt at skrive.

Thi sorgen er over mig.
Sorgen ved en vens død. For min ven var han, skønt 

vi i grunden kendte hinanden kort.
Det var en af Frode Nielsens nådegaver, at han blev 

ven med dem, han kendte, eller snarere: vi blev hans 
venner. For han var rigere af sind end vi. Han var en 
rig arving, velsignet af sin retsindige og dådfulde far, 
velsignet af Gud. Hans liv blev helt. Og hvad gør så 
det, at det blev så kort?

_ _ _ _ ?
Lad os afholde os fra at spørge. Vi fatter jo dog intet, 

intet af det, der er sket.
Spørgsmål forvirrer vore skælvende hjerter.
I dag er vi grådens børn i vor dybe sorg.
For mange år siden sad jeg hos en professor oppe i 

Norges fjælde, i hans sommerhus. Det var i 1933.
Han havde kaldt det Hjorte bu. Hjorten var mid

delalderens kristne mandssymbol. Huset var indrettet 
med stuer til husflid. Han ville arbejde med hånden og 
hvile ånden, når han boede på Hjortebu. Så døde hans 
hustru, pludseligt, uventet.

Og så sad han der alene?
Nej, da, sagde han til mig med overbevisende vægt. 

Jeg er ikke alene, jeg. Et menneske, der har levet, dør 
ikke. 20 år har min hustru og jeg delt livet med hin
anden. Tro da ikke, at det holder op, fordi hun er død.

2*
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Nej, hun er mig lige nær. Min daglige vejleder, min 
daglige følgesvend som altid. En god hustru dør ikke, 
selvom hun dør.

Se, hvad jeg har skrevet over min dør på Hjortebu: 
Livet er vissere end døden.

Døden er en skygge kun af livet, der er.
Foran Set. Knuds Kirkes portal i Odense begravedes 

for 200 år siden assessor i højesteret Erich Mule — grund
lægger af den kendte Mulernes Legatskole i Odense.

Erich Mule blev en gammel mand og var blind de 
sidste 14 år af sit liv. Men i sin blindhed blev han se
ende. Gudslyset i ham var ikke afhængigt af øjnenes 
syn. Og gudslyset viste den aldrende mand frem mod 
dødens port.

Dødstankerne tog ham, og han afviste dem ikke, tvært
imod han beskæftigede sig jævnlig og indgående der
med. — Nogle år før han døde, lod han således frem
stille en simpel fyrretræskiste, hvori han ønskede at blive 
begravet. Kisten stod hans sidste leveår i hans stue. På 
dens låg havde han ladet skrive.- Lad de døde begrave 
deres døde, men følg du mig efter.

For Erik Mule var det nok døden, der var vissere 
end livet.

Men nu vor døde ven, Frode Nielsen?
Var det liv eller død, der optog ham?
Når jeg siger, at det ved jeg intet om, er det rigtigt 

og forkert på samme tid.
Jeg ved intet,- for Frode Nielsen var livets travle, 

lykkeligt travle menneske. Med ham talte man om livets 
lykke og ikke om dødens uvirksomme nat.

Og dog ved jeg det alligevel. Der var jo ovenlys 
over hans arbejdsdag. Strålende ovenlys. Det kunne alle 
se. — Det er der lagt mærke til i Vendsyssel, og det er 
der lagt mærke til i Sydslesvig. Der var tryghed, hvor 
han var, en tryghed, der skyldtes, at han var Gud i vold.

Det er ikke det, vi får talt, og det er ikke det, vi får 
skrevet, men det, vi får levet, der er mands minde i 
slægten og i tiden.
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Og Frode Nielsens minde peger mod Gud.
Han gik sin kirkevej og gjorde det i bogstavelig for

stand. til det sidste.
Der er dem, der tror, at det lykkelige liv er en vækst 

fra det lave mod det høje. Den enkeltes udvikling afgør, 
hvor højt han når. Og den enkeltes dygtighed og flid 
bestemmer hans skæbne.

Til dem hørte Frode Nielsen ikke. Ikke, at han ringe- 
agtede flid og dygtighed. For selvfølgelig gjorde han 
ikke det. Men han troede og vidste, at det båder så 
lidt, at mennesket ageren pløje, lyser velsignelsen ikke 
med ild fra det høje.

Oppe fra og nedefter og ikke omvendt var Frode 
Nielsens linie i livet.

Det har den også været i døden.
Derfor vover jeg en sammenligning tilsidst.
En far var død. Hans halvvoksne børn stod forældre

løse ved hans åbne grav.
Så siger den ældste af dem, da han ville sige tak til 

alle, der var med: I dag ved jeg én, der er lykkelig,- 
mor, der har ventet de mange år på far hjemme hos Gud.

Frode Nielsen havde venner blandt de døde, gode 
venner, rige venner, nære venner. Halvor, der mod na
turens orden var gået forud, og en sjælstærk mor, og 
hjertevarm far, der var fulgt efter.

Det var dem, der sendte bud hin søndag, da Frode 
Nielsen gik til kirke i Odense og uden at vide det van
drede hen over Erich Mules grav med den ældgamle 
indskrift:

Lad de døde begrave deres døde. Men følg du 
mig efter.

Der blev kaldt.
Og Frode adlød.
Farvel.
Guds fred.
Du kan sagtens.

Men skælvende hjerter har tungt ved at følge med. 
Vi græder, men tror, at tåren er trøstens diamant.
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Så tak da, Gud, for Frode Nielsen for den tid, du gav 
os ham på din timelige jord, i vort fædreland, Danmark, 
i vort grænseland, Sydslesvig, i hans hjemstavn, Vend
syssel, og i hans skole og hjem, Halvorsminde.

Flensborg, i oktober 1949.
Bernhard Hansen.



Tanker ved Frode Nielsens død.

Så har Danmark atter mistet en af sine gode sønner, 
og dansk ungdom har en betydelig opdrager mindre.

Få kunne som han opildne og sætte i gang, så der blev 
plan og virkelighed i de slumrende kræfter i ungdom
mens sind, og han havde sin egen friske og fornøjelige 
måde at gøre det på, og vi, der kendte ham i grunden, 
ved, at hans inderste trang og higen var at føre dansk 
ungdom frem til et rigt og lykkeligt menneskeliv, uanset 
de økonomiske kår man nu engang er stillet under. Og 
jeg vil gerne med disse linier tilskynde alle I unge, som 
har været under hans påvirkning, til at søge at virke
liggøre noget af det gode og skønne her i livet og søge 
at efterleve de idealer, som han lod skinne for jer sjæls 
øje, og derigennem på den bedste måde værne om og 
bevare hans minde for kommende slægter og derved 
være med til at føre hans arbejde videre, selv om han 
ikke selv fik lov at få nogen lang livsgerning. Men det 
er jo vigtigt, som der står i sangen, at sagen er ikke, om 
vi lever kort eller længe, blot vi lyser op i tågen, og 
det har han været med til i sit korte men rige liv. Gid 
vi andre efter fattig evne må løfte arven efter ham.

Kristian Hansen.

Det var med dyb sorg, vi modtog budskabet om Frode
Nielsens død, og sorgen var så meget større ved 

tanken om, at der kun var forundt ham så kort en tid 
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at virke i den gerning, som han havde valgt, og som 
han varetog med en aldrig svigtende iver og kærlighed.

Vi mærkede alle, at det, der lå Frode stærkest på sinde, 
var at dygtiggøre til livets dyst den ungdom, der i sta
digt stigende tal flokkedes om ham.

Han var den fødte skolemand, og sine rige evner for
stod han at udnytte i fuldt mål.

I udøvelsen af sin gerning sparede han ikke sig selv,- 
han krævede meget af sig selv og opflammede derved 
sine elever til også at yde det bedste.

Det, som gjorde opholdet på Halvorsminde Ungdoms
skole og forbindelsen med Frode Nielsen til så rig en 
oplevelse, var, at han forstod at præge sine elever med 
et livssyn, der var bestemt af en taknemmelig glæde 
ved arbejdet.

Mindet om Frode Nielsens skabende personlighed vil 
blive bevaret blandt os. Vi håber og tror, at dette minde 
hos alle os, der af ham lærte glæden ved — og takken 
for — nyttigt virke til folkegavn at kende, vil anspore 
os til med forstærket kraft at slutte op om vor kære gamle 
skole og hans gerning, der nu skal føres videre af Ellen 
Nielsen og hendes dygtige medarbejdere.

Vi kan ikke på nogen smukkere måde ære Frodes 
minde end ved at bidrage vort til, at denne gerning 
bliver ført videre i hans ånd.

Jeg er overbevist om, at de, der nu skal føre skolen 
videre, vil sætte alle deres kræfter ind på, at det må 
lykkes.

Lendum brugsforening.
Niels Peter Isaksen,
Formand for elevforeningen.



Frode Nielsens mindefond.

Da Frode Nielsens begravelse foregik i stilhed, og der 
derved ikke blev lejlighed til for Frodes store venne

kreds på synlig måde at give udtryk for deltagelse i den 
tunge sorg, der så brat havde ramt hans kære, opstod 
hos nogle af Frodes nære venner den tanke, at der sik
kert var mange, som kunne ønske at være med til at 
ære Frode Nielsens minde, f. eks. ved at skænke et beløb 
til et af de formål, der stod Frode Nielsens hjerte nær.

Efter at have drøftet spørgsmålet med familien, som 
gerne så tanken ført ud i livet, udsendte provst Herman- 
sen, Hjørring — i forbindelse med de andetsteds i år
bogen gengivne mindeord om Frode Nielsen — en op
fordring til at yde bidrag til en mindeindsamling for 
Frode Nielsen. Efter henstilling fra familien påtog jeg mig 
at forestå indsamlingen.

Det er Ellen Nielsens ønske, at de på denne måde 
indsamlede beløb skal anvendes til en mindefond, som 
skal bære Frode Nielsens navn, og som — i lighed med 
Anna og Andreas Nielsens Mindefond — skal tilhøre 
skolen, uanset fremtidigt ejerskifte, og tjene til gavn for 
dens elever.

Når fonden har nået en vis størrelse (antagelig 5000 
kroner), vil renterne blive anvendt til understøttelse af 
trængende elever efter beslutning af legatbestyrelsen, 
som vil blive den samme som for Anna og Andreas 
Nielsens Mindefond. Det er iøvrigt meningen, at selve 
kapitalen skal være urørlig, og at de samme bestem
melser, som gælder for Anna og Andreas Nielsens Minde
fond, også skal gælde for denne fond.
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Det har været en glæde at se, hvorledes den fremsatte 
tanke har vundet tilslutning fra alle sider, således at der 
til idag, den 4. november 1949, er indkommet ialt kr. 
3.132,00. Indsamlingen vil imidlertid blive fortsat, således 
at bidrag fremdeles kan indbetales på girokonto 89055 — 
Paul Hansen, Jernbanegade 25, Hjørring — eller sendes 
direkte til nævnte adresse.

Jeg vil gerne herigennem bringe en hjertelig tak til 
de mange, som har ydet bidrag til indsamlingen og der
ved været med til at ære Frode Nielsens minde.

Med venlig hilsen.
Paul Hansen.
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Digte af Frode Nielsen.
Frode Nielsen har også skrevet mange 

kønne og gode digte, hvoraf her bringes 
et lille udvalg.

Lænkerne vil briste, 
vi maa ikke klage: 

Engang bæres gylden Glæde 
ind paa glade Dage!

At længes er vor Lod,
men gennem Længslen lutres Hjertets Guld. 

Alt, hvad der findes i vor Sjæl af Haab, 
bli’r gennem Længslen frøkornsmættet Muld!

Fra en Skolesang,

Se, tusinde Traade er lagt i vor Haand 
som Arv fra vort Hjem og vor Slægt, 

de løfter vort Sind som et bærende Baand, 
de tynger med Ansvarets Vægt.
Af dem skal vi danne den dæmrende Dag, 
hvor Fremtid af Fortiden gror, 
skal danne os selv, i Kamp mod den Elv, 
der udsletter Fædrenes Spor.

Saa grib da enhver om det Kræfternes Spind, 
der gaar i vort higende Blod.
Lad Sandhedens Skyttel med Islæt slaa ind 
og styrke vort vaklende Mod.
Med redelig Vilje vi bygger vort Værk
og former vor frejdige Sang
i Pagt med de Ord, der lød over Jord, 
da Skabningens Livskilde sprang.
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Nytaarsaften 1930.

Et Lys er slukket, et nyt er tændt, 
et Aar er svundet, det ny begynder, 

smaabitte travle Mennesker skynder 
sig nu at faa Almanakken vendt. 
Hilsener krydser i frostklare Luft, 
Haandslag veksles, og saa man atter 
dristigt i Spadens Haandtag fatter: 
Man vil rydde Fremtidsageren ren 
for de mange Sten.

Et Lys er slukket, et nyt er tændt, 
alt hurtigt den tynde Top er brændt, 
men det brede Lys er endnu tilbage, 
skulde brænde i alle Aarets Dage 
og lyse didud, hvor Mennesker bor, 
hvor Livet fødes, og Fremtiden gror.

Jul.

Gennem Livets Alvorssang 
toner Juleklokkens Klang. 

Stille daler ned til Jord.. 
Fredens Ord.

Lyset gaar af Mørket frem, 
Himlens Lys fra Livets Hjem. 
Engleskaren Naadens Bud 
synger ud.

Evigt lyder Sangens Ord: 
Frelseren er født paa Jord! 
Derfor straaler gennem Sky 
Stjernen ny.

Lad os gaa til Betlehem, 
lad os ydmygt vandre frem, 
da i Hjertedybets Skjul 
faar vi Jul!
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Der gaar et Sagn — —

Der gaar et gammelt ærværdigt Sagn 
om en Pilgrimsmand, der af Markens Muld

— ej til sig selv, men til Gavn for andre — 
kunde skabe det pureste Guld.

Sagnet er Sandhed fra gamle Tider, 
Sandhed, der endnu i Dag staar ved Magt. 
Guldet, det ædle og rene, kan vindes 
af den, der vaager sin Pilgrimsvagt.

Renhed, Ydmyghed, Fromheds Styrke, 
Væbnersind under Vennepagt, 
dette forvandler vor Livsagers Muld 
til evigtgældende Guld.

Under Ansvar.

Der er meget, vi Mennesker aldrig faar lært, 
men Tankerne kredser om det, vi fik kært.

Vi stirrer mod Lyset, ved godt, vi er smaa, 
men vil dog bestandig forstaa og forstaa.

Og Tankerne higer mod Vildmarkens Øde, 
hvor Mennesker lider, hvor Livsglæden døde, 
hvor Tusinders Lykke gik evig til Grunde, 
og Klageraab lød fra graadsitrende Munde.

Kærlighedsharpen blev hamret af Guld, 
— nu ses kun dens Aftryk i blodmættet Muld. 
De skønneste Livskræfters reneste Ild 
blev Afgudeoffer, — et sanseløst Spild.

Menneske, Menneske, kend dog dig selv 
og den bærende Styrke i Livskraftens Elv,- 
thi kun under Ansvarets aarvaagne Lov 
bliver Livet en Gave, — og ikke et Rov.

Nytaarshilsen.

Et Aar er sluttet. Dets sidste Dag
gik gennem Skumringens rimfyldte Taage 

over i Frostnattens snekolde Ro.
Klokken slog tolv. De mange Slag 
lød dødstrætte, tunge,- den dumpe Klang 
var Aarets hendøende Svanesang.
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Aaret er borte, men Livet lever, 
springer fra Aarbogens sidste Blad 
som en Lysstraale, solskinssmilende glad. 
Naar Midnatsklokkens sidste Slag 
indvarsler Nyaarets første Dag, 
har Livslykkens Genius fæstet Bo 
paa den næste Aarbogs Blade.

Dvæl et Minut ved det gamle Aar, 
og Sindet stemmes til Lovsang og Tak! 
Hver Dag er en Gave, saa rig og stor, 
et Væld, hvoraf Evighedsblomster gror. 
Selv Livets ædleste, reneste Lykke, 
den Fred, der gør Sjælene barnetrygge, 
der dæmper ophidsede Kræfters Larm 
og varsomt bøjer den stærkeste Arm, 
fandt Vej til saa mangt et skælvende Hjerte, 
om end gennem Angst og Smerte.

Nu dypper Tiden sin store Pen, 
nu skal der skrives en Bog igen. 
Hvert Menneske, gamle og unge i Flok, 
de sorgfyldte og de leende glade 
har faaet en Bog med snehvide Blade. 
I Bogen skrives fra Dag til Dag 
om straalende Sejre, om tabte Slag.
Det er Menneskets store Regnskabsbog, 
hver Side taler sit Alvorssprog.

Vi Mennesker er saa muldvarpeblinde 
og magter ej selv vor Livsvej at finde. 
Men trøstigt fremad: Et Fyr er tændt, 
det lyser, saa vildsom Vej bliver kendt, 
det er Julestjernens klare Skin, 
som leder vor Fod i Nyaaret ind.

Danmark.

Danmark, i mere end tusinde Aar
har vor Slægt fundet Hjem i din Favn. 

Folket har arbejdet, kæmpet og stridt, 
stort har vi vundet, og tungt har vi lidt, 
men altid var Danmark det Navn, 
der knytted os sammen med Fællesskabs Baand, 
der løfted vor Tanke og styrked vor Haand.
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Danmark, nu blusser de brændende Baal 
rundt om din Kyst og din Strand.
Fremmede ubudt er draget herind.
De kom som en truende tordenfyldt Vind, 
for en Stund vil de bo i vort Land.
Men, Danmark, dit Folk er sig selv, nu som før, 
Hjemmets og Hjertets inderste Dør 
kan Nøglen aldrig erobres til.
Der aabner vi kun, for hvem vi vil!

Danmark, din Jord er dit rige Væld, 
hvoraf Slægten har hentet sin Kraft. 
Naar Vaarregnen væder den danske Muld, 
naar Solen lyser med Straaleguld, 
da stiger i Stængel i Træ og Straa 
Naturens livgivende Saft.
Grøn smykker sig Danmarks skønne Bøg, 
hver Busk og hver Urt staar i Foraarsdragt. 
og Danmark bliver en Blomsterhave, 
et evigt Under, en gudskabt Pragt.

Og Danmarks Bonde saar i sin Jord, 
selv om Verden er tændt i Brand, 
han værner nænsomt om Livet, som gror, 
han dyrker med Trofasthed Fædrenes Land. 
Under Sommersol, i Byger og Blæst 
gør han Dagens Gerning, hans Pligt er ham kær. 
En Dag duver gyldne tunge Aks og vidner, 
at Høsten er nær.

Saa takker vi Gud for det Land, han os gav, 
det Land, hvor vor Slægt fik sit Hjem.
Vi beder om Kraft til at møde de Krav, 
der vokser med Dagene frem.
Vi lover hinanden, at hvad der end sker, 
vil vi øve vor Gerning til Slægtens Tarv, 
Med fortrøstningsfuldt Haab vi mod Fremtiden ser, 
og aldrig vi svigter vor danske Arv!

Hjemstavnsarv.

Naar gyldengult Høsttraver pryder hver Ager, 
jeg tænker paa henfarne Slægters Flid.

Den Gerning, de gjorde, i Stilhed nu taler 
til os i vor rastløst forjagede Tid.
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Nu er de borte, der først greb om Ploven. 
I frivillig Kamp gik de ind under Loven, 
der kræver en Indsats, men giver den Trøst, 
at Efterslægten skal opleve Høst.

Hvad ædelt de gjorde, hvad kærligt de tænkte, 
i Arv har de givet den kommende Slægt.
Selv høsted de fattigt, men Kampen dem skænkte 
Forhaabningens Tro, som har Saarene lægt.
I Kirkegaardenes bortgemte Grave, 
hvor Løvtræer skærmer om Mindets Have, 
der hviler de gamle i fredfyldt Ro 
og vidner for os om Tillid og Tro.

Men vi som i Arv deres Hjemstavn har taget, 
at værne og bruge, som de før har gjort, 
et Ansvar vi dermed har over os draget, 
og Kaldet, de gav os, er helligt og stort. 
Nu staar det til os, om i kommende Dage 
en lykkelig Slægt skal til Høstmarken drage. 
Hvis trofast vi opfylder Livets Krav, 
da værner vi Arven, de gamle os gav.

Adventsbøn.

Lad Livets Kilde og Naadens Ord 
trøste hver Ildende Sjæl paa Jord.

Tag Kræfternes Spil i din stærke Haand 
og fyld vort Sind med din Sandhedsaand!



Afslutningsfesten 29. september 1949.

Der er stor forskel på en skoles åbningsdag og på dens 
afslutningsdag. På åbningsdagen er vi fremmede for 

hinanden, usikre og spændte på, hvad nu dagenes fæl
lesskab vil kunne bringe os. Nu ved afslutningen er vi 
blevet en flok af gode venner, der gennem dagene er 
vokset sammen til een familie. Vi er kommen til at 
høre sammen, vi føler, at vi kommer hinanden 
ved, hver enkelt af os har ydet sit bidrag til dagenes 
indhold og oplevelsernes rigdom.----- — Derfor må det 
også være med vemod, vi siger hinanden farvel og 
slutter det daglige samvær.

Men har det været af værdi, det vi har oplevet og 
delt med hinanden, så kan og bør det også kunne mær
kes på os, selv om vi fremtidigt skal leve og virke hver 
på sit sted.

For mange år siden, over 800 år siden, i 1115, var 
der en from mand, Bernhard, der oprettede sit kloster i 
Clairvaux i Frankrig. — Det var et meget smukt sted, 
han valgte, Clairvaux betyder sådan noget som: de 
lyse dale. Bernhard ville, at der også skulle være lyst 
og venligt inden for klosterets mure. Men Bernhard ville 
ikke, at hans elever skulle bo i den lyse dal hele tiden. 
Når deres læretid var omme, skulle de drage ud i livet, 
ud i verden, og der skulle de vidne om det, de i lysets 
dal havde lært og hørt. Så skulle de være med til at

3
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præge alle de mennesker, de fik omgang og fællesskab 
med. — De ville sikkert hellere være blevet boende i 
Clairvaux, i lysets dal, men der var opgaver, livs
opgaver, der ventede på dem, og man må ikke 
lade opgaverne vente forgæves, man må ikke 
overhøre livets kalden på os.

Det kan måske lyde næsten anmassende, når jeg på 
en afslutningsdag drager en slags sammenligning mellem 
en skoles liv og fællesskab og det liv, der blev levet i 
klosteret i lysets dal. Men i al beskedenhed og ydmyg
hed kan der nu alligevel drages visse sammenligninger. 
En skole er heller ikke et sted, hvor man skal blive. En 
skole er aldrig et endeligt og afsluttende mål, det er et 
midlertidigt sted, et led i vor udvikling, en foreløbig 
station på vor vej.

Bernhard af Clairvaux ville, at hans elever, når de 
forlod klosteret i lysets dal, skulle være vejledere og 
vidner om det lyse og rene og sande i livet. Ja, de 
skulle være forkyndere og prædike for folket. Det vil 
være for meget, hvis en dansk ungdomsskole ventede 
noget sådant af sine elever, ventede, at de skulle med 
ord forkynde og prædike. — Men det stærkeste og bed
ste vidnesbyrd aflægges ofte ikke med ord, men gennem 
dagligt liv. — Ganske jævnt og stille, gennem det man 
gør og siger, — og måske endnu mere gennem det man 
ikke gør og siger, kan enhver god ung pige og karl 
være med til at præge og vejlede sine jævnaldrende 
kammerater. Og ville der være noget urimeligt i, om 
Danmarks hjem og det danske folkesamfund stilfærdigt 
venter og håber, at de mange tusinde unge, der hvert 
halvår udgår fra vore frie ungdomsskoler, vil være en 
slags vejledere og hjælpere for deres kammerater på 
arbejdspladserne og i ungdommens fællesskab og liv.

Jesus sagde til sine disciple, at de skulle være ver
dens lys og jordens salt. Men det samme budskab lyder 
til enhver af os, og har vi fået lov at dele noget godt 
sammen og levet en stund i lysets dal, så bør det kunne 
mærkes på os, — vel nok uden ord, men i dagligt liv 
og hele vor færden.
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En kendt amerikaner, Percy Hodgson, har i sommer 
gæstet mange af europas lande, også Danmark. Han 
talte ved et møde i København, og der sagde han bl. a., 
at et land ofte med stolthed fremviste sine kunstskatte, 
sine gamle kirker, sine skønne slotte, sine samlinger af 
malerier og andre kunstgenstande, og det var meget godt, 
men det bedste, et land ejede, var dets store piger og 
drenge, dem der om få år står som de ledende og be
stemmende, dem der skulle bygge fremtidens hjem op. 
— Det har han ret i. Derfor vil også jeres hjem gerne 
gøre det bedste for jer, og derfor vil de danske skoler 
gerne en tid tage jer med ind i den lysets dal, som en 
skole jo på en vis måde er, for at I derfra atter skal gå 
ud i det daglige liv, der bygger vor tilværelse op.

Når I nu, elever, drager til jeres hjem eller til det sted, 
hvor I fremtidigt skal virke og leve, så skql I aldrig 
være bange for at vise, at der er noget, I holder af og 
gerne vil være med til og være med i. Og I skal 
heller aldrig være bange for at vise, at der et noget, I 
ikke vil have del i eller beskæftige jeres tanker eller 
legeme med. Man skal ikke søge at skille sig ud fra 
fællesskabet med jævnaldrende, man skal selvfølgelig 
ikke føle sig bedre end andre, og derfor ligesom lukke 
sig inde i en fornem selvtilstrækkelighed. Men man er 
sandelig heller ikke pligtig til at tude med de ulve, man 
er iblandt, som det gamle ord siger.

Der er vel ikke noget, der blandt ungdomskammerater 
skaber større respekt, end når man kan vise stille og 
uden ydre væsen, at man har en opfattelse og en me
ning, som man agter at leve sit liv efter.

Der er så meget frit og frisk i nutidens ungdomsliv, 
som vi vist savnede for 30 år siden. Men det frie og 
friske kan også gå over i sin modsætning, så det bliver 
noget holdningsløst, tilfældigt, en viljeløs driven med 
strømmen. Og så er det ikke godt, så hjælper det ikke 
en ung pige eller karl til at leve et godt og sundt ung
domsliv, der kan efterfølges af lykkelige voksne kår.

Den dansk-amerikanske digter Adam Dan siger i sin 
3*



36

ungdomssang: Hvad er det ung at være, bl. a. følgende: 
Ingen pjanket vildskab og ingen slibrig sjov, — og så 
føjer han til: Men glæden svøbt i ynde, der lyder skøn
heds lov.

Når jeg gerne vil af hjertet ønske jer lykke på farten 
fremover, så skal det være med de ord, at I må få del 
i det frie og glade, der gør stærk og god, men 
ikke vil gå med til det, der nedværdiger og 
forsimpler og ødelægger livets rige mulig
heder.

Bernhard af Clairvaux ville i sit kloster i lysets dal 
tænde et lys i sine elevers hjerte og sind, så det kunne 
varme og vejlede dem fremover i livet.

I har alle i jert hjem fået tændt et sådant lys i jeres 
hjerter, — og måske har vi her i sommer fået lov til at 
hjælpe det lys til at brænde og vokse lidt. Det lys skal 
I værne om, med nænsomhed og omhyggelig kærlighed, 
for jeres egen og for jeres venners og kammeraters skyld. 
Hvis lyset i os bliver slukket, så kan det jo hverken 
hjælpe os selv eller vore venner og kammerater.

Kender I billedet af den ene af de kloge jomfruer, som 
Jesus taler om i sin lignelse. På maleriet ser man den 
unge pige gå med sin lille olielampe. Dens flamme er 
kun spæd, og derfor værner hun varsomt om den med 
sin ene hånd. Hun vil ikke skjule dens lys, men hun 
vil vogte det, så det ikke slukkes.

Mon ikke afdøde biskop Ludwigs har tænkt på hende, 
da han i en poesibog til en ung pige skrev følgende 
vers, som jeg gerne vil nævne her i dag:

Den, som et lys skal bære gennem den mørke nat, 
skærmer for det med hånden, at ikke det slukner brat.

Der brænder et lys i dit hjerte, tændt derinde af Gud. 
Der blæser så mange storme, der gerne vil slukke det ud.

Skærm det med begge hænder, hvor du i verden går, 
alle, hvis lys bliver slukket, så fattig en lykke får.

Skærm det med begge hænder alt som din dyreste skat, 
så lyser det dig gennem verden og gennem den sidste nat.
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Med disse ord vil jeg slutte, og Ellen og jeg siger en 
stor og hjertelig tak til alle for denne sommer, til ele
verne og deres hjem, til lærerkreds og alle medhjælpere 
ved gerningen her, — og vi ønsker for eleverne, at 
deres lys må brænde klart og hjælpe dem frem mod 
livets indre rigdom, for deraf afhænger også vor ydre 
lykke.



De fleste af de følgende artikler og andre stykker 
forelå i manuskript allerede inden Frode Nielsens død, 
og vi har ment, det var rigtigst at bringe' dem, som 
de forelå.

Venskab.

Det skulle vel egentlig være overflødigt at minde om 
de gamle ord: Sig mig, hvem du omgåes, og jeg 

skal sige dig, hvem du er. Disse ord har vel alle hørt 
så tit, at de ligesom af sig selv finder vejen ind ad det 
ene øre og ud af det andet. For ligesom man kan tænke 
en tanke mange gange uden at sige den, sådan kan 
man også sige en tanke mange gange uden nogensinde 
at tænke den.

Et virkeligt og varigt venskab kan være noget af det 
mest værdifulde, et menneske kan få i eje.

Man siger, at den, der har flere venner, har ingen 
ven. Det er vel nok lidt overdrevet, for man kan jo nok 
have venner — i flertal. Men rigtigt er det, at virkelig 
fortroligt venskab kan man næppe dele med mange. 
Det lette og det overfladiske kan man dele med mange. 
Det, der stikker dybere, kan man kun dele med de få. 
Det bedste og det rigeste deler man kun med een. Det 
allerinderste beholder man for sig selv. Hvad forstår vel 
vi mennesker af andres følelser? Vi kan beundre en fø
lelse, og det gør vi, når den svarer til vor egen. Og vi 
kan misbillige en følelse, og det gør vi, når den ikke 
svarer til vor egen. Nærmere kan ingen komme. Hvis 
man mener, at man kan se til bunds i et andet menne
ske, så er der ikke langt til bunden — hos en selv.

Vi må skelne mellem, hvad der bare er bekendtskab, 
og hvad der er kammeratskab, og så hvad der virke
lig er venskab.

Et af venskabets mest sikre kendetegn er, hvad jeg 
vil kalde: samtalens kunst. I visse kredse er der 
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noget, der hedder konversation. Det er noget, der kan 
lyde f. eks. sådan: »Det er meget koldt i dag!« — »Ja, 
det er meget koldt i dag!« -- »Ja, det er sommetider 
meget koldt om vinteren!« — »Ja, jeg synes også, at 
det sommetider er meget koldt om vinteren!« o. s. v. i 
timevis — åndsforladt og åndsdræbende overfladisk 
snak, hvor det' gælder om at få ordene til at sige så 
lidt som muligt, for at de i videst mulig omfang kan 
skjule det, som man inderst inde går og kæmper med. 
Og det betragtes egentlig som udannet at bringe et per
sonligt problem på tale. Selvfølgelig har disse mennesker 
måske endda masser af problemer at slås med, og som 
det ville være en sand velsignelse for dem at få drøftet, 
men det kan man altså ikke, når man er »dannet«. Det 
er som bekendt kun de gode naturer, der kan tillade 
sig at være naturlige, — andre må nøjes med at være 
»dannede«. Og så bliver der i denne konversation lige 
så lidt åndelig næring, som der er legemlig næring i den 
cigarrøg, der bølger gennem stuen. Det har selvfølgelig 
intet som helst med venskab at gøre, ja, det er i grun
den en slags helligbrøde at bruge ordet venskab i den 
forbindelse. Det kan højst kaldes bekendtskab og ikke 
mere.

Der er vel ikke noget skarpt skel mellem bekendtskab 
og kammeratskab, men alligevel er der forskel. Vi kan 
have mange forskellige kammerater: legekammerater, 
skolekammerater, arbejdskammerater, sportskammerater, 
altså hvor fællesskabet er bestemt af visse ydre forhold, 
og hvor man derfor ikke helt ud selv bestemmer, hvem 
man får til kammerat. Det er dette lidt tilfældige moment, 
som gør, at forældre kan være lidt ængstelige ved at 
sende deres store børn ud i verden, for man ved ikke, 
hvilke kammerater de får, mens man derimod ved, at 
disse kammerater kan få en afgørende betydning for 
de unges hele fremtidsskæbne.

Man vælger ikke selv sine kammerater, men derimod 
vælger man selv sine venner. Og dette sidste har dog 
så langt den største betydning.
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På ungdomsskoler er det om sommeren meget almin
deligt at se de unge piger vandre arm i arm som en 
slags vandrende guirlander. Og andre kan evig og altid 
være sammenklistrede to og to. Det ser så »varmt« ud, men 
det behøver slet ikke at betyde venskab i egentlig for
stand — bare kammeratskab eller måske endda kun en 
tilbøjelighed til at »løbe sammen«. Hos de unge mænd 
om vinteren giver det sig sjælden så synlige udslag, og 
alligevel opstår der ofte imellem dem et venskab, der 
er mere solidt, og som kan bestå sin prøve. Det er lige
som der blandt de unge piger ikke skal så meget til, 
før et par »veninder« bliver til rivalinder.

Af sine venner skal man høre sandheden, siger man. 
Ganske vist behøver man ikke just at være venner for 
et sige hinanden sandheder. Men er man virkelig ven
ner, så er man også ærlig overfor hinanden. Ærligheden 
er endda en forudsætning for at bevare venskabet.

Venskab mellem to kræver ikke, at disse to er ens, 
selvom visse interesser vel nok må være fælles. Men 
ellers kan et værdifuldt venskab godt bestå mellem to, 
der i mangt og meget er højst forskellige.

Nogen vil hævde, at slet og ret venskab mellem en 
ung mand og en ung kvinde ikke kan eksistere, for der 
vil snart blande sig erotik ind i forholdet. Kendsgernin
gerne viser dog, at et sådant venskab godt kan findes. 
Men indrømmes må det også, at faren ikke er så fjern.

Mon ikke mange af de virkelig solide og holdbare 
ægteskaber mere er sammentømrede af ægte venskab 
end af den fortærende elskov. Skuespilleren Ebbe Rodes 
mor, den gamle og kloge dame, siger i sin lille fine bog 
»Livskunst uden filosofi«: Mere værd end den heftigste 
kærlighed mellem mand og kvinde er et virkelig ægte 
og varigt venskab«.

Som før nævnt er samtalens kunst noget meget værdi
fuldt i venskabet. Og samtalens kunst består igen af: 
kunsten at lytte. Der kræves ikke meget af et men
neske for at kunne tale. Der kræves en langt rigere per
sonlig udvikling for at kunne føre en værdifuld samtale.
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Mange mennesker kan være mestre i at snakke og dog 
være ganske ude af stand til at føre en samtale, — sim
pelthen fordi en samtale er en udveksling af tanker, 
medens snak ikke behøver at have ret meget med tan
ker at gøre. Vi kender alle disse evigt plaprende snakke
maskiner, der kun tænker med tungen, og hvis mund 
går igang af sig selv ved den mindste ubetydelighed, 
— ligesom når man trækker i snoren på et »Træk og 
Slip«.

Der kan sprudle muntre gnister i ord og gnistre sprin
gende tankelyn mellem to venner, der forstår at tale 
sammen. Men den store stilhed og det vårfriske sus i 
luften, mættet med groende liv, mærker man først i stil
heden efter tordenvejret, — og den store samfølelse, hvor 
tankerne uden ord slynger sig i de samme baner, op
leves kun mellem venner, der også forstår at tie sammen. 
Det er meget godt, at man har noget at tale sammen 
om, men det er bedre endnu, hvis man også har noget 
at tie sammen om.

I en god vens selskab kan der gro noget værdifuldt 
frem i ens sind, — sommetider så stærkt, at man næsten 
kan mærke det gro. Og der har venskabet sin virke- 
Hge Værdi' Charles Hansen.



42

Kjære Frode og Frode-elever 
ved Halvorsminde Ungdomsskole.

Da den tredje og siste av Halvorsminde Ungdomssko
les reiseturer siste sommer var heldig gjennemført på 

norsk grunn, de danske gutter og jenter stod klar til å 
gå ombord i »Jylland« for hjemfarten, hadde vi en liten 
sammenkomst hos Ole, der du bragte en avskjedshilsen 
med Jeppe Akjærs ord, som du gjorde til dine: »Her er 
min hånd, du gamle svend«.

Disse ord synes å gi godt uttrykk for formålet med 
ditt initiativ skolereiser i nabolandene.

Hender, som rekkes ut til venner tvers over hav og 
landegrenser, er med å bygge bro mellem landene. En 
bro av forståelse, velvilje og menneskekjærlighet, det er 
det, verden trenger i dag mer enn nogensinde. Og her 
er det unge mennesker, som er med på positivt brobyg- 
ningsarbeide for å fremme den åndelige velferd for 
oss alle.

At du har knyttet denne virksomhet til Halvorsminde 
Ungdomsskole, slik at den blir en del av de unges op
dragelse, er sikkert av større betydning enn de fleste 
idag aner. A la de unge få forståelsen for, at vi alle 
plikter å lære kjenne våre nabofrender, deres land og 
historie. A få de unge til å forstå, at vi alle plikter å 
gjøre noget videre for fortsettelsen og opnåelsen av vel
vilje og forståelse mellem landene. At vi hver og en 
kan gjøre litt i riktig lei. A la de unge elever selv få 
føle samhørigheten og vennskapsgleden ved samvær 
med fremmed ungdom ute i fremmed lands natur, i by 
og bygd, i skog, på fjell og i båt på fjorden.

Dette er en del av din ungdomsskole. Du gjør sikkert 
rett, når du legger meget arbeide ned, for at denne del 
skal bli vellykket for de unge — at det kan bli til opp
levelser og minner for dem. Det kan bli til styrkelse å 
tenke tilbake til disse solrike dage.

Husker dere, vi stanset opp i byparken mellem blom
sterbed og gamle trær ved en av Vigelands vakreste 
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billedhuggerverker, skulpturen av vår største norske læ
rer og folkeoppdrager Henrik Wergeland, dikteren, blom
sterelskeren. Høyest blant alle blomster satte han treklø
veret: sannhet, frihet og kjærlighet. Den flamme, Werge
land tente, lyser ennu klart, og alle, som vil, kan varmes 
ved den.

Og husker dere, vi tok tykke sko på og drog opp 
gjennem skog og li og fjell, opp til de høyeste toppene 
med utsikt vidt omkring. Vi skuet halvt til Skagen i syd, 
og i nord så vi de norske fjell innover mot eventyrslot
tene i trollheimen, som dere kjenner fra eventyrene og 
og Th. Kitteisen. Og her oppe i den friske, tynne luft 
sang vi danske og norske sange av full hals, mens små
fuglene kvidret i løvhegnet omkring.

Og husker dere turen opp gjennem dalen forbi små 
bondegårder i Sørlandsstil med røde lader og hvite stuer 
mot blå himmel. Det var Norge i rødt, hvitt og blått. 
Vi stanset ved Søgne gamle kirke og Søgne prestegård, 
nu landbruksskole, hvor bestyrer Øye tok imot oss, viste 
omkring og fortalte. Her hadde vår største folkefører, 
Bjørnstjerne Bjørnson bodd i sin ungdom og skrevet endel 
av sine fortellinger.

Husker dere elven og fjellet, hvor han hentet motiv 
for fortellingen »Enn om vi kledte fjellet«.

Og husker dere, vi gikk på strøket og siden på Ve- 
sterveien. Ja, alt det der husker dere hver især.

Med takk for siste sommer, og velkommen igjen.
Deres

Kristian Braathen.

Alle deltagere i sommerens 3 norgesrejser vil altid 
huske hr. Braathen på Agder Mejeri i Kristiansand 
for hans enestående hjælpsomhed, og vi bringer en 
hjertevarm tak til ham og hans personale for de 
uforglemmelige dage i Kristiansand.
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I den stille dæmpede ro.

Der kan danse så lystig en vind, 
der kan gå som en storm i vort sind, 

men det bedste af alt kan kun gro 
i den stille dæmpede ro.

Vi kan hvirvles i strømme af lys, 
det kan føles som salige gys, 
men den varige lykke har bo 
i den stille dæmpede ro.

I det vilde det brusende hav 
finder mangen en lykke sin grav, 
mens der bygges mod himlen en bro 
i den stille dæmpede ro.

Der kan fødes af farten et brus, 
det kan fylde vort sind med et sus, 
men vor inderste styrke vil gro 
i den stille dæmpede ro.

Der kan gnistre i natten en ild 
i et farvespil springende vild, 
men den levende blomst kan kun gro 
i den stille dæmpede ro.

C. H.



Vort møde med litteraturen.

Selv om der ikke i alle henseender er fuld enighed om, 
hvilket indhold den åndelige opdragelse skal have, 

vil vel ingen i Grundtvigs fædreland modsætte sig, at 
modersmålet indtager en fremtrædende plads i ungdom
mens undervisning.

Det første bekendtskab med litteraturen stiftes for de 
flestes vedkommende gennem de forskellige læsebogs
systemer, der benyttes i skolerne landet over, og som er 
søgt tilrettelagt således, at de giver, smag for lødig litte
ratur. I det hele taget søges der gennem børneskoleun
dervisningen at gøre eleverne fortrolige med bøgerne, 
bl. a. fordi det daglige liv jævnligt stiller os over for 
spørgsmål, som vi ikke selv kan svare på, men som let 
kan besvares ved bøgers hjælp. Heldigvis er det blevet 
sådan, at håndbøgers brug læres i så godt som alle lan
dets skoler, og glædeligt er det, at ungdomsskolen ikke 
alene opfrisker, men også i høj grad udvider den fær
dighed, som på dette område fundamenteredes i børne
skolen.

Men hvor vigtigt arbejdet med faglitteraturen end kan 
være, må vi dog huske på, at det rummer en vis sand
hed, når det hævdes, at ensidig brug af de såkaldte 
nyttige bøger gør os til fagmennesker, medens digter
værkerne danner os til mennesker. I al fald kan vi i 
vort lands digtning hente uvurderlige værdier for vor 
egen personlighedsudvikling, og derfor skulle det gerne 
være sådan, at skolebøgernes læsestykker danner en bro 
over til bogens verden, til vore tavse, men ingenlunde 
intet sigende venner, der gemmer til os store og rige 
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kapitler om erfaringer, som menneskeslægten efterhånden 
har samlet.

Imidlertid giver undersøgelser over børns og unge men- 
meskers fritidslæsning ofte nedslående resultater, og vi 
ved, at en stor del af den ungdom, der fra 14 års al
deren er henvist til selv at finde vej, henfalder til læs
ning af den mindre lødige del af litteraturen. Hvad år
sagen hertil end kan være, må det nævnes, at der nu 
og da har lydt røster om, at børneskolelæsebøgernes ofte 
»barberede« brudstykker ikke er tilstrækkelig gode appe
titvækkere. Givet er det i al fald, at bestræbelserne for 
at forståeliggøre let kan føre til at almindelig
gøre. Derved forsvinder det særprægede, således at 
læselysten ikke fremmes.

Til al held kommer ungdomsskolen mange til hjælp. 
Jeg husker fra min egen skole vinter, hvor berigende det 
var at møde et helt værk, hvoraf man i forvejen kun 
kendte brudstykker. Da var det vi elever, der var de 
nydende,- og den værdifuldeste del af litteraturen har 
faktisk også krav på at blive ført frem i en form, de 
unge almindeligvis ikke selv magter.

Senere skal vi til at være de ydende, og de ydre ram
mer herfor er i orden, idet vi her i Danmark har et så 
fortræffeligt biblioteksvæsen, at der til en låner på selv 
det mindste bibliotek kan skaffes en hvilken som helst 
bog,- men det kræver jo et initiativ fra læserens side. 
For de fleste unge mennesker er det en nødvendighed 
at flytte rundt, for at uddannelsen kan blive så alsidig 
som mulig,- thi for den, der er vågen, er der altid noget 
nyt at lære på et fremmed sted,- men hvor ofte hænder 
det ikke, at de mennesker, som før betød noget for en, 
og som man gerne tilbragte ledige stunder sammen med, 
langsomt glider ud af tankerne, uden at man i og for 
sig nærer ønske derom. På-samme måde går det mange 
gange i forholdet til vore tavse venner, bøgerne. Dog 
er det en trøst at vide, at det, der engang har levet i 
tanken og fantasien og har talt til hjertet, altid i sindet 
vil bundfælde noget, som vil virke i det stille.
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Hvorfor betyder læsningen af gode bøger egentlig 
noget for os? kan man jo spørge. En og anden vil må
ske hævde, at vi med egne øjne kan se det meste af 
det, der fortælles i bøgerne. Ja, vist,- særlig da når bø
gerne har gjort os opmærksomme på det. Vi kender nok 
udbruddet: »Ja, selvfølgelig!«, når vi får løsningen på 
et problem, som vi ikke selv kunne klare. Vi må betænke, 
at al stor digtning er fremsprunget af et intenst åndeligt 
liv, og derfor vil den til alle tider være et godt middel 
til at vække dette.

Vi kan i digtningen finde træk fra vor egen verden, 
og et sådant »selvmøde« har de fleste af os sikkert haft. 
Mon ikke mange har gjort den beroligende opdagelse, 
at alt det mærkelige, det brydende, det foruroligende, 
som man i ungdomsårene ofte har at strides med i sit 
eget sind, kan genfindes hos den ungdom, som gode 
bøger skildrer. Og når bøgerne har noget at bringe os 
i vore ungdomsår, kan vi også stole på, at de har det 
fremover.

Man hører ikke så sjældent en bog blive kaldt dårlig, 
dersom det, den skildrer, ligger uden for den virkelighed, 
læseren kender. Vi må betænke, at i vort menneskelige 
samfund har hver enkelt af os sin plads og sin opgave 
som led i den store helhed.

Meget er nået, hvis læsningen af gode bøger kan 
bringe os en smule forståelse af alt det forskelligartede, 
der rører sig i det enkelte menneske omkring os, så vi 
med vor store eventyrdigter H. C. Andersen kan sige: 
»Tit når jeg går i byens gader, synes det mig, som går 
jeg i et stort bibliotek. Husene er bogreoler,- hver etage 
en hylde med bøger. Dér står en hverdagshistorie; der 
er en gammel komedie,- dér videnskabelige værker i 
alle fag, her smudslitteratur og god læsning«.

I mindet om udbytterige dage på Halvorsminde sendes 
kammeraterne fra 1941—42 og elevholdet fra sidste vin
ter min hjerteligste hilsen.

Nørresundby, i september 1949.
Kai Hjortlund.



Små hilsener.
Kære elever!

Nu er det snart vinter, og årbogen skal sendes ud til 
jer. Der er så meget, man gerne ville sige jer, men det 
er ikke altid så let at få det formet rigtigt.

Nu er I ude i livet og skal stå på egne ben. Kan I 
huske, da I rejste herfra? Hvor var det en tung dag! 
vi græd med hinanden! Men »menneskelivet er under
ligt, langt mer end vi kan beskrive«. — Tiden går, der 
kommer nye oplevelser, nye mål og nye håb. Ungdom
men har heldigvis i sig en længsel og higen fremad. 
Alt, hvad vi oplever og modtager, er med til at præge 
vort sind, det hober sig op inde i os og bliver til en 
fond, vi kan øse af. Det er godt at have gode minder, 
det giver et rigt sind, og det gør glad. Livet er stort og 
rigt, og der er nok at tage fat på. Der kommer glæde 
og lykke, der kommer sorg og modgang, men alt er med 
til at forme os, så vi bliver til mennesker. Vi har alle 
lige store muligheder for at blive rige i sindet, det gæl
der blot om at vælge det rette og at modtage på rette 
måde. Det gælder om at kunne skelne mellem det ægte 
og det uægte.

Vi har her på skolen prøvet på at vise jer vejen til 
livet, prøvet på at »stryge duggen af sjælens rude«, og 
jeg tror, de fleste af jer forstod, hvad det drejede sig 
om. Det var ikke at kunne læse og skrive eller sy og 
lave mad eller øve gymnastik, det skulle vi også, men 
det vigtigste lå bagved det hele!

Vi ville skærpe jeres vilje, give jer mod og arbejds
glæde, give jer lyst til at tage fat og arbejde videre- 
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Vi prøvede pact at give jer oplysning om livet. Har 
I fået fat på noget af det, har jert skoleophold ikke 
været forgæves, og det frø, som her blev sået i jert sind, 
vil vokse og udfolde sig, hvis I værner om det med 
kærlighed og forståelse, og det vil leve i jer, selv om 
alt andet, hvad I lærte her, er glemt.

Så hæv dig, skole, og frygt kun ej: 
forældet aldrig blev livets tale, 
før trættes hist ude af dans og leg 
på fjordens tilje de bølger svale.

Når hjertets ager 
livs-ord modtager, 
vi alt hernede det forår smager, 
som ældes ej.

(Jacob Knudsen.)

Hermed vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul 
og alt godt for jer i det nye år, som kommer. Tak for 
alle jeres julehilsener og breve gennem årene.

Helga Hansen.

Kære elever!
Knap nok har man fået sagt farvel til jer sommer

piger, inden julehilsenen til årbogen skal skrives, og det 
er ikke så let at komme i julestemning, når jeg sidder 
her og fra mit vindue kan se nedover de blomstrende 
georginer nede i haven, og ikke engang bladene på 
træerne er ved at falme. Men når I modtager denne 
hilsen, så er det grønne nok visnet hen, og vi hører 
vinterstormens røst.

Som kjolesyningslærerinde ville det nok være mest 
rigtigt at skrive noget om selve faget, men jeg synes 
nu, det er for tør og kedelig en julehilsen at sende jer.

Syning er noget, som optager jer i tiden, I er her, 
hvad jeg er meget glad for, men det er kun noget, 
som har en meget lille betydning i den virkelige værdi 
af, hvad et skoleophold kan være, det er jeg også vil
lig til at indrømme. Men jeg synes, det er et fag, som 
har sin store berettigelse på en ungdomsskole. For vi 
skal jo være med til at stræbe efter, at I unge piger 
kan blive til dygtige husmødre, der forstår at skabe 

4
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et hjem og udfylde den 
store plads, som en hus
moders plads nu er, og 
hvor er det godt, om I 
kunne lære det, inden I 
bliver stillet på denne 
plads. Men det er, som 
jeg sagde til jer sommer
piger, at syning kun er 
med til at danne skallen 
om kærnen. Det er den ån
delige værdi, I møder gen
nem foredrag og ved vor 
morgen- og aftensang, som
har den største værdi. Lad denne kærne få næring, sørg 
for at den holdes frisk og sund, og lad den vokse sammen 
med jer i ungdomstiden. Gid ungdomsskolen har været 
med til at åbne en dør ind til de virkelige livsværdier.

»Med øjet, som det skabtes, himmelvendt, 
lysvågent for alt stort og skønt herneden, 
men med de dybe længsler vel bekendt, 
kun fyldestgjort af glans fra evigheden.« 

(Grundtvig.)

Med de bedste ønsker for jer alle sender jeg hermed 
en hilsen og glædelig jul til gamle elever.

Rigmor Godrim.

Ja, så er dette år snart 
udrundet, og jeg vil gerne 
sende en lille hilsen til alle 
gamle elever.

Jeg har så ofte i som
merens løb i gymnastik
timerne talt med jer om, 
hvor dejligt det var at 
kunne se, at I forstod gym
nastikkens betydning, og 
at I kunne løfte hovedet 
og se fremad og opad.
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Når jeg sender denne julehilsen skal det være med 
ønsket om, at I på farten må kunne løfte hovedet og 
se fremad og opad.

Glædelig jul!
Ellen Lundgård.

Til alle elever fra sommeren 1949 sender jeg de bedste 
hilsener med tak for stof og garn til håndarbejdsunder- 
visningen i Damholm danske skole. Det bliver dejligt 
at få det i brug. Børnene er så interesserede og laver 
mange fine ting.

Jeg benytter samtidig lejligheden til at sende en hilsen 
til eleverne fra sommeren 1946 og til mine kammerater 
fra 1940.

Venlig hilsen!
Helene Langdal Nielsen (født Lund),

Sydslesvig.

Et nytårsønske.
De fleste af os har sikkert et nytårsønske. — Du må 

aldrig opgive at vente dig noget af fremtiden. Den dag, 
ligegyldighed og håbløshed overmander dig, er du døds
mærket. Det er forståeligt, om du er nedslået og pessimi* 
stisk indstillet, — om du er brændemærket i sjælen af 
krigens lue.

Aldrig før har der været budt så svære opgaver for 
den, der søger forståelse og klarhed og derigennem tro, 
håb og tillid.

Har du endnu ikke kunnet forme et nytårsønske, så 
prøv at samle tankerne ind mod dig selv, — prøv at 
finde frem til noget, du kan ofre dig helt for.

Mit ønske for dig i det nye år skal da være, at du 
må søge, kæmpe og vinde.

»Stå som en klippe for sandhed og ret, 
pligten du aldrig må glemme.
Døm med fornuft mellem godt og slet, 
lyd din samvittigheds stemme.«

Mine bedste hilsener og ønsker følger eder!
Christian Brander.

4*
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Julesang.

Nu tænder vi jul i jordens hjem 
med bøn om højtid her inde.

Nu åbner sig himlens dør på klem 
med fred og glæde 1 sinde.

Nu lyder Igen det gamle bud 
om fred og glæde på jorden. 
Nu kimer de kirkeklokker ud: 
En barnefryd er os vorden!

Nu mildnes de hårde hjerter lidt, 
mens juleklokkerne kimer.
Nu drager vor tanke himmelvidt 
til barndoms salige timer.

Nu klæder vor jord sig på i hvidt, 
der nænsomt dækker hver revne.
Nu takker det hjerte, som har stridt, 
det største navn vi kan nævne.

Nu beder vi til, at julens fred 
og julens budskab, det milde, 
må dale så blidt på jorden ned 
og gøre hjerterne stille.

C. H.



Noigesturen 1949.

Endelig igen blev det sådan, at vi kunne foretage vore 
sædvanlige rejser til Norge og Sverige. Krigen og 

de efterfølgende år afskar os jo fra at kunne fortsætte, 
men nu i sommer blev det heldigvis sådan, at vi kunne 
komme af sted igen. Og hvor vi glædede os! Ikke mindst 
Frode glædede sig og satte et stort arbejde igang, for 
at disse ture kunne blive så gode og vellykkede som 
muligt. Der var meget at forberede og meget at tænke 
på, men i løbet af kort tid havde Frode alt klappet og 
klart til 3 norgesrejser og 1 sverigesrejse. Der var mange, 
der fik chancen at komme med, og det varede heller 
ikke længe, inden alle fire rejser var overtegnede. De 
rummede alle store og rige oplevelser, — her skal for
tælles lidt om en af dem.

Man glædede sig, man pakkede kuffert, samlede sam
men og talte dagene, til turen kunne tage sin begyndelse. 
Den første tur skulle allerede foregå den 27.' maj med 
afgang fra Hirtshals kl. 10, og turen skulle vare til 1. 
juni med ankomst til Hirtshals igen kl. 6 om morgenen.

Vi mødte glade og veloplagte i Hirtshals med ryg
sækken godt snøret. »Jylland« lå parrat til — ad træk
fuglenes vej — at føre os til Kristiansand i løbet af ca.



54

fem timer. Men Vesterhavet viste tænder, bølgerne slog 
højt op over molen, og skumsprøjtet lyste hvidt derude 
i horisonten, så sejlturen kom til at vare et par timer 
længere. Vi fik en sejltur, som vi sent skal glemme, med 
bølger, skumsprøjt og saltvand!

Om vi var søsyge? Ja, der var vist ikke mange, der 
ikke var det! Dækket var som en gyngende bro, man 
næppe kunne gå henad, og de få der prøvede måtte 
holde sig godt fast for ikke at falde. Efterhånden faldt 
der ro over de ca. 80 ungdommelige gemytter, der var 
med, man krøb sammen i stolene og krogene og gav 
sig havets rasen i vold. Der var dog et par enkelte 
»modige«, som skulle kigge ud over rælingen, men blev 
hurtigt sendt tilbage af bølgesprøjt med en våd trøje.

Trods søsyge og bølger var sejlturen en oplevelse. De 
fleste havde aldrig været på havet før, så mødet med 
havet i al sin vælde gjorde et dybt indtryk på dem. 
Endelig var der land i sigte, og bølgerne lagde sig noget, 
og da vi kom helt ind i skærgården, livede vi alle op 
og gik til rælingen for at nyde indsejlingen til Kristian
sand — Sørlandets største og ældste by.

Det var forunderligt at nærme sig de grå fjelde, det 
var betagende for dem, der første gang så fjeld. Grå,
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Byglandsfjord i Setesdal.

stejle og trodsigt rejste de sig op af havet som et værn 
mod alt ondt udefra.

Omsider var vi i havn og kom gennem tolden med 
alle vore kufferter, tæpper og rygsække. Vi blev venligt 
modtaget af en flok unge norske piger med hr. disponent 
Braathen i spidsen, og de var os behjælpelige med at 
finde vej til vandrehjemmet, hvor vi skulle bo i de 5 
dage, vi skulle være i Norge. Vore måltider indtog vi 
i madsalen, som hørte til Agder mejeri, hvor disponent 
Braathen igen var vor venlige og omsorgsfulde vært. Det 
var utroligt, så gode og omsorgsfulde de var imod os 
danske allevegne, de gav os det bedste de havde, og 
vi skylder hr. Braathen stor tak for den hjælp, han 
ydede os.

Da vi havde fået noget at spise og fået redt vor seng 
og ordnet vor sovesal, gik vi på tur i byen. Der var 
meget at se på, morsomme lige gader, havnen og Ve- 
sterveien, som vi »drev« på det meste af aftenen for at 
nyde den storslåede udsigt ned over havnen og byen.

De følgende dage var fyldt med oplevelser og indtryk. 
Vi havde en vidunderlig travetur til »Den omvendte 
båd«, en rigtig fjeldtur, hvor vi blev trætte i benene, 
fik våde fødder og blev solbrændte i vore svedende 
ansigter. Turen var lang og anstrengende, men dejlig!
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»Sløjfen«, vejen Kristiansand —Mandal.

Først gennem småkrat, forbi søer og vandhuller, højere 
op gennem småskov af løv- og nåletræer og til sidst op 
i det nøgne fjeld. På toppen havde vi den mest vid
underlige udsigt over landskabet. Landevejen snoede 
sig som et hvidt bånd langt nede, og i det fjerne så vi 
havet med de hvide skumtoppe og byen Kristiansand. 
Man følte sig så lille i denne storslåede natur. Så langt 
øjet rakte, var der fjeld ved fjeld, nøgne og skovklædte 
imellem hinanden og enkelte med sne på toppen. Det 
var et syn, som var hele norgesturen værd!

Nedstigningen var ikke mindre anstrengende. Vi fulgte 
smalle stier, vi sprang fra afsats til afsats og halvvejs 
gled ned ad de stejle skråninger mange steder. Havde 
vi ikke haft vore 3 dygtige norske førere med os, havde 
vi aldrig fundet vej. Endelig nåede vi ned og havde 
så et par km gåtur ad landevejen langs Ottraelven til
bage til Kristiansand. Vi sov godt den nat på sovesalen 
— trods al snorken!

Hver dag havde sin oplevelse. Sent skal glemmes den 
vidunderlige tur med tog op langs Ottraelven gennem 
Setesdalen til Grovana og derfra yderligere ca. 60 km 
med smalsporet bane til Byglandsfjord, hvor vi så rigtig 
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norsk fjeldlandskab, fosser og fjeldhytter, hvor sneen 
skinnede hvid fra toppen af de højeste fjelde, og hvor 
skovene tegnede sig mørke og dragende op ad skrå
ningerne.

Fra togets vinduer nød vi den vidunderlige udsigt. 
Vi kørte langs elven, så dens mange snoninger, vand
fald og strømme. Vi kørte gennem tunneler og over 
broer, forbi bygder og langs stejle afgrunde.

Da vi ikke mere kunne køre med tog, fortsatte vi med 
busser længere op. Vi så gamle folk i folkedragter og 
sæterhytter af den slags, man kender fra billederne, og 
vi hørte det klingende norske folkemål. Jo, vi oplevede 
Norge! Et stejlt land, et trodsigt land, et dejligt land. 
Tak, Frode, fordi du gav os den tur!

En anden tur gik til Mandal, en hyggelig lille by med 
smalle gader og træhuse. Vi så papirfabrikker og sav
møller, som alle blev drevet af kraften fra elvens vand. 
Vi besøgte Bjørnsons fødested, så kirken, hvor hans far 
havde været præst, og nikkede til fjeldknuden, hvor 
Bjørnson havde siddet og drømt: »Undrer mig på, hvad 
jeg får at se over de høje fjelde , . .«

Den sidste dag i Kristiansand havde vi en pragtfuld 
sejltur med små motorbåde i skærgården. Det var igen 
hr. Braathen og hans venner i Kristiansand, som velvilligt 
havde stillet deres private både til vor rådighed. Det 
var i det hele taget en enestående hjælp, nordmændene 
ydede os i alle måder, og en hjælpsomhed og imøde
kommenhed som gjorde, at turen for os blev den helt 
store oplevelse. Sejlturen i skærgården og besøget om 
bord på det norske skoleskib »Sørlandet« var en ufor
glemmelig oplevelse — trods regnvejret.

Så var dagene gået. Vi havde set Norge i regn og 
sol. Sejlturen om natten hjem til Hirtshals var rolig. 
Nogle sov på madrasser på dækket, andre sad i stolene 
og genoplevede i tankerne den herlige tur. Søen var 
stille, og snart begyndte dagslyset at bryde igennem. 
Den danske kyst tonede frem, og snart sås tydeligt Hirts
hals fyr dukke frem af morgendisen.

Vi var hjemme. Helga Hansen.



Siden sidst.
Fra november 1948.

Kære elever og venner!

Det er vel forståeligt, at vi alle lige efter Frodes død 
følte os som lammede, og at vi ikke syntes, vi kunne 

se nogen udvej til at fortsætte.
Men vi kunne også forstå, at det ikke kan være Guds 

vilje, at dette skolearbejde, som først mor og far og se
nere Frode gennem nu snart 50 år har øvet til gavn og 
glæde for en stor del af Danmarks ungdom, skulle gå i 
stå, selv om sjælen i hele arbejdet — Frode — blev kaldt 
bort.

Vi forstod, at selv om vi ikke kan erstatte Frodes ind
sats i de mange forskellige grene af hans arbejde, så 
må vi, når vi løfter i flok, kunne tage gerningen op, 
føre den videre og derved på en værdig måde hædre 
hans minde.

Alle skolens faste medarbejdere er enige om, at der 
skal gøres alt, hvad der står i vor magt, for at dette 
mål kan nås, og vi har mødt så megen tilsagn om hjælp 
og støtte af gode venner fra alle sider, at vi med for
trøstning og styrket mod går ind under arbejdet.
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Efter fars død i oktober for to år siden udtalte Frode, 
at der blev lagt store byrder på hans skuldre ved, at 
han skulle løfte fars arv. Hvor meget mere må da ikke 
vi, Ellen, jeg og de øvrige lærerkræfter på skolen, føle, 
at nu ligger der på vore skuldre byrder, der næsten 
ikke er til at bære.

Men det må og skal gå, og dertil behøver vi megen 
hjælp. En del af denne hjælp kan I, kære gamle elever 
og venner, give os, ved at I stadig slutter op om jeres 
kære gamle skole, og at I, når lejlighed gives, kommer 
til vore møder, og når vi ellers kalder til samvær her 
på skolen.

Det er vort håb og vor tro, at vi kan gennemføre 
ikke alene selve det daglige arbejde med skolen, men 
også de festlige stunder, der er med til at danne årets 
faste rytme: elevmøde, adventsmøde, sangaftener, ud
flugter, åbningsmøde, forældredage og vore halvårlige 
skoleafslutninger. Og når bare I alle vil stå bag os i 
dette arbejde, kan I alle som en slags gesandter rundt 
omkring i sognene være os til umådelig stor hjælp og 
støtte, og det er vort håb, at I har så megen tillid til os, 
der står tilbage, at I også på denne måde vil yde os 
al tænkelig støtte og derved medvirke til at føre ger
ningen her videre.

Inden jeg går over til at fortælle om de skiftende be
givenheder i årets løb, vil jeg benytte lejligheden til at 
bringe alle gamle elever en rigtig hjertelig tak for de 
mange kærlige breve og hilsener, som vi i årets løb har 
modtaget. Her tænker jeg også og ikke mindst på de 
mange julehilsener, som vi alle både her på skolen og 
ovre i »Birkebo« fik fra jer. Lis og jeg har aldrig før 
fået så mange hilsener til jul, og det skyldes, at den 
forrige årbog fortalte, at den lille, kære Annemarie havde 
holdt sit indtog i »Birkebo«. For os, der havde opgivet 
ethvert håb om at få sådan en lille størrelse, var det 
en stor begivenhed, og vi siger tak, fordi så mange 
delte glæden med os.
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Ja både i glæde og i sorg trænger vi til at mærke, 
at vi har venner. Også Ellen og hele familien beder 
mig hilse og bringe hendes og børnenes varmeste tak 
for alle kærlige breve og tanker i årets løb.

Den 3. november rykkede atter et hold af dansk ung
dom ind på skolen, ja, de tre sydslesvigere mødte endog 
aftenen før, og det var vi glade for, da eleverne der
nede fra ofte er kommet en uge eller mere bagefter på 
grund af besværligheder med udrejsetilladelsen.

Der mødte 97 elever på ungdomsskolen og 11 på 
væveskolen.

I sin åbningstale begyndte Frode med at nævne, at 
der på denne dag var hele tre jubilæer, idet sløjdlærer 
Kristian Hansen havde virket her i 45 år, Charles Han
sen i 10, og jeg — Arne — også i 10 år havde været 
knyttet til skolen hele året, mens jeg de 7 foregående 
år kun var knyttet til vinterskolen.

Endvidere medvirkede stadig sløjdlærer Poul Hansen, 
der har været her i 6 vintre, og som nye kræfter var 
antaget lærer Chr. Brander fra Halvrimmen, uddannet 
på Gedved seminarium, og lærer Kaj Hjortlund fra Aal- 
bæk, uddannet på Ranum seminarim. Sidstnævnte har 
tidligere været elev her på skolen. Til væveskolén var 
antaget Bodil Larsen, Sjælland.

Frode bød alle lærere, både de faste kræfter og de 
nye, velkommen til arbejdet og udtalte sin glæde over, 
at også provst Hermansen, Hjørring, fortsat ville holde 
sit kirkehistoriske foredrag hver uge.

I sin tale kom Frode ind på dette, at det havde så 
stor betydning for skolen og dens arbejde, at forældrene 
stod bag ved os, og at de flittigt møder frem ikke alene 
til forældrefesten, men også ved så mange andre lejlig
heder, når vi kalder til samvær. Og I elever — sagde 
Frode — må huske, at I er gesandter fra jert hjem og 
jer slægt sådan at forstå, at I er udsendinge fra hjem
mene, og at vi netop kommer til at kende hjemmene 
gennem jer, og at vi bedømmer og vurderer jert hjem 
og slægt efter den måde, hvorpå I kan færdes her og
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Dagligt liv i sløjdsalen.

gøre jert dagværk. Evner og dygtighed er forskellige, 
men i det daglige arbejde dømmer vi jer ikke efter evner 
og dygtighed, men efter vilje og det ærlige, redelige, 
flittige arbejde, som I viser, at I både kan og vil øve.

Derefter talte Frode om den fortabte søn og nævnte, 
at han ikke havde sit hjems gode egenskaber med sig, 
og derfor gik det ham ikke godt.

Vi kom hurtigt i gang med arbejdet, og det viste sig 
snart, at det var en god flok af sund, vågen ungdom, 
vi havde fået på skolebænkene.

Allerede i november havde vi flere festlige afbrydelser 
i det daglige arbejde. Først så vi Halvorsmindefilmen, 
og jagtkonsulent Jørgensen viste sin smukke farvefilm: 
»Danmark gennem skiltende årstider«. Det var en pragt
fuld film. En eftermiddag var vi alle i røntgenvognen, 
og en aften fortalte bibliotekar Hans Rütting ved et ung
domsmøde om sine oplevelser som gestapos fange i tre 
år i Berlin. Han viste sit morsomme Mester Jakel teater, 
hvor mange af os fik et lille hip. Engang sidst på må
neden spillede ungdomsforeningens dilettanter i gymna
stiksalen for alle her på skolen: »Jensen og Co.«. Senere 
så vi filmen: »De store skoves eventyr«, der var optaget 
i Norge og Sverige, og en film om kong Frederik og
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Fra en fysiktime.

dronning Ingrid. En søndag startede vi på en heldagstur 
til Hirtshals, og det blev en udmærket dag.

Vi har gennem mange år haft et godt samarbejde 
med gymnastikforeningerne, og disse afholdt først i de
cember et godt amtsdelingsførermøde her på skolen med 
fru Gudrun Worm Petersen fra Århus og Gustav Jensen 
fra Henne som ledere. Det var en god dag, hvor ele
verne fik lejlighed til ikke blot at se, men for nogles 
vedkommende også at prøve en virkelig fin gymnastik.

Senere havde vi lejlighed til at se den udmærkede 
film: »Dansk liv i Sydslesvig i sommeren 1948«.

Når man har tiden travlt optaget, og arbejdet går 
godt, går dagene så hurtigt, at man knap ved, hvor de 
bliver af. Vi kom godt ind i december, adventskransen 
kastede sit lys over vor morgen- og aftensang, og vi 
havde vort adventsmøde, hvor gymnastiksalen var helt 
fyldt trods regnvejr. Pastor Westergaard Nielsen, Aasted, 
talte om sin rejse til det hellige land og sine besøg i 
Jerusalem og Betlehem m. m. En kvartet bestående af 
lærer Frandsen, slagtermester Halle, ekspedient Abild- 
strup og bagersvend Lohse, alle fra Hjørring, sang nogle 
smukke salmer og sange for os. Ved kaffebordet var 
der en spændende bortlodning af den fine nye cykle,
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Det hidtil bedste elevorkester.

som grosserer Jensen, Hjørring, havde skænket. Numrene 
kostede 50 øre, og kun eleverne måtte deltage. Ikke en
gang vi stakler, der kører rundt på en ræverød pedal
maskine, skulle have en chance. Pengene skulle gå til 
julegave til eleverne fra Sydslesvig. Det var en meget 
smuk tanke, som vi siger grosserer Jensen tak for.

Selvfølgelig gik det her som altid, at den, der vinder, 
trænger mindst dertil. Vinderen blev Bent Skallerup Chri
stensen, som kort i forvejen havde fået en ny cykle. 
Forstå det, hvem der kan, men vi glædede os alligevel 
med den heldige gut. Aftenen sluttede med, at vi så 
farvelysbilleder fra Viborg domkirke.

Ligesom andre år havde nogle af de musikbegavede 
elever dannet et orkester, der var på 14 mand. Under 
Hjortlunds myndige taktstok optrådte de første gang den 
16. december og høstede selvsagt stort bifald. Det var atter 
et bevis på, hvad man kan nå ved fællesvilje og sammen* 
træning, og de flinke musikere fortjente den ros, de fik.

4. søndag i advent var vi alle i kirke, om aftenen 
så vi julemærkefilmen, og julestemningen havde holdt 
sit indtog.

Vi fejrede som altid en skøn juleindledningsfest, som 
blev en smuk optakt til julen. Vi plejer ofte at måtte 
snyde os til at tænde det fjerde lys i adventskransen, 
men i år fik vi den fjerde søndag i advent på regle- 
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menteret vis, og de fire lys strålede under morgensangen. 
Som sædvanlig gjorde vi et stort arbejde ud af pynt- 
ningen af spisesalen, og vore anstrengelser lønnedes, da 
vi om morgenen i elevernes øjne læste den glæde og for
undring, de følte, da de kom ind til morgenbordet. Dagen 
forløb, som den plejer, — der er da heldigvis noget, der 
hedder tradition — og om aftenen havde vi en skøn stund 
sammen i spisesalen, hvor de tændte juletræer på bor
dene kastede deres lysende skær ud over os alle og satte 
julestemningen yderligere op. Næste morgen spredtes flok
ken, og vi selv fik tid til at tænke på vor mere private jul.

Den 5. januar startede vi på ny, og det kan altid mær
kes, at nu skal der tages fat for alvor for at udnytte de 
sidste tre måneder til det yderste. Om aftenen så vi nogle 
ualmindelig fine spoler film: Vintersport og naturen i 
Svejts. Senere så vi filmen: Fra Sveriges vestkyst, lige
som vi som sædvanlig aflagde besøg på Oxford og Bechs 
Klædefabrik. En særlig fin aften havde vi, da boghandler 
Rossel, Hjørring, viste os sin film i farver: Hjørring —Rom, 
og en anden aften så vi film fra gymnastikstævnet i 
Odense sommeren 1947.

Da det en søndag satte ind med en forrygende hård 
nord-vest-storm, startede Frode med de hjemmeværende 
elever på en tur til Hirtshals for at se det storslåede syn, 
Vesterhavet kan fremvise, når det rigtig koger og bruser 
om vestmolen. Et par kuttere, der søgte ly i havnen, var 
i en sådan situation, at alle tilskuerne holdt vejret i 
spænding. Heldigvis klarede de dog turen.

Vi havde atter i vinter den glæde, at Hjørringkvar- 
tetten en aften frydede os med sin fine, rene sang. Det, 
at det samme dag var Frodes fødselsdag, gjorde selvsagt, 
at fødselsdagshurraerne ved aftenchokoladen fik en sær
lig festlig klang.

Ved et offentligt møde i februar talte pastor Elbek, 
Vraa, ud fra det kendte billede af drengen, der pløjer, 
og faderen, der med hånden på drengens skulder viser 
ham til rette. Taleren forklarede på en levende måde 
det naturlige i sønnens frigørelsestrang, men at det dog
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De fornuftiges klub i biblioteket.

er faderens forventning til ham, der er drivfjederen i 
hans stræben. Man står svagt, hvis der ikke er nogen 
bag os, der venter noget af os.

Efter kaffen sang Hjørring kristelige sangkor under 
ledelse af kordegn Fey en række åndelige og nationale 
sange, der fik den fine udførelse, der kendetegner dette 
dygtige kor.

Vinterfesten fejrede vi den 18. februar. Næsten alle 
sommerpigerne var mødt, og vi havde en aften af den 
slags, som sund ungdom kan fryde sig over og senere 
mindes med glæde.

Lærerkredsen opførte skuespillet »Bodil«, som faldt i 
elevernes smag. Da Frode og jeg senere på aftenen op
trådte som pølsemænd, ville jubelen snart ingen ende 
tage. Det var en dejlig aften med et godt, afvekslende 
program.

Ved forældrefesten den 20. februar var der det finest 
tænkelige vejr, og hver plads i salen var optaget. Det 
blev en af de virkelig gode dage. Frode holdt dagens 
foredrag, hvor han talte om den for ungdommen så 
vanskelige tid i udviklingsårene mellem seneste barn
dom og første ungdom.

Elevorkesteret — vort hidtil bedste — spillede på livet
5
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Fra »Bodil«.

løs og høstede fortjent bifald. Om aftenen opførte nogle 
af eleverne »Tordenskjold« under Charles Hansens sæd
vanlige dygtige ledelse. »Pigerne« var søde, og krigerne 
drabelige, som det sig hør og bør. Også denne aften 
opførte vi »Bodil«.

Erhvervsvejleder Kofod, Hjørring, gav os en interes
sant aften og forklarede om den fordel, det er for de 
unge, om de i valg af livsstilling benytter sig af den 
vejledning, der her tilbydes dem. I samme forbindelse 
kan jeg nævne, at vi nu får et erhvervsvejledningskar
totek på skolens bibliotek.

Søndag den 6. marts havde vi igen en af de fine af
tener. Det var Hjortlund, der havde fået forbindelse med 
hr. overkontrollør Nielsen, Aarhus, der kom her ud og 
talte meget interessant om jernbanens udvikling i Dan
mark i tiden 1847—1947. Efter foredraget vistes en smuk 
og interessant tonefilm, der belyste det samme emne.

Vor heldagstur til Aalborg med besøg i Budolfi kirke, 
på Andelscementfabrikken og Spritfabrikken og med af
slutning i Paladsteatret, hvor vi så filmen: »Det gælder 
os alle«, blev en herlig oplevelse for os alle.

Som sædvanlig besøgte vi Hjørring bibliotek, Elværket, 
Musæet og Vendsyssel Tidende, og vi siger disse virk-
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»Tordenskjold«.

somheder tak for deres velvillighed overfor os. Også 
K. F. U. M.s spejderorkester kom her ud og gav os en 
god aften. Det er nu rart, når folk, der vil og kan noget, 
også vil lade andre nyde godt deraf. Tak!

Vor traditionelle tur til Lønstrup foregik i et strålende 
fint vejr.

Men selv det bedste får jo en ende, og den 29. marts 
fejrede vi vor private afslutningsfest, og dagen efter 
havde vi afslutning. Vejret var usædvanlig smukt, og 
der kom mange gæster. Der var som tidligere en god 
og alsidig udstilling af sløjdarbejder, tegninger og alle 
de skriftlige arbejder. Også i horn og ben var der lavet 
mange kønne småting. Under lærer Branders ledelse viste 
eleverne en god gymnastik, der beviste, at eleverne 
havde fået noget ud af dette fag, der er så vigtigt netop 
for de unge i denne alder.

Ved afslutningen talte Frode til eleverne og forældrene 
ud fra linjer i Bjørnsons sang: »En ungdom, som er stærk 
og sund«. Frode fremhævede, at lige så lidt, som man 
kan skabe et hjem blot ved at bygge et hus, lige så 
lidt kan man skabe et menneske ved blot at træne lege
met, og han udtrykte håbet om, at eleverne måtte komme 
til at tilhøre den ungdom, som er sund og stærk.

Både fra elevernes, lærernes og forældrenes side blev 
der udtalt mange kærlige ord, som det gør godt at høre,

s*
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Poul Hansen søiger for, at værktøjet 
er i orden.

og som giver tro på, at 
vinterens arbejde var lyk
kedes.

Både Brander og Hjort- 
lund har forladt ungdoms
skolearbejdet og er gået 
i folkeskolens tjeneste. De 
er nu begge blevet gift, 
og vi ønsker dem fortsat 
held og lykke. Vinterens 
skoletid var slut, og hver 
drog til sit, hvor arbejdet 
venter, og dagværket skal 
gøres.

I april havde gymnastikforeningernes 3. hovedkreds 
deres stævne med mange gymnaster og en umådelig 
stor tilskuerskare. Måneden gik hurtigt, og snart modtog 
vi sommerens store pigeflok. Af de tilmeldte tre sydsles
vigere mødte kun to, da den tredie ikke kunne få ud
rejsetilladelse. Der blev således »kun« 96 elever, men 
det skal siges straks, at det var et ualmindelig godt

Ester og Maren er glade for vor nye pålægsmaskine.
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hold. Frode talte ved åbningsmødet ud fra en af Davids 
lovsange og mindede om, at vi har grund til at takke 
livets herre og skaber for, at vi, midt i en verden fyldt 
med angst og uro, kan få lov at åbne en skole, hvor 
forhåbentlig netop fred og kærlighed må præge os, og 
gensidigt venskab og forståelse blive bærende for os i 
de kommende 5 måneder.

Vor første store begivenhed var, da vi Store Bededag 
i rutebiler kørte til Sæby skov, Sæbygård, Møllehuset i 
Frederikshavn og Pikkerbakken og til sidst overværede 
»Sessan«s afgang. Det blev en glimrende tur.

Den 18. maj havde vi en stor musikalsk oplevelse, da 
Nordjydsk Skoleorkester fra Aalborg under ledelse af 
dirigenten, hr. Stærmose, gav os en meget fin koncert i 
gymnastiksalen. Det var den helt store oplevelse fra 
musikkens skønne verden, og det pragtfulde program fik 
en fin, fin udførelse. Måtte det bare blive en tilbage
vendende begivenhed! En aften så vi en god instruk
tionsfilm om kvindegymnastik, og Kristi Himmelfartsdag 
havde vi en vellykket eftermiddagstur til Hirtshals.

I maj og juni var Frode tre gange i Norge med elever, 
men det vil føre for vidt at komme ind på disse herlige 
oplevelser her. Vi kan dog vist godt fastslå, at det for
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alle deltagerne — og der var mange — blev en stor 
oplevelse at se vort broderlands vældige natur. En af 
turene bliver beskrevet andetsteds i bogen.

Ved vort pinsemøde talte pastor Evald Christensen, 
Tårs, om de usynlige værdier i ord og ånd, der altid er 
de stærkeste og af største betydning. »Arion« sang som 
altid smukt og rent. Det er en meget stor glæde for os, 
at så mange gode kræfter altid beredvilligt står parat, 
når vi kalder og beder om assistance.

I meget fint vejr havde vi den lange travetur langs 
vestkysten fra Lønstrup til Lyngby Mølle. Sådanne ture 
ryster os godt sammen og giver en herlig afveksling i 
det daglige arbejde.

Under ganske overvældende tilslutning afholdt Land
boforeningen sit jubilæum for Husholdningsforeningen 
med en husmoderdag, der blev den største, vi endnu har 
oplevet. Der var over 500 damer, der deltog i middagen, 
og endnu flere var samlet til eftermiddags- og aftenfesten. 
Da der blev indledt med gudstjeneste i Set. Cathrine kirke, 
kom damerne først herud til middagen. Dagens foredrag 
blev holdt af konsulent frk. Dagmar Laursen, Horsens, 
om indtryk fra en rejse i Finland. Ved aftenunderhold
ningen læste fru Helga Hansen, Halvorsminde, en smuk
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prolog, der var forfattet af en husmor. Derefter tog fru 
Ellen Malberg scenen i besiddelse for med sin sang og 
sin luth at give os en uforglemmelig aften. Aldrig har 
vel sal og balkon været så stopfyldt. Der blev talt af 
mange, og det blev i det hele taget en af de meget 
store dage.

Også vor St. Hansfest blev en stor oplevelse, der var 
vel op mod 1000 mennesker forsamlede på den store 
plæne, da Mølndal folkedansere fra Sverige og »Vend
syssel «s dansere tog fat på opvisningerne. For første 
gang havde vi efter gammel svensk skik en maj stang, 
der under en festlig ceremoni blev rejst på boldbanen 
og dannede midtpunkt for en god times humørfyldt leg. 
Da var der liv og fest. Og senere, da alle eleverne med 
tændte fakler omkredsede pladsen, og vi sang midsom
mersangen, følte vi noget af den fortryllelse, der kan 
hvile over en rigtig midsommeraften. En svensk fakkel
dans og et gnistrende fyrværkeri satte punktum for den 
strålende midsommerfest.

Dagen efter var vi alle med svenskerne på udflugt 
til feriebyen i Skallerup klit.

Der var som sædvanlig en del foreningsudflugter, der 
sluttede her, og hvor eleverne med korsang, gymnastik
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Bodil Larsen. Else Nyholm.

eller folkedans underholdt gæsterne. Ved gymnastik- 
stævnet i Brønderslev optrådte eleverne i de selvsyede 
dragter, der satte et smukt ensartet præg på opvisningen.

Årets største begivenhed er uden sammenligning elev
mødet, og det blev som altid en stor og skøn festdag. 
Eleverne indledte med korsang, og Frode holdt foredrag 
over emnet: Kunsten at leve. Under generalforsamlin
gen oplystes, at mindefonden nu havde passeret de 
5000 kr., der skulle være nået, før udbetaling af renter 

Privat hyggetime.

til understøttelse måtte fin
de sted. Efter generalfor
samlingen viste eleverne 
folkedans og gymnastik, 
og om aftenen blev der 
på friluftsscenen opført et 
skuespil af Nis Gertsen: 
»Jomfrusvend«. Der blev 
i år taget en mindre entré, 
der gik til den nyopret
tede skole for læreruddan
nelse til de frie skoler. I 
ugens løb blev »Jomfru
svend« opført for en meget
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Slutningsscenen fra »Jomfrusvend«.

stor tilskuerskare, og der lød mange lovord. Især slut
ningsoptoget, hvori alle eleverne deltog med bøgegrene 
og tændte fakler, så pragtfuldt ud i den fine sommer
aften.

Sommerferien danner altid en afslutning på første del 
af sommerskolen. I ferien blev vor dygtige medhjælper 
gennem flere år Karen Sørensen, Ilbro, gift og hedder 
nu fru Nielsen. Vi ønsker Karen og hendes mand lykke 
og held i deres fremtidsgerning.

Efter ferien startede vi 
og god arbejdsvilje, og 
tiden gik hurtigt, afbrudt af 
nogle vellykkede strand
ture til Kragestrand og 
en dejlig heldagstur til 
Skagen. Vi havde besøg 
af nogle udenlandske gæ
ster. Her kom otte islæn
dinge, der var her nogle 
dage. Nogle unge fra 
J.U. F. i Mölndal, Sverige, 
besøgte os under ledelse 
af vor gode, gamle ven 
Harry Bunketorp.

Der kom en lærerinde

med friske kræfter, godt mod

Det nygifte par.
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Middagsstund i biblioteket.

fra Tromsø og en lærerinde miss Christensen fra Kentucky, 
U. S. A. Miss Christensen, der var fra en ungdomsskole 
derovre, lærte eleverne en amerikansk folkedans, som 
blev danset ved afslutningen. Også i sommerhalvåret 
aflagde vi besøg på Oxford og Bechs Klædefabrik.

Forældredagen den 28. august begyndte med regnvejr, 
men over middag blev vejret fint, hvilket sikkert skyl
des, at eleverne sad rundt om på værelserne og sang 
af hjertens lyst: »Det ska' bli’ solskin«. Det blev virkelig 
solskin, og der kom mange mennesker. Festen fik en fin 
begyndelse gennem et tableau med recitation og sang, 
hvormed eleverne bød forældrene velkommen.

Frode talte om kærligheden, som det bærende i men
neskelivet, og eleverne underholdt med boldlege og kor
sang og viste om aftenen et lille skuespil: »Luksuspigerne«, 
der sluttede med lejrbål.

Af andre begivenheder bør nævnes Hjørring kvartet
tens besøg, der blev en meget fin aften. Organist Lund 
og frue, Randers, gav os også en af de lødige oplevel
ser gennem et program, der var bygget over Schulz s, 
Weyses og Carl Nielsens musik. Salen var helt fyldt af 
en lydhør skare, der glædede sig over den fine kunst.

I år havde gymnastikforeningernes 3. hovedkreds også
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Vor flinke køkkenstab.

et stævne i sommerhalvåret, hvor der vistes god gym
nastik, og lingiadeholdenes stilrene opvisning vakte me
gen beundring.

Jens Baggesen, Rakkeby, der er kendt som en god 
fortæller og visesanger, lod sit friske humør spille, da 
han en aften glædede os med sin underholdning. Vi 
var gæster hos K. S. U. i Hjørring, og vi havde som sæd
vanlig vor høstfest eller fætterfest, som den også kaldes. 
Det blev en dejlig aften med et stort og alsidigt pro
gram, og der var rigtig liv og feststemning.

En aften havde vi broget underholdning fra scenen, og 
den var broget, så det forslog. Der var liv og fart over 
løjerne, og vi morede os godt på begge sider af rampen.

Sommerskolens afslutning fandt sted den 29. september 
og dagen forløb på bedste måde med nydelige udstil
linger, pæne opvisninger og et stort besøg af forældre og 
pårørende.

Da den tale, Frode holdt ved afslutningen, var hans 
sidste, vil jeg gerne optrykke den i sin helhed, hvilket 
er sket andet steds i bogen.

Og så vil jeg slutte beretningen om årets gang med 
vor inderligste tak til alle, der har bidraget til, at året 
blev så rigt og godt, som det gjorde. Tak til eleverne
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og medarbejderne, til ele
vernes hjem og alle gode 
venner nær og fjern.

Årbogen kommer ud til 
jul som en julehilsen, og 
vi beder da alle kære ele
ver og venner modtage 
vor hjerteligste hilsen med 
ønsker om en god og glad 
jul, der kan give os mod 
og kræfter til at møde det, 
der venter os i det nye år.

Glædelig jul alle
sammen !

Annemarie, Jørgen, 
Lis og Arne Nielsen.
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Gennem disse linier vil jeg gerne sende børnenes og 
min inderligste tak ud til jer. Tak for skønne blomster og 
kranse til Frodes båre og for bidragene til mindefonden. 
Tak for mindeord i pressen, og ikke mindst tak for alle 
de smukke breve, der gav udtryk for, hvor meget I alle 
holdt af vor kære Frode. Alt dette har varmet vore hjer
ter og gjort denne tunge tid lettere for os.

Med vor tak sendes vore bedste ønsker til jer alle 
om en god og velsignet jul.

Jeres hengivne

Finn, Birgit, Kirsten, Bodil, Per og Ellen Nielsen.
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Meddelelse til medlemmerne af Halvorsminde 
Ungdomsskoles elevforening og vennekreds.

Som det sikkert vil være de fleste af vore medlemmer 
bekendt, kan Halvorsminde Ungdomsskole i året 1953 

fejre halvt hundredårsdagen for sin stiftelse.
1 den anledning blev der i september måned på et 

bestyrelsesmøde drøftet den tanke at rejse et varigt minde 
for skolens stiftere Anna og Andreas Nielsen.

Det er vort håb, at man ved jubilæet i 1953 kunne 
være så vidt, at omtalte mindesten kunne afsløres som 
et synligt bevis både for stifternes store indsats og for 
ungdomsskolens elevers taknemmelighed for de rige vær
dier, vi gennem år og dag har modtaget ved Anna og 
Andreas Nielsens utrættelige og målbevidste virke for 
dansk ungdoms dygtiggørelse.

For at få et så smukt og talende vidnesbyrd om dette, 
vil De sikkert forstå, at der må tilvejebringes en ret be
tydelig sum, og derfor henvender vi os allerede nu til 
Dem, for at De til sin tid (om ca. et år), når planerne 
har taget fast form, kan være med til at give Deres bi
drag, så at mindet kan fremtræde som et udtryk for tak
nemmelighed fra så mange som muligt af elevforeningens 
og vennekredsens medlemmer.

Idet vi på forhånd takker for velvillig indstilling, er 
det vort håb, at denne tanke i mindeåret må have nået 
sin virkeliggørelse.

Hermed sender jeg på elevforeningens bestyrelses 
vegne vor bedste hilsen til Dem alle med ønsket om en 
god jul og et godt nytår.

Lendum brugsforening.
Niels Peter Isaksen,

Formand for elevforeningen.
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Meddelelse til medlemmerne.
Commerens elevmøde, der altid er årets største begivenhed i skole- 

livets faste rytme, blev afholdt søndag den 10. juli. Vejret var fint, 
og der var god tilslutning.

Selve mødet er refereret i »Siden sidst.«
Ved generalforsamlingen var alle valg genvalg.
Bestyrelsen består af:

Niels P. Isaksen Mosbak, Lendum brugsforening pr. Sindal, 
formand.

Mie Lie Nielsen, bag Ålborgvej 4, Hjørring.
Asta Svendsen, Tollestrup pr. Vrå.
Ivar Ugilt, Over Ugllt pr. Lørslev,
Arne Nielsen, Birkebo, Bagterp pr. Hjørring, kasserer.

Til sidstnævnte rettes alle henvendelser om adresseforandring, 
udmeldelse, nyoptagelse m. m.

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

Det årlige elevmøde afholdes altid den anden søndag i juli. Vi 
samles så tidligt som muligt over middag. Elever langvejs fra er vel
komne før, om det måtte passe med forbindelserne. Alle gamle elever 
og Vennekredsens medlemmer indbydes venligst til denne dag. Sær
ligt gerne ser vi, at elever fra ældre årgange kommer og genopfrisker 
deres indtryk af vor kære gamle skole.

Kaffebrød, sukker og aftensmad bedes medbragt. Skolen giver 
eftermiddagskaffe, og der kan købes drikkelse til aftensmaden.

Alle, der interesserer sig for skolen og dens arbejde, er hjerteligt 
velkomne som medlemmer af Elevforeningen og Vennekredsen. Kon
tingentet er, med tillæg af opkrævningsporto, for tiden 3,50 kr. om 
året, og det opkræves pr. giro sammen med udsendelsen af årbogen 
ca. midt i december.

Nye medlemmer til Vennekredsen:
Gdr. Henry Larsen, Lørslev Hedegård pr. Ilbro.
Maren Mikkelsen, Rubjerg Præstegård pr. Vittrup.

Elevfortegnelse.
Vinteren 1948-49.

Jens Aage Ahlbech, Nygaard, Uggerby pr. Hjørring.
Svend Ammitzbøll, Menholt, Taars.
Bent Andresen, Skovbo Bindslev.
Peer Bak, V. Hjermitslev.
Børge Boelskifte, Ny Toftegaard, Skallerup pr. Sønderlev.
Søren Boelt, Vraagaard, Hundelev pr. Gølstrup.
Thomas Bossen, Bøelvesterfeld, Sydslesvig.
Ejnar Brodersen, Skovgaard, Bækskov pr. St. Nustrup.
Jens Peter Brogaard, 0. Brogaard, Kaas.
Svend Aage Carlsen, Mommetoft, Aasted pr. Kvissel.
Kurt Laurits Christensen, Lilholt, Astrup pr. Hjørring.
Erik Møller Christensen, Mønderup Mark pr. Vraa.
Bent Skallerup Christensen, Hammelmose Møllegaard pr. Manna.
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Tage Peter Christensen, Tranget pr. Tolne.
Lennart Christensen, Gartneriet Solvang, Kalum, Serritslev.
Erik Volsholt Christiansen, Lille Volsholt, Taars.
Peter Christiansen, Bramsted pr. Over Læk, Sydslesvig.
Harald David, Gorch Forckstrasse 9, Slesvig.
Bertel Østergaard Drivsholm, Grønvang, Børglum pr, Vraa.
Niels Skovrider Eriksen, Rykind pr. Vrensted.
Hans Evald Franksen, Tollestrup pr. Vraa.
Aksel Hansen, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Jens Vad Hollensen, Aastrup, Aabybro.
Willy Høyrup Høgsted, Krustrup pr. Hjørring.
Jens Marius Jensen, Thomasminde, Pandrup.
Poul Jensen, Hjørringhus, Hjørring.
Svend Egon Jensen, Klæstrup pr. Jerslev, Jylland.
Vagn Holm Jensen, Foldbjerg, Vraa.
Olav Græsdal Jensen, Kneer, Østervraa.
Lars Jensen, Højrimmen, Vodskov.
Anton Jensen, Dyreengen pr. Pandrup.
Egon Kjærsgaard Jensen, Jelstrup pr. Gølstrup.
Gunnar Vangsted Jensen, Bækkely, Glimsholt pr. Sindal.
Algo Rubæk Jensen, Lykkegaard, Hundelev pr. Gølstrup.
Karl Aage Jensen, Køhiershøj, Lendum pr. Sindal.
Erik Jensen, Lille Tange pr. Sønderskov.
Aage Bjørn Jørgensen, Toftegaard, Nr. Harritslev pr. Sønderlev.
Niels Chr. Kjær, V. Hjermitslev.
Jens Brix Koldkjær, Aastrup Møllegaard pr. Hjørring.
Poul Ingo Krogsgaard, Bredholt, Ajstrup pr. Sulsted.
Vagn Larsen, Rævholt, Ajstrup pr. Sulsted.
Poul Erik Larsen, Birkedal, Morild pr. Sæsing.
Hardi Larsen, Bøjen, Skærum pr. Kvissel.
Poul Lindholt, Kærup, Ajstrup pr. Sulsted.
Niels Vingaard Løth, Hebbelstrup, Hallund pr. Brønderslev.
Lars Lundbak Madsen, Koldnaae, Klæstrup pr. Jerslev, Jylland.
Karl Anton Michelsen, Vester Haine pr. Vadum.
Bent Mogens Mikkelstrup, Mikkelstrup, Lendum pr. Sindal.
Kjeld Mogensen, Rendbæk pr. Sdr. Saltum.
Karl Erik Mouritsen, Øster Stokbro, Sterup, Jerslev, Jylland.
Poul Erik Møller, Lunden, Ajstrup pr. Sulsted.
Svend Erik Mørk, Vrensted.
Niels Kjærsgaard Nielsen, Hundelev pr. Gølstrup.
Kaj Brogaard Nielsen, V. Hjermitslev.
Carl Nielsen, Vejen, Bindslev.
Hans Møller Nielsen, Rubjerg pr. Gølstrup.
Ole Per Nielsen, Ajstrup pr. Sulsted.
Kaj Molin Nielsen, Rubjerg pr. Gølstrup.
Ole Nielsen, Lykkensminde, Stenisengen pr. Tylstrup.
Ewan Blichsted Nielsen, Hundelev pr. Gølstrup.
Børge Nielsen, Søgaard, Nørlev pr. Sønderlev.
Gert Eriksen Noer, Ousen pr. Sæby.
Asger Bøgeskov Nørgaard, St. Pleth, Poulstrup pr. Vraa.
Svend Erik Olesen, Engholm, Taars.
Jørgen Olesen, Gundestrup pr. Hørby.
Børge Pedersen, Hundelev pr. Gølstrup.
Ame Rosendal Pedersen, Rolykke, Østervaa.
Niels Neergaard, Stagsted pr. Hjallerup.
Kaj Pedersen, Rubjerg pr. Gølstrup.
Holger Pedersen, Bredgade 10, Pandrup.
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Kjeld Pedersen, Hollensted Søndermark pr. Brønderslev.
Knud Pedersen, Albæk Møllegaard, Rendbæk pr. Sdr. Saltum.
Erling Pedersen, Em pr. Vraa.
Kaj Lundholm Pedersen, Faarup pr. Nr. Saltum.
Niels Olav Ørum Pedersen, Elkærslund pr. Sulsted.
Niels Rendbøll, Mejlvang, Taars.
Knud Ove Rasmussen, Ajstrup Hede pr. Sulsted.
Aksel Rasmussen, Kærholm, Tollestrup pr. Vraa.
Laurits Sixhøj, Hillerslev St., Thy.
John Skipper, Ilbjerg pr. Roslev.
Erik Steen, Brødslev pr. Ingstrup.
Arne Svensson, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Andreas Svennlngsen, Hillerslev, Thy.
Jørgen Kauffmann Sørensen, Luneborg pr. Tylstrup.
Holger Sørensen, Rendbæk pr. Sdr. Saltum.
Frank Sørensen, Mølholt pr. Præstbro.
Vagn Sørensen, Mølholt pr. Præstbro.
Holger Sørensen, Vestergaard, Sdr. Saltum.
Erik Lyng Sørensen, Skallerup pr. Sønderlev.
Tage Møller Sørensen, Nørum, Skallerup pr. Sønderlev.
Jørgen Thomsen, Søndergaard, Hørmested pr. Sindal.
Bent Thaagaard, Sæsing.
Frank Borris Torp, Hallund pr. Brønderslev.
Poul Tranum, Aaby Mark pr. Aabybro.
Niels Aage Vestergaard, Vestergaard, Brødslev, Ingstrup.
Bent Østergaard, Em Hedegaard, Vraa.
Jens Chr. Østergaard, Ny Mejlsted pr. Manna.

Sommeren 1949.
Else Katrine Aagaard, Kristianslund, Jonstrup. Nr. Saltum.
Bodil Irma Andersen, Bøgelund, Boller Mark pr. Taars.
Lis Mariane Andersen, Vestervang, Home, Jylland.
Ella Katrine Andersen, Mosbjerg Mejeriby pr. Tolne.
Thinne E. Bak Andersen, Bakken, Klarup, Sæsing.
Else Harriet Andresen, Jernbanegade 18, Tølløse St. Sjælland.
Elise Bech, Røgelhede Teglværk pr. Klokkerholm.
Bodil Beer, Sølgaard, Sulsted.
Signe Brink, Snarup pr. Hæstrup.
Grethe Carlsen, GI. Skagen, Højen St.
Anna Marie Karlsen, St. Brønden pr. Brønden.
Linda Christensen, Hedelund pr. Lørslev.
Selma Kaae Christensen, Tislum skole pr. Sindal.
Johanne Marie Christensen, Vesterhede, Vraa.
Grethe Christensen, Bakken, Hæstrup.
Kirsten Marie Christensen, Grønheden skole, Sæby.
Clara E. Christensen, Grønheden skole, Sæby.
Inger Kirstine Christensen, Lille Klarup pr. Sæsing.
Kirsten Birgit Kristensen, Mygdal, Retholt pr. Hjørring.
Gerda Kristensen, Vangen, Skibsby pr. Hjørring.
Else Kristiansen, Klrkensgaard, V. Hjermitslev.
Mona Lisa Dahl, Smidstrup, Vraa.
Karen Damsgaard, Melhaven, Serritslev.
Inger Frandsen, Nr. Haine pr. Vadum.
Grethe K. Giinvad, Klokkerholm hotel, Klokkerholm.
Inga Hansen, Morild pr. Sæsing.
Jenny Nørmark Hansen, Zeeland, Lørslev.
Erna Hansen, Toftegaard, Vidstrup.
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Grethe Hansen, Østre Allé 53, Hjørring.
Søster Inger Hansen, Ny Thirup pr. Hjørring.
Astrid Lomholt Hansen, Præsteboligen, Bøvlingbjerg.
Anna Margrethe Højbjerg, Uggerhal pr. Aalbæk.
Eli K. Ibsen, Nordenskov, Nyby pr. Brørup.
Grethe Johanne Jensen, Klitlund pr. Aalbæk.
Birte Jensen, Sdr. Haasen, pr. Sæssng.
Else Karin Jensen, Stæten, Lendum pr. Sindal.
Bodil Johanne Jensen, Lunden, Flauenskjold.
Kirsten Johanne Jespersen, 0. Brønderslev Mark pr. Brønderslev.
Inger Margrethe Jørgensen, Højgaard, Serritslev.
Ella Kjeldsen, Højene pr. Hjørring.
Mona Elisabeth Kokholm, Ny Møjen pr. Taars.
Ketty Nielsen Kyk, Engholm, Tuen pr. Tversted, 
M. J. Marie Larsen, Klarup Mejeri pr. Klarup. 
Elly Kirsten Larsen, Skovbo, Mygdal, Retholt pr. Hjørring. 
Karen Margrethe Larsen, Allingdam pr. Hirtshals.
Grethe Larsen, Kildedalsgaard, pr. Klokkerholm.
Bodil Madsen, Søndervangen, Skibsby pr. Hjørring.
Bodil Madsen, Vollerup pr. Vraa.
Ingrid Marie Mikkelsen, Raadhusstræde 7, Hjørring.
Karen Mikkelsen, Mølgaard, Astrup pr. Hjørring.
Else Moltsen, Korsgaard, Nr. Harridslev pr. Hjørring.
Grethe Pilgaard Møller, Stangsagergaard, Skallerup pr. 

Sønderlev.
Sinne Nielsen, Østerholt, Ajstrup pr. Hjallerup.
Bodil Tøttrup Nielsen, Sdr. Vraa pr. Vraa.
Karen Nielsen, Nedergaard, Alstrup pr. V. Hjermitslev.
Aase Nielsen, Storvorde, Østerenge pr. Sejlflod.
Ingrid Nilsson, Sørig Enge, Tuen pr. Tversted.
Inga Kirstine Nørgaard, V. Hjermitslev.
Ingrid Marie Olesen, Lendumbro pr. Sindal.
Gerda Solveig Olesen, Laulund, Stenhøj pr. Frederikshavn. 
Ellen Margrethe Olesen, Lille Jonstrup pr. Hjørring.
Ester Sønderskov Pedersen, Hedelundsgade 18, Brønderslev. 
Gudrun Marie Pedersen, Broshøj, Smidstrup pr. Vraa.
Inger Pedersen, Toftegaard, Sulsted.
Edith Pedersen, Lille Langheden pr. Klokkerholm.
Ritta M. Pedersen, Agdrup Mølle, Brønderslev.
Lillian Pedersen, Vintergaarden, Jerup.
Kirsten Lundsgaard Pedersen, Vestergade 35, Vraa.
Ane Mette Petersen, Smedegaard, Hjallerup.
Grethe Poulsen, Anneksgaarden, Em pr. Vraa.
Anna Pulapa, Morild pr. Sæsing.
Ingrid Agnete Rasmussen, Skovhøj, Risby Skov pr. Lundby, 

Sjælland.
Else Rasmussen, Møllevang, Linderum pr. Sindal.
Inger Sand, Tversted Plantørbolig pr. Tversted.
Gerda Sand, Tversted Plantørbolig pr. Tversted.
Ellen Severinsen, Byrholt, Sulsted.
Margit Simonsen, Ørum pr. Bj ømholm.
Grethe Stokbro, Borupgaard, Vraa.
Johanne Søndergaard, Birk, Mejrup pr. Holstebro.
Rigmor Boelt Sørensen, Boelt, Stagsted pr. Hjallerup.
Annalise Sørensen, Houen, Mygdal pr. Hjørring.
Birte Sørensen, Cort Adelersgade 4, Aalborg.
Grethe Thirup, Thirupshus, Vester Home, Home, Jylland.
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Ellen Marie Thomsen, Aagaarden, Jerup. 
Margrethe C. Thomsen, Vindvadet, Jerup. 
Inga Viktoria Thomsen, Bjømager pr. Tolne. 
Poula Thomsen, Fuglsig Mark pr. Ilbro. 
Else Marie Thomsen, Lindholt Mark, Saesing. 
Gertrud Tolstrup, Kalum Ostergaard, Serrltslev. 
Grethe Trudslev, Hedelund, V. Hjermitslev. 
Kirsten Vestermark, Klostervang, Fristrup pr. Løkken. 
Anna Lise Villumsen, Rubjerg pr. Gølstrup.
Erna Vogdrup, 0. Vogdrup, Taars.
Ellen Margrethe Zinck, Byrum, Læsø.
Christa Clausen, Jürgensgaardsgade 27, Flensborg. 
Ingrid. Mettenleiter, Angelbogade 59, Flensborg.
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Elevforeningens og Vennekredsens regnskab 
for 1948-49.

Indtægt.
Kassebeholdning fra forrige år............................................ kr. 2.065,49
Medlemsbidrag....................................................................... - 6.106,50
Indvundne renter.................................................................... - 35,86

Balance kr. 8.207,85

Udgift.
Årbog 1948 med klicheer, indbinding og konvolutter .... kr. 4.913,30
Fotograferinger til årbogen............................................. - 61,00
Annoncer til elevmødet................................................... - 127,42
Udbetalt elevunderstøttelse i de to halvår.................. - 150,00
Frimærker, girokort og gebyrer...................................... - 1.283,11
Kassebeholdning ved regnskabsårets slutning............ - 1.673,02

Balance kr. 8.207,85

Bagterp, den 30. juni 1949.
Arne Nielsen.

Regnskabet er dags dato revideret, og der er intet fundet at be
mærke.

Bagterp, 7. juli 1949

Ole Holst Nielsen. Ejv. Skrubbeltrang.


