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Frode Nielsens ven, realskolelærer Kristian 
Nielsen, Aakirkeby, sender til årbogen føl
gende smukke digt.

Venskab.
På bondelandet og i byens gader 

ser vi de små børn lege dagen lang. 

Snart grimer gråden deres små facader, 

snart enes de igen og mødes i en sang.

I skolen er der andre venskabsgrader. — 

Og når vi slutter med vor skolegang, 

i kammeraters flok vi elsker, hader 

og drives hid og did som havets tang.

Men godt for den, som på sin livsvej vinder 

et venskab, som kan vare hele livet, 

skønt tro og meninger og sind kan skille!

Han har med vennen nået livets tinder. 

Og hvad den ene har den andet givet, 

det varer — selv når en af dem bli'r stille.

Kristian Nielsen.



I forbindelse med afdækning af maleriet 
af Frode Nielsen blev udtalt følgende:

Mindeord ved elevmødet
den 9. juli 1950.

Vi kan ikke samles på denne dag til vort elevmøde 
uden at mindes vor afdøde ven, Frode Nielsen. Det 

var med dyb sorg, vi modtog budskabet om hans bort
gang, og vi kunne næppe fatte, at det var rigtigt, men 
vi må gøre os fortrolige med den tanke, at Frode Niel
sen ikke mere er iblandt os.

For dem, der stod Frode Nielsen nærmest, hans hustru 
og børn, var hans bortgang et smerteligt tab. Men hvor 
er det en lykke for eder, at I kan se tilbage på en række 
af lyse og lykkelige arbejdsår, hvortil der knytter sig et 
væld af gode minder.

Ved Frodes død var et indholdsrigt og virksomt liv 
pludselig blevet afsluttet. Frode stod jo netop nu i sin 
fulde manddomskraft, var sjælen i en skolevirksomhed 
af stort omfang, og vi troede jo alle, at han skulle få 
lov at få mange rige arbejdsår endnu ved den skole-
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Maleriet på sin plads i A klassen.

gerning, som han varetog med en aldrig svigtende iver 
og kærlighed.

Vi sang til indledning »Nu velkommen enhver under 
ungdommens tag«. En sang der så ofte før har været 
sunget her på Halvorsminde, en sang som Frode holdt 
så meget af. Det er jo netop en velkomsthilsen til den 
ungdom, som var det centrale i Frodes liv og virke, og 
vi vil aldrig glemme dig for det, du var for vi unge.

Din rige gerning her på Halvorsminde har sat dybe 
spor hos den ungdom, der som elever her på skolen for 
en tid fik lov at være under din kyndige vejledning. 
Du gav os det bedste i eje, et sundt livssyn, der var 
bestemt af en taknemlig glæde ved arbejdet. Måtte de 
værdier, du gav vi unge i eje, få lov at præge vores 
fremtidige virke.

Det var et lykkeligt valg, Frode traf, da han beslut
tede at følge i sin faders fodspor som skoleleder her 
på Halvorsminde. En bedre efterfølger kunne Andreas 
Nielsen vist næppe have fået. Man må sige, at Frode 
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har røgtet slægtens arv på en smuk og værdig måde. 
Han har udført et stort og rigt skolearbejde, som vandt 
fuld anerkendelse og respekt i vide kredse.

Uden for skolearbejdet blev der også kaldt på Frode 
Nielsen. Vi mindes med tak hans store arbejde for vore 
landsmænd mod syd, foreningen »Norden« og mange 
andre forhold, der havde hans kærlighed og interesse.

Ja, tak for alt, du ungdommens ven.
Tak for dit virke her på vores kære Halvorsminde 

Ungdomsskole.
Æret være dit minde!

Niels Peter Isaksen.
Formand for elevforeningen.

Fra skolegården.



Nu tænder vi jul.
Nu tænder vi jul i jordens hjem 
med bøn om højtid herinde.
Nu åbner sig himlens dør på klem 
med fred og glæde i sinde.

Ja, snart er det jul! glædens fest! lysets fest! skøn
hedens og godhedens fest! det barnlige i menneskesin
det, som i vore dage ofte må friste en kummerlig tilvæ
relse, får lov til for en stund at vise, at det dog er til. 
Den hårde og kolde verden, vi lever i, gennemstrømmes 
for en stund af en velgørende varme, og forhærdede 
menneskehjerter giver plads for lidt næstekærlighed. Når 
juleklokkerne kimer, da mildnes selv de hårdeste hjerter.

Vi kan beklage, at det kun er en gang om året i 
juletiden, at denne hjertevarme får lov til at fylde vore 
sind. Men lad os hellere glæde os over, at det dog trods 
alt sker en gang om året. Og har vi ikke lov til at tro, 
at trangen til at være gode mod hinanden altid er til 
stede hos mennesker? det gælder bare om, at vi formår 
at kalde den tillive.

I julens budskab til mennesker hedder det jo: Fred på 
jorden! og i mennesker velbehag! — Fred og glæde! 
fred på jord — og i menneskesindet. Inden der bliver 
fred på jord, må der nok først være fred i menneske
sindet. Og inden der bliver fred i menneskesindet, må 
mennesker nok først give sig selv lov til at være gode 
mod hverandre. Det er ikke altid så nemt, men det er 
også sjældent, at det, der er så nemt, er særlig værdi
fuldt.
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Der fortælles, at man i Amerika kan købe fabriks
lavede juletræer indrettede til at klappe sammen med 
al pynten på, så de er færdige til brug fra år til år. I 
juletræsfoden er installeret en grammofon, der spiller og 
synger en række julesalmer, mens en elektromotor får 
det pyntede træ med de elektriske lys til at dreje rundt, 
så man bare kan sidde nok så mageligt med sin cigar 
og nyde det. Det er så nemt, så nemt! Men er der også 
næring deri for en hungrig menneskesjæl?

Åndelige og kristne værdier har ikke noget at gøre 
med, hvad der er nemt — tvært imod! Den fred og 
glæde, som julebudskabet taler om, kræver også sit offer. 
Måske er det ens egoisme, der skal ofres — måske er 
det ens tankeløshed, der skal rådes bod på — måske er 
det den hårde skal, der har lejret sig om ens sind, der 
først må sprænges. Enhver har sikkert sit offer, der skal 
bringes — forskelligt for hver især.

Der hvor Jesus taler om dommens dag, hvor de onde 
skal skilles fra de gode, der husker vi, at der siges til 
de gode: Jeg var sulten, og I gav mig at spise! jeg var 
nøgen, og I klædte mig! jeg var syg, og I besøgte mig! 
o. s. v. Så spørger de: Hvornår har vi gjort alt dette? 
Og de får svaret: Hvad I har gjort imod een af disse 
mine mindste brødre, har I gjort imod mig!

Der spørges kun om dette: Har I været gode mod 
jeres medmennesker? Og det er også det eneste, der 
spørges om. Det kan give os noget at tænke på — og 
ikke alene nu ind under jul.

Lad kun julens glæde og julens fest og julens hjerte
varme fylde os i den juletid, der står for døren — men 
lad den også følge os i det nye år, der stunder til.

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.
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Ungdommen synger.

Her kommer vi unge nu helt som vi er, 
med fejl og vel også med mangelfuld evne.

Vi hilser jer, ældre, vi ved, det var jer, 
der lærte os fremad og opad at stævne. 
Nu søger vi frem gennem krudtrøg og damp, 
vi aner, der venter os modgang og kamp.

En inderlig trang 
bestemmer vor gang, 

vi tror jo på livets den jublende sang!

Vort blik søger ud, og vi prøver at se, 
vi skimter en tåge og mærker en frysen, 
vi hører en rallen, et suk og et vé, 
det er, som der sitrer i tågen en gysen. 
Vort blik søger op over tågernes spind, 
en smertefuld længsel går gennem vort sind.

Men stjernernes glans 
den fylder vor sans, 

vi tror jo på fremtidens skønneste krans!

Vi står nu og skuer hen over det land, 
hvor vi nu skal leve imellem hverandre, 
hvor vi nu skal prøve så godt, som vi kan, 
at finde os selv og den vej, vi skal vandre. 
Så mangen en vejviser før her vel stod, 
men de blev i krigen bestænket med blod.

Men underlig tyst 
vi føler en lyst, 

vi tror på det bedste, der bor i vort bryst!
C. H.



Hvad er skønhed? 
og hvad skal vi bruge den til?

Det kan godt være, der findes 
mange slags skønhed. Men 

de to slags, som jeg vil pege 
på her, er de vigtigste. Det er 
jeg ganske sikker på.

H. C. Andersen taler i sin ro
man O. T. om den ene slags 
skønhed således: »Skønhed be
stikker den letsindige, rigdom 
den fornuftige«. — Det kunne 
se ud til, at her var tale om den 
mere overfladiske skønhed . . . 
eller skal vi sige det lige ud

og lidt ondskabsfuldt: Det kunne se ud til, at her var 
tale om skønhederne. Ved ordet skønheder er der først 
og fremmest den ejendommelige egenskab, at det ude
lukkende får os til at tænke på det svage køn. En 
skønhed det er altid en pige eller en kone eller en 
dame. Mest en dame. — Mon I ikke kender følgende 
situation fra jeres barndom: »Mor, mor! skynd dig at 
komme! Der er en fin dame, der vil tale med dig!« Og 
den fine dame? ... ja — hun var meget velklædt. Måske 
lidt raffineret. Hun bragte noget af det med sig, man 
plejer at betegne som et pust fra den store verden. Hun 
var superelegant i tøjet. Måske havde hun også højrøde 
negle. Og måske var hun badut-springer for en eller 
anden fornem damekomité. Og når mor så kom i gang 
med at snakke med hende, så kunne det hænde, at 
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»damen« talte lidt højt ligesom til en døv. Så kom man 
til at tænke på en nipsfigur, der stod på en høj piede
stal og allernådigst lod sit velsignende blik dale ned 
over vi andre småfolk. Se det er jo også en slags 
skønhed. Og det er den skønhed, som H. C. Andersen 
siger om, at den bestikker den letsindige. Det er den 
ydre skønhed. Det er den skønhed, som varietelivet 
først og fremmest spinder guld på. Det er den forgænge
lige skønhed. — Det er den skønhed, man kan sammen
ligne med chokoladeovertræk. — Dersom man sutter på 
et stykke bolche med chokoladeovertræk, varer det ikke 
længe med den fine chokoladesmag. Og sådan går det 
med al den skønhed, som kun er skabt af ydre ting . . . 
Den bliver hurtigt til ingenting i tidens stadigt arbej
dende gab. — Jeg husker et citat fra en bog, som på 
en smældende præcis og skarp måde rammer, hvad den 
ydre skønhed er, og hvad den går ud på. Forfatteren 
fortæller om en rigtig smart pige, sådan en af dem, der 
har en lang stribe af vatskuldrede og pomadiserede 
mandfolk i sit kølvand: »Hun havde en af den slags 
kjoler på, der holder alle varme undtagen hende selv«. 
— Det var fra en knaldroman. Det kunne I vel nok for
nemme? Og så spørger I måske, om jeg virkelig læser 
knaldromaner — ja, sommetider,- for det, som man vil 
angribe, må man jo kende. Ellers er det hele jo bare at 
stå og slå øretæver ud i den tomme luft. Det var altså 
den ene slags skønhed . . . den ydre.

Men al sand og ægte skønhed kommer indefra. Den 
opstår af det billede, som Gud har nedlagt i ethvert 
menneske. For nu et øjeblik at blive ved det med tøjet, 
så kan vi bedst sige det med Nis Petersens ord: at den 
rigtige pige, hun kan »få balkjole ud af en rest, som en 
dum lille tøs kaster bort«. Hun kan præge selv det sim
pleste stykke stof med sin egen fantasi og sit eget liv, 
dersom hun altså har den lille lampe tændt inden i sig, 
som vi kan kalde den indre skønheds klare, uudslukke
lige kerte.

Kender I det, at vi ofte gerne vil noget helt andet, 
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end det vi skal? — Jeg ville f. eks. meget gerne kunne 
skære figur i træ: en brødbakke, en hest, en papirkniv, 
eller hvad det nu kunne blive til. Men nu må jeg nøjes 
med at lave melodier og spille dem for hvem, der gider 
høre på det. Jeg husker engang en ung mand, der kom 
og viste mig et muldyr, som han selv havde skåret. 
Han sagde stille og ligefrem: »Det må du få« — men i 
de få ord kunne jeg høre og fornemme hele den drøm 
om levende, varig skønhed, der har været til huse i 
hans sind, mens han arbejdede på dette muldyr. Jeg er 
sikker på, at han under sit arbejde har følt den samme 
skaberglæde, som jeg føler, når det er lykkedes for mig 
at lave en melodi, som der er nogle, der er glade for. 
Sommetider, men kun når jeg er helt alene, går jeg hen 
og føler på muldyret. Det virker omtrent på mit sind 
som at høre en symfoni af Mozart eller en sang af Carl 
Nielsen. Og jeg kommer til at tænke på den store rus
siske skuespiller, som sagde, at det er på scenen som i 
livet: der gives ikke store eller små roller, men kun store 
eller små mennesker. Stor er den, der udfylder sin rolle, 
hvad enten så rollen er stor eller lille. Det er iøvrigt 
ikke nogen ringe ting at lave et muldyr af træ. Det må 
være en fryd, for hvem der kan det. Det er heller ikke 
nogen ringe ting for en kvinde at gå i en stue og ordne 
blomster på en sådan måde, at såvel blomsternes sødme 
og skønhed som husmoderens egen omsorg og lykke
følelse med en dyb glæde slår den i møde, som er under 
samme tag. Intet er en ringe ting, når det er skabt og 
udført i trofasthed og med hjertet fuldt af trang til ægte 
skønhed.

Jeg har ovre i Amerika en god dansk ven. Han er 
redaktør af det dansk-amerikanske blad »Dannevirke«. 
Han er en af danskhedens store forkæmpere på en van
skelig post. Ofte har han glædet mig med at sende mig 
digte, som han selv har skrevet, og han har givet mig 
lov til at bruge disse digte både mundtligt og skriftligt, 
hvor jeg vil. Men jeg bruger dem kun, når jeg føler 
mig i godt selskab. Her får I et af dem. Det handler 
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om to, der finder hinanden ... og det kan I da ikke have 
noget imod? — Men jeg tror også, at I vil forstå, at det 
jævnt og enkelt handler om de to slags skønhed, som 
vi her har snakket om ... De to slags skønhed, som altid 
fører en rasende kamp, ikke mindst i unge menneskers 
hjerter.

Mit hjerte var bygt som et prægtigt palads 
med buede vinduer af kunstslebet glas, 
med tårn og med knejsende tinde.
Og loftet var hvælvet som himmelen blå 
med blinkende, venlige guldstjerner små 
prinsessen! hun troned’ derinde.

Men nu er mit hjerte en stråtækket vrå 
med småbitte ruder, med dørklink og slå ; 
men mennesker pusler derinde.
Prinsessen fik skrupler, da himlen fik skyer; 
nu sidder ved ruden stilfærdigt og syr 
i kvælden en kær lille kvinde.

Aage Lund.

Den store skolestue.
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Køkkensang.

Tekst: Erik Bertelsen.
Musik: Aage Lund.Let og mildt og i takt.
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Havens frugter, markens grøde, 
blanke fisk fra havets bund 
skænkes mennesket som føde 
til at holde kroppen rund. 
Og en husmor ret sig fryder 
ved at gå og være kok; 
når hun blot til hjemmets gryder 
dag for dag kan skaffe nok.

Der er solskin i mit køkken 
og tilfredshed i mit sind.
Vil man være ven med lykken 
skal man selv den lokke ind. 
Og den bedste opskrift bliver: 
Livet blander surt og sødt, 
men når røg i øjet river, 
skal man synge uforknyt.



Diktatur og demokrati.

Om den verdenskrig, som fornylig er udkæmpet, og 
som ikke har fundet sin afslutning endnu, er det 

ofte blevet sagt, at det var en krig mellem diktatur og 
demokrati. Og selvom det i høj grad var en krig mel
lem forskellige økonomiske interesser, så var det også 
en krig mellem diktatur og demokrati.

Vi har oplevet, hvordan mange millioner af menne
sker har hyldet diktaturet i fanatisk begejstring. Og vi 
har også oplevet, at andre millioner har bragt uhyre 
ofre for at tjene demokratiet. Hvis forholdet mellem dik
tatur og demokrati er sådan, at det ene k u n er dårligt, 
og det andet kun er godt, hvordan kan så mennesker 
se så forskelligt på det, som de gør? Selvfølgelig er der 
medløbere og vel også hyklere i begge lejre. Men vi 
må vel alligevel regne med, at størstedelen af medlem
merne i begge lejre virkelig tror på deres sag.

Inden vi kasserer noget, er det rigtigst først at under
søge, om det har nogen værdi. Er der da noget godt at 
finde i diktaturet? — Lad os se os lidt om. Findes der 
f. eks. diktaturformer i dyreverdenen?

Når vildgæssene trækker, er der altid en førergås, som 
hele flokken følger. Det er den klogeste og mest erfarne 
— i hvert fald set med gåseøjne. Og de andre gæs er
farer sig til, at når bare de følger førergåsen, og gør 
som den gør, så finder de lettest de bedste fiskesteder 
og de bedste overnatningssteder, hvor de er bedst be
skyttede mod fjender. Det er altså, ligesom når en min
dre erfaren landmand ser efter, hvordan den dygtige 
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landmand gør, og så gør ligesom ham for at opnå det 
bedste resultat. Og det har altså intet med diktatur at 
gøre.

Blandt de vildt levende flokke af okser skal der ofte 
være en stor, kraftig tyr, der fungerer som fører for hele 
flokken. Her er det den rå kraft, der er forenet med en 
hensynsløs egoisme, og som giver sig udslag i et liden
skabeligt magtbegær, så det smager jo lidt af diktatur.

Men ellers er det vist først i menneskenes verden, vi 
møder det egentlige diktatur. Og her har vi jo Tyskland 
som det mest nærliggende og afskrækkende eksempel.

Diktatur kan kun opstå af kaos!
Der må først et menneskeligt forlis til, før man kan 

klynge sig til diktaturet som en redningsplanke. Først 
når de menneskelige værdier, som man skulle leve på, 
går til grunde, og først når de ordnede forhold, der gav 
tilværelsen indhold og tryghed, smuldrer og synker i af
grunden, først da kan diktaturet få fodfæste.

Det er rodløshed — det er forvirring — det er neder
lag — det er fortvivlelse, der er forudsætningen for al 
diktatur.

Det første, Hitler gjorde for at grunde sit diktatur, var 
at opløse alle foreninger og sammenslutninger, hvor men
nesker havde fundet sammen om noget fælles: fagfore
ninger — ungdomsforeninger — idrætsforeninger og lig
nende. Alt gruppefællesskab skulle splittes ad. I forvejen 
var der kaos og fortvivlelse. Først når der herskede for
virring og angst i sindet og tomhed i sjælen, først da 
kunne diktaturet få indpas.

Læg også mærke til, at bortset fra de sølle åndelige 
undermålere, som altid lader sig drive af hvemsomhelst 
og hvorsomhelst til hvadsomhelst, — bortset fra disse, 
så var det også her hjemme de mænd, der sluttede op 
om nazismen og diktaturet, netop de mænd, som det var 
gået galt for enten økonomisk eller på anden måde.

Jeg mindes fra en tur i Tyskland i 1931 en aften, hvor 
vi var kommet i diskussion med en flok tilfældige men

2
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nesker. De råbte og skreg disse mennesker — råbte på 
redning fra kaos — råbte på Hitler og diktatur. De var 
så tomme, at de sikkert var ude af stand til at tænke. 
Forresten er det vistnok umuligt at tænke, når man er i 
gang med at råbe.

Vore forsøg på at tale om det enkelte menneskes ud
viklingsmuligheder, som kun kan udfolde sig i et sundt 
demokrati, blev mødt med stenkast.

Det var desperate mennesker, 
der var besat af en ond ånd.

Tyskland i 1933: gaderne fyldt med skjorteparade og 
hilseidioti, — alt hvad der kunne udslette det enkelte 
individ — lige mange søm i alles både åndelige og 
fysiske støvlehæle — samme åndelige og legemlige 
skridtlængde — sammenbidte, hårde ansigter — hæse 
preussermilitaristiske kommandoråb. — Det lå i luften 
dette; vi vil have magt! magt! magt! man marcherede, 
og man ekserserede! og man gjorde det dengang frivil
ligt! De mente ganske givet, at de havde fundet en form, 
der gav mening og indhold i deres tilværelse.

I 1935 var jeg igen i Tyskland. Selv de ganske unge 
var trænede i at holde trit og retning — eensretning. 
Deres lærere og foresatte var dødsensalvorlige mænd — 
og kvinder uden smil, der tog deres opgave højtideligt. 
Og vi har ikke lov til at tvivle på, at de gjorde det i 
den allerbedste hensigt. Men vi må huske på, at mange 
af historiens værste dumheder og skændigste forbrydelser 
er begået i »den allerbedste hensigt«.

Året efter var jeg igen i Tyskland og videre ind i 
Tjekkoslovakiet. Skulle man nu drage en sammenligning 
mellem diktaturet og demokratiet, som det viste sig i 
disse to nabostater, så må det indrømmes, at det i første 
omgang tilsyneladende ikke faldt ud til demokratiets 
fordel.

I Tyskland: præcished og orden — ensartede priser — 
dejlige autostrader og forholdsvis rent.

I Tjekkoslovakiet: en iøjnefaldende fattigdom — mas
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ser af krigsinvalider — dårlige veje og stor arbejds
løshed.

Men gav man sig til at undersøge det lidt nøjere, så 
opdagede man snart, at mens Tyskland byggede ka
serner, så byggede Tjekkoslovakiet universiteter. Og 
mens tyskerne råbte op om raceteori og lebensraum, så 
talte tjekkerne om den gamle forbindelse mellem Dan
mark og Tjekkoslovakiet og mindedes Thyge Brahe og 
dronning Dagmar.

Kan diktatur da ikke skabe noget godt?
Jo, af døde ting kan en diktator bygge store ting op. 

Men virkelig levende, værdifulde og åndeligt set har
monisk udviklede mennesker kan diktaturet ikke skabe. 
Den individuelle udvikling, der er en forudsætning for 
et normalt menneskes lykke, kan kaldes frem og 
lokkes frem og elskes frem, men een ting kan den 
ikke: den kan aldrig kommanderes frem.

Diktaturets jerntunge hånd vil lamme og dræbe al 
menneskelig selvudfoldelse. Diktatur vil altid og i alle 
forhold være livsdræbende — også for diktatoren selv. 
Findes der et mere ynkværdigt menneske, — og findes 
der en mere ensom mand end en diktator.

Vi mindes endnu Hitlers radiotaler — disse dyriske 
brøl, der vel sagtens måtte være så voldsomme, for at 
han kunne overdøve sin lønlige tvivl på sig selv og 
sine rent ud fantastiske mindreværdskomplekser. Og så 
modsætningen, demokraten præsident Roosewelts stilfær
dige kaminpassiar — uden nogen voldsom ydre kraft, 
men med så meget des større indre styrke.

Nu er imidlertid det nazistiske diktatur blevet kvalt. 
Og alligevel fortsætter kampen mellem diktatur og de
mokrati. Nu taler vi om det kommunistiske diktatur, og 
selvom det ikke er helt det samme som det nazistiske, 
så er lighedspunkterne alligevel så store og så mange, 
at det kan være vanskeligt at se forskel.

Begge steder møder vi: ringeagt for det enkelte men
neske — kun masserne interesserer — hemmeligt stats- 

2*
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politi, der spreder angst og frygt mellem mennesker — 
hensynsløs udryddelse af anderledes tænkende — løgnen 
taget i statens tjeneste under navnet propaganda — 
parademarch og militarisme — storpralende selvforher
ligelse — tilbedelse af føreren som en ufejlbarlig gud — 
massesuggestion, det vil sige, at man tvinges til at tro 
det, som man tror, at de andre tror — og en uhyggelig 
ensretning, det vil sige en almindelig massefordummelse, 
— der slår tilbage og rammer diktatoren selv.

Skal vi dæmme op for denne røde bølge af kom
munisme, som nu skyller hen over Østeuropa, da gør vi 
det sikkert bedst ved simpelthen at give de dårligst stil
lede i samfundet så gode levekår, at al snak om kom
munisme ingen interesse har.

Samarbejde mellem to diktatorer er vist en umulighed. 
Før eller senere vil den ene sluge den anden. Navnlig 
er der eet begreb, som spiller en alt for stor rolle i sam
arbejdet — også i demokratiet. Det er begrebet prestige 
(udtales prestisj).

Hvad er så prestige for noget?
Lad os forestille os to skolebørn på en legeplads. Vi 

kan godt lade den ene hedde Josef og den anden Harry. 
Josef går endnu i første klasse, Harry er rykket op i 
anden klasse. De er ved at spille bold efter bestemte 
russisk-amerikanske regler. Men så sker det, at bolden 
ryger ud af banen, og de kan ikke blive enige om, 
hvem der har skylden, og ingen vil hente den. Josef 
tager sin klasse til vidne på, at Harry har skylden,- og 
Harry tager sin klasse til vidne på, at Josef har skylden.

De vil begge to gerne i gang med boldspillet igen, 
men ingen af dem kan give efter, for så vil de andre 
drenge gøre nar af ham, og han vil miste sin prestige. 
Begge klasser går og skuler til hinanden, og snart be
gynder de hver for sig at samle sten sammen til at 
smide efter den anden, hvis han skulle komme for nær. 
Og så har vi den kolde krig.

Når drengene bliver store, ser vi, at de hedder Josef
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Stalin og Harry Trumann. Men jo mere »voksne« men
nesker bliver, jo mere barnagtige bliver de med hensyn 
til at passe på deres prestige.

Noget af det, der mest adskiller diktatur fra demokrati, 
møder vi i diktaturets bestræbelser for at ensrette folk. 
Denne ensretning er i strid med selve naturens orden, — i 
strid med de mest elementære naturlove, — og i strid med 
de love, der gælder for den menneskelige lykkefølelse.

I parken ved Frederiksborg slot står der en mængde 
træer og buske, der alle er klippede i en bestemt facon. 
Det er modbydeligt at se! Det er naturen lagt i lænker! 
man kommer til at tænke på en række maskinklippede 
tyskerhoveder. Det er diktatur og ensretning.

Demokratiet kan vi finde ved landevejsgrøften et godt 
stykke fra slottet. Her vælder det op af jorden med alle 
mulige levende vækster mellem hverandre — store og 
små side om side i alle mulige farver.

Livets rigdom i al sin mangfoldighed.
Alle blomster er ikke lige kønne og heller ikke lige 

gode, men alle lever her med lige stor ret, — selv en 
brændenælde får lov til at gro. Livet er så rigt og skønt 
netop i sin afvekslende mangfoldighed, at al ensretning 
er en forbrydelse mod selve skaberånden. En rød blomst 
kan være vidunderlig, — men tænk om alverdens blom
ster alle var røde!

Heller ikke to mennesker er ens. Ethvert menneske er 
noget for sig selv — og skal også have lov til at være 
sig selv. Det værdifulde i demokratiets idé er jo netop 
agtelse for ens medmenneskers personlighed, hvad enten 
de er fornemme eller simple — begavede eller enfoldige 
— rige eller fattige. Alle og enhver har lov til at lave 
sine meninger selv! og en demokrat indrømmer, at en 
anderledes tænkende også kan have ret.

Vejen til lykken går ikke ad de samme stier for alle 
mennesker, og en demokrat forbeholder sig ret til at 
begå sine dumheder selv, — det er måske netop gen
nem disse dumheder, han skal lære det, som han har 
mest brug for.
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Frihed under ansvar! siger demokratiet. Den enes per
sonlige frihed begrænses kun af hensynet til andres per
sonlige frihed, — en begrænsning, der ganske vist griber 
temmelig dybt ind i den uindskrænkede frihed. Uind
skrænket frihed eksisterer jo overhovedet ikke!

Diktaturet kan kun bæres oppe af slavesjæle. Men 
demokratiet kan kun bæres oppe af frie, selvstændigt 
tænkende, ansvarsbevidste mennesker, der kan glæde 
sig over livets vidunderlige mangfoldighed i al sin 
skønhed og guddommelige rigdom.

At lære vore unge at se og elske denne livets mang
foldighed og forstå ansvarets rigdom og leve derefter 
er også vore ungdomsskolers opgave og indsats i kam
pen mellem diktatur og demokrati.

Charles Hansen.

Vinterholdet 1949 — 50.



Indtryk fra England.

Mon ikke de fleste unge nu om dage har en vis ud
længsel i blodet. Man hører så meget om andre 

lande, så man går og får lyst til selv at se noget af det.
Jeg har altid gerne villet en tur til udlandet og var 

derfor heller ikke sen til at gribe chancen, da den plud
selig en dag bød sig. Jeg kunne komme i huset hos en 
lægefamilie i England lidt nord for London. Stillingen 
var familiær, hvad jeg også helst ville have, da jeg reg
nede med, at man ville lære mere et sådant sted.

Dagen for min afrejse oprandt omsider og endda med 
strålende solskin. Jeg var meget spændt på, hvordan 
rejsen ville forløbe, især da jeg skulle rejse helt alene 
og ikke havde megen kendskab til det engelske sprog, 
— det er jo bl. a. det, man rejser ud for at lære.

Overfarten fra Esbjerg til Harwich forløb uden større 
vanskeligheder, og efter knap et døgns forløb er der 
land forude. Det er Englands kyst, der dukker op, og 
inden længe kan man tydeligt skelne husene inde i lan
det. Det hele ser i grunden slet ikke så fremmed ud, 
som man først havde tænkt sig. Man undrer sig lidt 
over, hvorfor der er så mange skorstenspiber på hvert 
hus, — men det får man vel senere en forklaring på.

Noget af det første, man ser efter, er vel nok, om hu
sene nu er så mørke og skumle, som man er blevet for
talt. Ja, helt rene kan man nu ikke sige, at de er, der 
er ingen hvidkalkede huse, ingen rødstensvillaer. Det 
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hele synes at være gråt i gråt, alting er sværtet ind i 
sod fra de talrige fabrikker og tog. .

Så snart man kommer i land i Harwich, myldrer der 
med dragere, der alle er lige ivrige efter at tjene en 
skilling ved at hjælpe de rejsende med deres bagage. 
Det er omtrent umuligt at komme forbi dem uden at give 
dem lov til at transportere ens kufferter derhen, hvor 
man vil have dem.

Nu går turen længere ind i landet. Man sidder og 
ser ud gennem kupévinduet på alt det nye og spæn
dende. Rundt omkring alle marker er der læhegn af en 
eller anden art løvtræer. Inde på selve markerne står 
for det meste flere træer spredt rundt omkring. Selv om 
England har hårdt brug for hvert stykke jord, de kan 
opdyrke, er disse træer et tegn på englændernes med
fødte sans for naturens skønhed.

En ting, jeg lagde mærke til, var, at man ikke ser ret 
mange beboelseshuse ude på landet, hverken gårde eller 
huse. Man kører gennem store strækninger, ja man kan 
næsten sige øde strækninger, indtil man så pludselig får 
øje på nogle bygninger inde imellem nogle træer. Det 
synes at ligne en hel lille landsby med et slot i midten. 
Det er ejeren af markerne rundt omkring, der bor i en 
som oftest meget gammel men fin, stor bygning i midten. 
Rundt om denne ligger der en del småhuse, det er tje
nestefolkenes små hjem. Ligesom udhusene ligger også 
de i en passende afstand fra hovedbygningen.

Endnu er der et stort skel mellem den engelske ar
bejdsgiver og tjenestefolkene — især på de store, gamle 
gårde. Den gamle adelige fomemhed er der endnu noget 
af på sine steder, dog har den sidste krig og forholdene 
under den forandret meget herved. Da måtte alle — 
uden standsforskel — kæmpe side om side for at holde 
sammen på det hele.

For ikke så mange år siden havde alle, der havde 
eget hus, en tjener eller tjenestepige i omtrent hvert rum 
i huset. Det finder man ikke ret mange steder nu, alle 
har måttet indskrænke sig mer eller mindre. Kun få — 
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de mest rige — kan stadig holde de gamle fine og for
nemme engelske former i ære, især ældre mennesker sæt
ter alt ind på at bevare formerne. Den yngre generation 
er meget mere fritsynet og naturlig.

Englænderne bliver tit beskyldt for at være meget 
kolde og stive — til tider endog storsnudede. Dog tror 
jeg ikke folk, der kender en lille smule til englænderne, 
vil beskylde dem for nogen af delene. Tværtimod, jeg 
synes altid, man møder stor høflighed og hjælpsomhed 
hos folk her i landet.

Englænderne er jo fremskridtsmennesker i mange ret
ninger, men derfor undres man også så meget mere over 
nogle ting, som er forfærdelig gammeldags og upraktiske. 
Jeg tror, at alle englændere på bunden er meget kon
servative. En af Englands nuværende ministre er f. eks. 
så konservativ socialdemokrat, at han ikke vil købe 
sig selv et smokingsæt!

Jeg kender en husmor, som for nogle dage siden kom 
hjem fra et ferieophold i Danmark. Da hun kom hjem, 
sagde hun til mig, at hun syntes, at de danske hus
mødre i grunden havde det meget lettere under målti
derne end den engelske husmor. Og det måtte jeg give 
hende ret i. Her i England bliver f. eks. ved et teselskab, 
både til hverdag og fest, alle kopperne anbragt på den 
bordende, hvor værtinden har sin plads. Det er nu hen
des arbejde at fylde alle kopperne og sende dem rundt, 
dog forinden hun kan begynde påfyldningen, må hun 
have at vide af hver person, om de ønsker sukker og 
fløde i eller måske kun een af delene. Inden længe er 
kopperne tømte, og så går de tilbage til værtinden for 
at blive fyldt påny, og hvis nu ikke værtinden er sær
lig god til at huske, må hun atter stille spørgsmål an
gående sukker og fløde. Det samme gentager sig ved 
alle de øvrige måltider, så man kan nok sige, at den 
danske husmor kommer lettere om ved det.

De engelske husmødre går på indkøb hver dag, selv 
om de fleste har køleskabe o. lign, til at holde maden 
frisk og egentlig godt kunne købe hjem til flere dage. 
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Men det er en selvfølge, at hun skal ind til byen en 
tur hver formiddag med kurven over armen.

Og lige så selvfølgelig en ting er paraplyen over 
mandens arm, eller den bruges som spadserestok. Selv
følgelig bruger kvinderne også paraplyer, men den er 
mere karakteristisk for manden.

Hvis man tager til London en dag, vil man, enten 
det regner eller er solskin, se de fleste gå rundt med 
deres paraply. Første gang, jeg var i London, var det 
strålende solskin, og jeg undrede mig derfor meget over, 
hvorfor folk slæbte rundt med paraplyen. Men efterhån
den som man lærer det engelske vejr at kende, bliver 
man hurtigt klar over, at det er en meget god idé altid 
at have en paraply ved hånden. Jeg har aldrig oplevet 
et så ustadigt vejr som denne sommer her i England. 
Altid, når man går ud, skal man være forberedt på at 
få en byge, selvom det ser aldrig så strålende ud, når 
man tager hjemmefra.

Et hav af bevægelige paraplyer er et meget karakte
ristisk billede fra Londons gader. Men tro nu ikke, de 
hindrer trafikken på fortovene, englænderne bevæger 
sig lige så sikkert og frit ud og ind mellem hverandre 
med paraply som uden.

Ved alle busstoppesteder og flere andre steder i de 
engelske byer finder man altid plakaten »Dan kø her!« 
Alle vegne, hvor man skal vente i fem minutter, danner 
man helt mekanisk kø, i forretninger, ved biografer 
o. s. v. Aldrig ser man folk presse og skubbe for af 
komme først, man stiller sig pænt nederst i rækken og 
venter på sin tur.

Londons mange og store parker er meget benyttede, 
så snart der er en lille smule sol. En dag gik jeg ind i 
Regent park for at hvile fødderne lidt og fandt da også 
endelig en nogenlunde behagelig stol, som ikke var op
taget. Jeg havde lige sat mig rigtig godt til rette, da der 
kom en herre hen til mig og krævede betaling for sidde
pladsen — to pennies — ikke fordi det var en formue, 
men siden har jeg altid sat mig i græsset, når jeg gik i 
parken.
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Forklaringen på de mange skorstenspiber på de en
gelske huse får man, når man kommer ind i husene. 
Her i England er der nemlig kun få huse, hvor der er 
indlagt centralvarme, og i stedet for er der i alle væ
relserne et åbent ildsted. Det er meget hyggeligt med 
den åbne ild, men man kommer ikke uden om, at me
dens man bliver stegt på den side nærmest ilden, er man 
iskold på den anden. Derfor finder man også altid den 
engelske familie samlet i en rundkreds foran ildstedet.

I august måned skulle jeg med min familie på som
merferie, vi skulle tilbringe hele tre uger ved Wales 
sydkyst. Vi havde en dejlig køretur gennem noget af 
det skønneste af England. Der er ca. 300 miles herfra til 
Sydwales. Alle de engelske veje slår mange sving, selv 
de mest befærdede, men jo nærmere vi kom Wales, jo 
skarpere og oftere blev svingene.

I den første del af Wales lægger man mærke til, at 
alle husene er bygget af flade grå sten. Det er sten, der 
for år tilbage er brækket op af markerne rundt omkring. 
Herude er det ikke træer eller buske, der udgør læheg
nene omkring markerne, men stengærde bygget af disse 
flade sten.

Dernæst kommer vi ind i bjergegne, og vejen slynger 
sig ind og ud mellem de meget høje bakker, bjerge kan 
man godt kalde mange af dem, tit er toppen dækket af 
skyerne. Det er en meget skøn egn, skiftende med de 
mægtige bakker og dalene med de små landsbyer ind 
imellem.

Der omkring, hvor vi opholdt os, var der en mængde 
gamle slotte, og alle var de bygget af samme slags grå 
sten. Nogle af slottene er stadig beboet, men andre lig
ger halvt eller helt i ruiner. De fleste af dem ligger på 
en forhøjning med udsigt over byen nedenfor, eller med 
udsigt ud over havet. De fleste er også bygget ens, nem
lig i en firkant med en lukket gård i midten og med et 
tårn i hvert hjørne.

Selv om jeg syntes, bjerglandskabet inde i landet var 
meget smukt, så betog det skønne kystlandskab mig dog 
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i endnu højere grad. Udsigten inde fra landet ud over 
de meget stejle klippevægge og videre ud over havet, 
hvor der lå små og store klippeøer spredt rundt om, var 
vidunderlig. Jeg ville næsten ikke tro mine egne øjne, 
da jeg første gang så det syn.

Kirkerne er herude allesammen bygget i samme stil, 
selv om der er forskellige størrelser, og de er også af 
disse grå sten. Man kan forgæves søge efter en lille 
hvid landsbykirke, som kunne minde om ens hjemlige 
kirke, men ingen steder ser man herovre hvidkalkede 
kirker.

Om dagen badede vi eller gik og kørte lange ture. 
Når der var lavvande, kunne man gå langs stranden 
nedenfor klippevæggen, men når der var højvande, 
stod vandet højt op på klipperne. Aftenen benyttede vi 
ofte til en tur ud på havet på fisketur i en lille motor
båd. Vi fangede makreller med snøre. Foruden at det 
virkelig var spændende, om man kunne fange nogen 
fisk, var det en nydelse at sidde i den gyngende båd, 
mens der blæste en mild men alligevel frisk aftenbrise.

Når mørket begynder at falde på, ser man klippe
kystens mørke silhuet underlig fint tegnet mod den ly
sere himmel. Og inde i byen begyndte alle de kulørte 
lys at blive tændt et efter et. Et hotel, der lå på en 
klippe lige ud mod havet, blev lyst op udefra af røde 
projektørlys. Det så vældig flot ud, især da det var en 
bindingsværksbygning.

De tre uger her i Wales var en dejlig tid, den gik 
bare alt for hurtigt. Men hvor er det i grunden dejligt 
at komme tilbage til sit arbejde igen efter en ferie.

Nu ville jeg bare ønske, der havde været en eller 
anden form for sport her i byen, som man kunne gå 
til, men her er hverken gymnastik eller boldspil. Der er 
gymnastik i nogen byer, men ikke her, det er det, jeg 
savner mest herovre. Her i byen som i mange andre, 
er der en international klub, hvor alle udlændinge fra 
byen og omegnen kommer. Der kommer også en del 
engelske unge til disse aftener. Det er nok byens bedste 
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og mest interesserede unge, man møder her. Vi leger, 
synger, drikker te og snakker, det er både morsomt og 
hyggeligt. Og meget interessant er det også at møde så 
mange unge fra andre lande.

Der er temmelig mange udlændinge her på denne egn, 
både fra hele Skandinavien og flere andre lande. Der 
er mange danskere spredt rundt om i hele England, vel 
mest her i midt- og Sydengland, og næsten alle er godt 
tilfredse med forholdene her.

Der er mange flere af Danmarks ungdom, der rejser 
til udlandet nu for kortere eller længere tid, end der 
nogensinde før har været. Det er også, mens man er 
ung, man skal rejse ud og se sig om. Senere hen vil 
man måske ikke få lejlighed dertil og vil bitterlig for
tryde det. Det behøver jo ikke at være for flere år, selv 
om man rejser uden for sit hjemlands grænser.

Rejs ud og se dig om, mens du er ung og rask, og 
du får en masse herlige minder, som du senere hen i 
livet altid vil prise dig selv lykkelig for at have og tænke 
tilbage på, og som du ikke ville undvære for guld.

Hilsen til alle fra sommeren 1946.
Grethe Vogdrup.



Sverigesturen 1950.
»Vi mødes på Bechs hotel i Frederikshavn den 17. juni 

senest kl. 1530«. — Sådan omtrent lød en del af teksten 
på det udsendte program. Og vi mødte alle — endog 
til tiden. Alt tegnede således såre godt. Men ak! Så 
snart vi var samlede i hotellets sal, opdagede jeg, ved 
et kik i rygsækken, at der manglede et bundt pas med 
tilsvarende svenske penge til en femtedel af deltagerne. 
Da løb det mig koldt ned ad ryggen, men mens vi sang 
en sang, fløj Pelles til telefonen, og takket være Charles 
Hansen og hans motorcykle lykkedes det at få passene 
med toget, der kørte til »Sessan«, og »alle blev reddede«. 
Det var spændende minutter, da vi stod nede ved pas
kontrollen og ventede, mens vore kammerater vinkede 
til os fra skibet, men ærlig talt — det var også det ene
ste uheld på hele turen, ja på begge turene.

Desværre var det gråvejr, da vi sejlede ud, så vi 
kunne ikke rigtig nyde det smukke syn, det er at se 
vort lands kyster fortabe sig i horisonten. Sejlturen var 
herlig. De få tilløb til søsyge blev holdt nede ved hjælp 
af »Syng dig glad«, og før vi ret vidste af det, skimtede 
vi Vinga fyr »om bagbord«.

Nu fik vi travlt med at se os om. Hvor er der dog 
forskel på den danske hvide sandstrand og den svenske 
skærgårdskyst med sine mer eller mindre nøgne sten
kolosser, der ligger spredt ude foran den egentlige kyst
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Snart nåede vi indsejlingen til selve Göteborgs havn, 
hvor de mange lange rækker af kraner tegnede silhu
etter mod den grå aftenhimmel. Neonlysenes mange 
livlige farver lyste os i møde og fortalte, at vi nu var 
kommen til en storby. Efter en smertefri vandring gen
nem paskontrol og told nåede vi ud på gaden, hvor 
nogle gode venner derovre fra var mødt op for at vise 
os vej til Otterhållerskolan, der skulle være vort hjem i 
disse herlige dage — eller snarere nætter. Og det skal 
straks slås fast, at bedre kvarter kunne vi ikke ønske 
os. Dette, at vi kunne bo og spise samme sted, var en 
vældig fordel. Vi sparede derved en masse tid, og der 
var meget mere samling over os, end der ofte har væ
ret. Hvem husker ikke deltagernes jubel, da vi næste 
morgen blev trakteret med risengrød. Ja tænk jer, alle 
I, der ikke var med derovre. Vi fik risengrød til morgen
mad hver dag og en herlig svedskegrød til middag den 
ene dag, vi spiste på skolen.

Vi danske vil jo gerne snakke om mad, men uden 
mad og drikke o. s. v. — Jeg tror nok, den overordent
lig elskværdige køkkenchef og hendes flinke medhjæl
pere fik respekt for vor appetit.

Tidlig næste morgen startede vi i store busser og kørte 
langs Götaelven forbi den pragtfulde gamle Bohusfæst
ning og videre over Gustafsberg. Hvilken oplevelse. Da 
vi stod ude på en klippekant og så ud over vandet 
dybt nede under os, og vi så den smukke udsigt ud 
over skærgården og over den nye snoede bjergvej, tror 
jeg, vi alle følte, at så skønt et syn ser man kun få 
gange i sit liv. Det var måske turens højdepunkt, da vi 
på dette sted sang »Du gamla, du fria«. Den slags op
levelser giver rejselysten ny næring. Man føler sig så 
uendelig lille i denne storslåede natur. Tæt ved var der 
en herlig teltlejr, hvor solbadende mennesker i hundred
vis hentede sol og sundhed.

Videre gik turen gennem Uddevalla til Trollhättan, 
hvor en herlig middag ventede os. Vi havde ved vel
vilje fra hr. direktør Berlins side fået lov til at se både
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Gustaf sbergvej en.

den gamle og den 
nye kraftstation, som 
begge blev forevist 
og forklaret. Det var 
imponerende at se 
disse mægtige anlæg, 
der er resultater af 
moderne ingeniørers 
og teknikeres fanta
stiske snille. — Den 
nye kraftstation var 
sprængt som en hule 
ind i bjerget. »Hu
len« var på højde 
med et fireetagers 
hus over gulvhøjden 
og lige så meget un
der, så det var et 
storstilet syn.

I den gamle kraft
station stod der 13

kæmpeturbiner på rad, der tilsammen producerede 190.000 
turbine-hestekræfter, der forsyner store dele af Sverige 
med elektrisitet.

Også de imponerende sluseanlæg nåede vi at se, og 
vi var tilmed så heldige at se dem i funktion. Vi så, 
hvorledes store og små skibe på kort tid kan overvinde 
den vandstandsforskel på 32 meter, der er mellem Göta- 
elvens nedre løb og Vänernsöen. Selv om man har hørt 
og læst om det i geografitimerne, gør man sig ingen 
forestilling om hvor storslået et skuespil, det er.

Hjemturen kørte vi langs Götaelvens østlige bred, og 
efter et dejligt aftensmåltid var vi ude at se på byen.

Næste morgen måtte vi tidligt op, da vi skulle med 
rutebåd til Marstrand. Vi sejlede i to timer i den herlige 
skærgård, hvor billedet vekslede ustandseligt, efter som 
de større og mindre skær passeredes og nye dukkede 
frem. Da vi nærmede os Marstrand, kunne vi på lang
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afstand se konturerne af den mægtige Karlstensfæstning, 
der dominerer hele øen. Denne kampestensfæstning er 
for en stor del bygget af straffefanger, der under umen
neskelige kår har måttet bakse med de mange store sten. 
De mange uhyggelige fangehuller og torturredskaber 
minder om de grufulde behandlinger, disse fanger har 
været ude for. Det kunne være interessant nok at for
tælle om nogle af disse fangers mærkelige skæbner, men 
det ville føre for vidt.

For os danske var det en oplevelse at få forevist og 
forklaret, hvor Tordenskjolds soldater i 1719 lå i en dal 
og beskød fæstningen, medens fæstningens kanonkugler 
fløj hen over soldaterne uden at kunne ramme dem. Vi 
så den bro, Tordenskjold gik over, og den dør, han 
bankede på, da han ville have kommandanten med ud 
i gaderne for at se de opstillede soldater. Samme kom
mandant måtte betale for denne historie med sit liv, og 
det er vel i grunden forståeligt nok.

Under en rundtur på denne ejendommelige klippeø 
passerede vi »Nålsøgat« — »Nåleøjet«, og selv jeg slap 
igennem, om end det kneb.

Da vi med en lille færge kaldet »Sporvognen« kom 
over til Koøen, hvor vi skulle spise til middag, havde 
fruen på hotellet glemt, at vi skulle komme, så der blev 
travlhed. Imens fik vi os et tiltrængt hvil, og nogle af 
de mest energiske fik en lille dans mellem bordene 
sålænge.

Ved afsejlingen fra Marstrand stemte vi i med en sang, 
og vi havde straks kontakt med et svensk selskab på 
samme båd, og sangen lød nu næsten ustandseligt under 
sejlturen hjem til Göteborg.

Aftenen tilbragte vi i Trädgårdsföreningen, hvis store 
palmehuse og overdådige blomstergrupper sent vil glem
mes. Her var musik, og det blev en fin aften.

Næste morgen var vi på rundtur i kanalerne og i 
havnen med »Paddan«s både. Det var en meget inter
essant tur, hvor vi sejlede under 17 af Göteborgs mange 
broer. En speaker i bådens forstavn fortalte dygtigt og

3
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Koncertsalen i Liseberg.

livligt om de mange ting, vi så på turen. — Mens vi 
sejlede i havnen, så vi Svenska-Amerikaliniens flotte 
skib »Gripsholm« og en mængde store nybygninger på 
de tre meget store værfter.

Om eftermiddagen var vi med sporvogn ude på Salt
holm, der er et kendt badested i skærgården. Her krav
lede vi rundt og tog afsked med klipperne og nød det 
gode vejr. Aftenen tilbragte vi i Liseberg, der er et helt 
kapitel for sig, som jeg desværre af pladshensyn må gå 
let hen over, men her er fest, lys og farver, her er mu
sik og gøgl, stemning og mange mennesker. Det var et 
fint punktum for vore dage i Sverige.

Næste morgen sejlede vi hjem efter at have tilbragt 
nogle dejlige dage i kammeratligt samvær i de storslå
ede svenske omgivelser. At vi havde nogle ekstra læk
kerier i kufferter og rygsække, som vi skulle hjem og 
prale med, er en historie for sig.

I Frederikshavn skiltes vore veje, og nu står der et 
smukt sølvfad på min boghylde og minder mig om de 
herlige dage, og det siger jeg tak for.
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Jeg vil gerne slutte dette »brev« med en rigtig hjerte
lig hilsen til alle bogens læsere.

Tak for breve og hilsener i årets løb og tak for tro
fasthed mod skolen og mod elevforeningen.

En rigtig glædelig jul ønskes I alle af os her i Birkebo.
Annemarie, Jørgen, Lis og Arne Nielsen.

Sommerholdet 1950.

3*



Glade 25 års jubilarer.

En dejlig dag.
25 år kan synes en uendelig lang tid, men da vi 

gamle kammerater og 25 års jubilarer mødtes på Hal- 
vorsminde ved elevmødet i sommer, ja, da var de 25 
år for nogle timer næsten blevet væk for os. Det var en 
stor oplevelse at møde gamle venner og kammerater 
fra sommeren 1925. Vel havde årene sat sit præg på os, 
men dog ikke mere, end at vi hurtigt fandt hinanden 
og fandt tonen fra den lyse, glade sommer på Halvors- 
minde. Der var jo utallige muntre minder at drøfte, og 
vi blev for en dag »sommerpiger« fra Halvorsminde 
igen. Tak til jer, som kaldte os sammen.

Med disse ord vil jeg gerne opfordre og anbefale alle 
gamle elever til at gøre det samme, og det gælder både 
»piger« og »drenge«. Der må kunne findes en elev fra 
vinteren 1925 — 26 — og fra sommeren 1926, der kan og 
vil påtage sig at kalde sammen til næste års jubilæum. 
Skolen vil meget gerne være jer behjælpelig med adres
ser, så vidt de kender dem. Giv jer selv den glæde og 
oplevelse, som det uvægerligt vil blive, og sidst, men 
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ikke mindst, — slut op om Halvorsminde og vis dem 
der, at gamle elever fortsat føler sig knyttet til skolen 
og dem, der vil tage den store arv op efter hr. og fru 
Nielsen og Frode. Vi skylder dem en stor tak, og vi 
gamle elever kan vist ikke takke dem bedre end netop 
ved fortsat at følge og støtte det arbejde, der gøres der. 
I lige måde kan det blive en tak, opmuntring og et 
håndslag til dig, Ellen, i de dage, der kommer.

Lad det så blive en tradition, at 25 års jubilarer mødes 
på Halvorsminde den anden søndag i juli.

Anna Saksager.

Frode Nielsens mindefond.
Den i årbogen for 1949 omtalte indsamling til en fond, 

som skulle bære Frode Nielsens navn, og som skulle 
være knyttet til Halvorsminde Ungdomsskole og tjene 
til gavn for elever, som søger denne skole, blev som 
nævnt i dagbladene officielt afsluttet i februar måned i 
år. Fondens kapital administreres af elevforeningens be
styrelse. Efter fundatsen kan kun renterne anvendes til 
ovennævnte formål, idet selve kapitalen, som pr. 30. 
juni i år androg kr. 6.379,65, er urørlig, men denne kan 
forøges gennem bidrag og gaver.

Det har været en glæde at se, hvorledes de mange, 
som igennem årene har haft tilknytning til Frode Niel
sen og lært at holde af ham og værdsætte hans indsats 
til gavn for ungdommen i vor landsdel, har sluttet op 
om indsamlingen og ydet bidrag til denne, og jeg vil 
gerne herigennem på fru Ellen Nielsens vegne bringe 
alle bidragyderne en rigtig inderlig tak både for bi
dragene og for de tanker, der ligger bag disse, og som 
fru Nielsen igennem breve og på anden måde har mod
taget så mange synlige udtryk for.

Hjørring, den 25. oktober 1950.
Paul Portefée Hansen.



Små hilsener.
Hilsen til sommerpigerne.

»Jeg mindes vel et sted, 
gid jeg var der igen, 
der timerne så sagtelig gled hen 
lig sølvklare perler, der drages på en snor —

Den sang har vi ofte sunget i Aage Lunds sangtimer 
i sommer, og det var en af de sange, vi kom til at 
holde af, ikke blot fordi melodien var skøn, og fordi det 
var Aage Lund, som vi alle kom til at holde af, der 
lærte os den, men også fordi ordene gik til hjerte og 
stemte sammen med følelser i vort sind.

Vi har alle sammen minder om et sted, hvor vi holdt 
af at være, og som vi længes efter, og jo ældre vi bli
ver, des stærkere og klarere står disse minder i sindet. 
Det kan være mindet om vort hjem og vor barndom, 
eller det kan være mindet om en skoletid, vi har op
levet i fællesskab med en flok gode kammerater.

Alle I sommerpiger, der nu rejste herfra til oktober, I 
lader sikkert ofte tankerne gå tilbage her til skolen med 
tak og glæde. Ja, for jeg tror, I var glade for at være 
her, det synes jeg, vi mærkede så ofte, vi følte sam
hørigheden og fællesskabet, og det giver altid glæde 
og styrke.

Nu er I spredt ud over landet og skal møde meget af 
både godt og ondt, gid I da må få lykke til at vælge 
det rette, som kan give jer rigdom og glæde i sindet, 
og gid de gode minder, I har i jert sind, må være jer 
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en styrke og en hjælp. Alle de oplevelser I har, og alt 
hvad I møder og ser, er jo med til at præge jert ansigt, 
jert væsen og jert sind, derfor betyder det så meget, 
hvor I færdes, og hvem I færdes med. Alt det, I oplever, 
skulle jo gerne engang blive til gode minder, som I kan 
tage frem og glædes ved: — »lig sølvklare perler, der 
drages på en snor«.

Ungdomstiden er en vidunderlig skøn tid, sindet er så 
modtageligt, fremtiden ligger forjættende forude, og sin
det er fyldt af drøm og forventning om det, som skal 
komme. Men husk, at lykken kommer ikke af sig selv, 
vi må arbejde og kæmpe for at vinde den, og vi må 
sprede glæde og smil på vor vej. Der er nok af had 
og ondskab i verden, så vi kan nok trænge til godhed, 
venlighed og smil. Vis venlighed, vis godhed og mild
hed, smil hvis du kan, da vil du glæde andre dermed 
og derigennem også dig selv.

»Hvis du kan smile varmt og lyst, 
så vis det — nu!

Lad dine venner ganske tyst, 
før de forlader livets kyst, 
fornemme varmen i dit bryst, 

ja, vis det nu!

Og ejer du et venligt ord, 
så sig det nu!

snart slettes ud dit eget spor,
i morgen er måske på jord 
din ven ej mer ved livets bord, 

ja, sig det nu!«
Helga Hansen.

Kære elever!
Også jeg vil gerne gennem årbogen sende en lille 

hilsen, især til sommereleverne fra de sidste 13 årgange.
En del af jer har jo for længst stiftet eget hjem og er 

blevet husmødre, og til jer, der nu har en ung pige til 
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hjælp, vil jeg gerne sige: vis venlighed og forståelse 
overfor jeres unge medhjælpere, så de kan føle, de har 
et hjem hos jer og kan blive glade for deres arbejde, 
fordi de kan føle, det bliver påskønnet.

Et par dage før sommerskolens slutning udbrød en af 
eleverne med et hjertesuk: »Ja, nu skal vi snart ud og 
tjene igen og slide i det og have skældud!« Er det så
dan ret mange steder at have plads i huset, så er det 
ikke så underligt, om de unge piger flygter over i et 
andet erhverv.

Det tror jeg nu heller ikke er reglen, men I unge piger 
kan også selv gøre en hel del til, at arbejdsforholdene 
kan blive så gode som muligt, ved selv at vise villig
hed og godt humør, så vil I også blive mødt med ven
lighed.

Husk på, at en travl husmor ofte har alt for meget at 
tænke på og gøre, og bliver hun af den grund under
tiden lidt utålmodig og kort for hovedet, så tag det ikke 
for højtideligt, men prøv på at hjælpe hende så godt I 
kan ved god arbejdsvilje.

Tænk på, at der antagelig også kommer den dag, 
hvor det er jer selv, der står som husmødre med an
svaret for hjem og børn. Derfor vil det også være klogt 
af jer at tage plads i gode hjem under en dygtig hus
mors vejledning, så I derigennem kan dygtiggøre jer 
til den ansvarsfulde og meget krævende gerning som 
husmødre og mødre, der sikkert venter de allerfleste af jer.

Med denne lille »formaningstale« vil jeg gerne ønske 
jer alle glædelig jul og et godt nytår med tak for årene, 
der svandt.

Else Nyholm Hansen.

De gamle ord.
Et tegn på, at devalueringen kan gælde for andet end 

penge og andre materielle goder, er, at devalueringen 
også i de sidste årtier har gjort sig gældende indenfor 
ordenes verden, både det talte og det skrevne ords 
verden.
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Hvor ofte har vi ikke i den moderne tid set og hørt, 
at traktater er gjort ugyldige, løfter er brudt o. s. v. Ja, 
jeg behøver næppe at nævne eksempler, enhver vil 
kunne finde de uønskede tilfælde.

Hvis vi spørger: hvorfor? da kan der måske gives 
mange svar. En af årsagerne kan måske være, at vi har 
for travlt til at tænke på »de gamle ord«, som ofte stod 
malet eller indskåret i standkister, på dørhamre, alkove
dørene, syet eller vævet ind på vægtæpper eller lig
nende steder.

Disse gamle ord, der fandtes i næsten ethvert hjem 
for blot 50 år siden, er udeladt i de moderne stuer. Der 
er ikke plads til dem, ligesom der heller ikke er plads 
for et stille og roligt hjemliv. Det ene kan måske følge 
af det andet.

Disse gamle indskrifter eller påskrifter har været en 
slags motto, hvorom familien har samlet sig i stille stun
der. De blev en del af deres eget liv, noget der har 
kunnet bære i trange tider.

»Fred i hus og fred i sinde! 
dag da kær, 
skønt høst er Inde!«

Sådan lyder teksten på en gammel standkiste fra Thy. 
Hvad betyder dette? De to første linjer er lette at tolke, 
men lidt vanskeligere er den sidste: skønt høst er inde.

Ordet »høst« må betragtes som livet. Ordet »mæt af 
dage« kender alle. Her er ordet høst noget i slægt med 
det gamle bibelord. Altså har man fred i hus, fred med 
sin familie, sin omgang og sig selv, har man lettere ved 
at få fred i sindet. Da kan dagen, livsdagen, blive en 
kær, selv når man ser tilbage på et langt liv. Da har 
man noget at leve og dø på. Da har man fået noget 
at tro på, og det giver kræfter.

Lad os ikke glemme de gamle ord, men bruge dem. 
De er ofte fulde af sande og ægte livsværdier.

Hermed de bedste hilsener til alle årsskriftets læsere 
og gamle elever.

Harald Andersen.
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Kære gamle elever!
Så er der igen sat et punktum i skolearbejdet, nu da I 

sommerpiger er draget hver til sit for at tage fat på ar
bejdet i jeres hjem eller måske i en plads, og selve elev
tiden her på skolen er forbi. Men nu må I ikke tro, at 
I kan sætte jer til at gøre op, hvad I har haft ud af det, 
for det kan aldrig gøres op, og det skal det heller ikke.

Elevtiden her på skolen skulle gerne have været med 
til at hjælpe jer ind på de rigtige stier, som er værdi
fulde at følge, og gid noget af det, som I har fået med 
herfra, har slået rod i jeres sind, og lad det få lov til 
at blive ved med at vokse i jer. Det er ikke altid så 
let at holde liv i det, som er mest værdifuldt. Der er så 
meget, der frister, og hvor findes der dog meget tomt 
og værdiløst her i livet. Det gode holdes ikke i live af 
sig selv, der må værges og skærmes om det med begge 
hænder, som I hørte om det den sidste aften, vi var 
sammen.

Derfor vil jeg ønske for jer, at I om nogle år vil få 
lyst til at tage på højskole og bygge videre på det, som 
her er begyndt, for hvor er det et fattigt menneske, der 
ikke i ungdomsårene får nogle af de åndelige livsvær
dier med ind i livet til at fylde sindet og gøre det rigt. 
Det er noget, der er med til at gøre livet lyst og skønt, 
og som kan hjælpe igennem meget, også når der er 
modgang og mørkt omkring en. Hvor vil jeg ønske for 
jer alle gamle elever, at I må få den lykke og opleve 
det at blive sat i gang, så I aldrig går i stå igen.

Glædelig jul og hilsen til alle gamle elever.
Rigmor Godrim.

Jeg sender hilsen til alle, jeg kender, med ønsket om 
en rigtig glædelig jul og alt godt i det nye år.

Ella Mortensen.
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Da årsskriftet nu igen bringer bud fra Halvorsminde, 
vil vi gerne benytte lejligheden til at sende alle gamle 
elever og venner vore bedste ønsker om en rigtig god 
jul og et lykkeligt nytår.

Kristian Hansen. Poul Hansen.

Efter fire dejlige somre på Halvorsminde vil jeg gerne 
i år sende en julehilsen til alle gamle halvorsmindepiger 
med tak for mange gode minder! Tak til hele skolens 
lærerpersonale for godt samarbejde gennem årene! Mine 
tanker vil ofte gå til Halvorsminde.

En rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Ellen Lundgaard Christensen,

Hjeds skole pr. Suldrup.

Dødsfald.
Den 19. september døde lærerinde Johanne Svendsen, 

Bagterp østre skole, efter lang tids streng sygdom. Jo
hanne Svendsen blev kun 47 år. Med hende har skolen 
mistet en af sine trofaste venner. I de mange år, Johanne 
Svendsen virkede her i Bagterp børneskole, færdedes hun 
daglig hos os og havde også en tid timer med eleverne. 
Hun var en usædvanlig levende og dygtig lærerinde, 
som altid vil blive mindet med tak og ære.

E. N.



Solidaritet.

Nu må I ikke tro, at det er min mening, jeg igennem 
disse linier, selv om jeg som overskrift har brugt 

ordet »Solidaritet«, vil til at give en redegørelse for 
kooperationen og dennes tilknytning til ordet »Solidaritet«.

Nej, det er slet ikke min tanke, det er noget helt an
det, jeg tænker på i den forbindelse.

Det er et ord, der så tit bliver nævnt, måske for ofte, 
måske for sjælden. Eller vi kan også sige det på den 
måde: Har ordets virkelige betydning rodfæstet sig hos 
det enkelte menneske, og vedkender vi os vort solidari
ske ansvar over for folk og fædreland?

Så kan man jo spørge: Hvad solidarisk ansvar har 
jeg over for mit folk og fædreland, er det ikke tilstrække
ligt, når jeg med flid og bevågenhed varetager den 
mig betroede livsgerning.

Ja, sådan kan man jo også ræsonnere, men denne 
indstilling kan jeg i hvert tilfælde ikke acceptere.

Mon ikke vi i de onde besættelsesår og i årene, der 
er fulgt efter, er gået og blevet nogle små egoister.

Vi tænker vist for meget på det personlige »jeg«, og 
for lidt på folkefællesskabet, som bør være en stærk 
grundpille i et lands, et folks hele opbygning.

Og som en trofast følgesvend til egoismen har vi ma
terialismen, som kan blive en farlig »Følgesvend«, for 
vi kan jo nu engang ikke bygge vort liv op på disse 
to faktorer. Det kan så udmærket og så rammende ka
rakteriseres ved versene:
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Lykken er ikke gods eller guld, 
lykken er ikke storhed og ære, 
lykken kan selv i den ringeste vrå, 
arbejdets frugter på bordet bære.

Lykken har rod i det ærlige sind, 
lykken er nøjsomheds rige broder, 
lykken er altid at være sig selv, 
aldrig trælbunden af livets goder.

Lev ej i tomme ønskers rus, 
drik ej misundelsens bitre bæger, 
rigere fryd vil du fange, når ret 
andres glæder dit hjerte kvæger.

Lykkeligst den, som har fred med sig selv, 
fred med sin Gud og fred med sin næste, 
går det i verden så op eller ned, 
han har af lykken dog vundet det bedste.

Må jeg med disse ord bringe elevforeningen og venne
kredsens medlemmer min bedste hilsen.

Til slut vil jeg gerne minde om vor plan om at rejse 
et minde for skolens grundlæggere, Anna og Andreas 
Nielsen og Frode Nielsen, som jeg omtalte på elevmødet 
i sommer.

Ære og respekt for dem, der gik forud.
Lad os på en smuk og værdig måde hædre deres 

minde.
Nærmere meddelelse vil fremkomme gennem pressen.
Hermed ønsker jeg jer alle en god og velsignet jule

fest og ønsker et godt og lykkebringende nytår.
Lendum brugsforening, i oktober 1950.

Niels Peter Isaksen, 
formand for elevforeningen.



At tjene Gud.

Det er en udbredt opfattelse, at det at tjene Gud skulle 
være noget særdeles ekstraordinært, at Gud tjenes 

gennem særlige gerninger og handlinger, og vil man 
tjene Gud, må man altså se at gøre noget, der på en 
eller anden måde skiller sig ud som noget specielt. Men 
til hele denne tankegang siger evangeliet kort og klart 
nej. Det siger os noget om, at om vi bliver aldrig så 
fuldkomne, om vi går gennem ild og vand, det hjælper 
dog ikke det fjerneste, fordi det med at tjene Gud er 
ikke noget med opfyldelse af høje og fjerne idealer, men 
bare med at tjene, tjene slet og ret. Det menneske, der 
ser sådan på sit liv, at vi er her i verden for at tjene, 
han tjener Gud, og den som ikke vil tjene sin næste, 
han tjener ikke Gud, ligegyldigt hvor mange prædikener 
han holder, og hvor mange fromme gerninger han øver. 
Der er ingen speciel måde, hvorpå vi kan tjene Gud, 
man gør det kun ved at tjene sin næste. Når verden er 
en fra Gud falden verden, da ytrer det sig først og frem
mest deri, at mennesket vil være herre over mennesker. 
Den, som fornægter Gud, det er den, som fornægter, at 
medmennesket er hans næste, som han er forpligtet over
for, og som han ikke kan bruge efter forgodtbefindende. 
Det kan godt siges på den måde, at den, som fornægter 
mennesket, fornægter Gud. Det er også værd at lægge 
mærke til, at den eneste gang, Kristus sætter et ligheds-
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tegn mellem sig og os, er der, hvor han taler om at 
tjene. Og her er da noget, som ligger indenfor vore 
muligheders grænse.

Det er ikke sikkert, vi skal prædike for andre, det er 
måske endda mest sikkert, vi skal lade være, men vi 
skal ganske almindeligt, og ganske på det jævne tjene 
vor næste. Det er gudstjeneste. Så kån man måske i et 
mismodigt øjeblik sige, at det ikke lønner sig. Det gjorde 
det jo forresten heller ikke for Kristus, men han blev 
alligevel ved med at tjene lige til det sidste,- så længe 
der var en, han kunne hjælpe, så gjorde han det, om 
det så var da han bundet på hænder og fødder allige
vel lukkede paradisporten op for en sølle fyr, der havde 
forspildt sit liv, og for hvem der ikke var nogen, som 
fældede tårer.

Og derfor skal vi lægge mærke til dette. Der er ingen 
storhed i det. Men det kan hænde, at den som tjener 
kommer til at tænde et smil, hvor der måske ikke var 
ret langt til gråden, fordi vi ofte ved så lidt om, hvor 
svært mennesker i grunden kan have det. Og derfor 
kan det hænde, at den som bare i al stilfærdighed tjener 
uden at gøre sig særlige tanker derved, kommer til at 
give håb til håbløse. Måske den som mener om sig 
selv, at han i særlig grad har givet sig hen til at tjene 
Gud, kommer til at opdage, at han kun har tjent sig 
selv, mens den som bare har tjent, og gjort det fordi 
sådan måtte han leve sit liv, kommer til sæde ved him
merigets højbord, til stor forbavselse for de meget fromme 
og de stærkt troende, der havde beregnet denne plads 
for sig selv. Men til endnu større overraskelse for ham, 
som fik denne plads, og som bare havde haft den een- 
foldige tro, at vi mennesker er her på jorden for at tjene. 
Det var jo nemlig ikke noget særligt, kun noget ganske 
almindeligt, men Gud Fader kunne ikke se nogen for
skel på ham og på menneskesønnen, og så blev de sat 
side om side.

Carl Hermansen.



Siden sidst.
Fra november 1949.

Kære gamle elever!
Et skoleår er rundet! et helt år er gået, siden I sidst 

gennem årsskriftet modtog en hilsen fra ungdomsskolen 
og læste om livet her. Det er det 47. års skolearbejde, 
der nu skal fortælles om. Vi ved, at gamle elever om
fatter dette arbejde med særlig interesse, og det er også 
vi glade for. Hvad var vel en skole uden elever? — 
ingenting! — og gamle elever er også en del af skolen, 
en meget væsentlig del. Hvis skolen er stedet, hvor no
get spiredygtigt bliver sået, så er de gamle elever jo 
ageren, hvor det skal gro.

Den sæd, som vi sår i den solvarme muld, 
når foråret bryder og gærer, 
kan spire og grønnes så underfuld, 
mens fremad mod høsten det bærer, 
men langt større under kan dog hentes ind 
ved det, som kan sås i et menneskesind.

Når videnskab og kløgt 
og hjertets sunde røgt 
går sammen hånd i hånd 
som tjenere for ånd, 

når ydmyge sind sætter kræfterne ind, 
da gror det på folkelivets ager.

Men for at flokken af gamle elever kan vokse, må 
der stadig strømme nye elever til. — Og det gjorde der 
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i rigeligt mål den 3. november, da vi åbnede dørene, 
og benved 100 nye elever — deraf 3 fra Sydslesvig — 
tog skolen i besiddelse.

Der er altid en egen stemning over en ungdomsskoles 
åbningsdag: spænding! forventning! glæde! Og i nogle 
af de unges ansigter er der også tegn, der tyder på en 
vis usikkerhed, selvom der gøres forsøg på at skjule det 
ved lidt højrøstet tale og en gang ekstra tobaksrøg.

Mens flagene smælder i den friske efterårsblæst, ruller 
bil efter bil ind i skolegården og tømmes for sit indhold 
i en broget blanding af besindige fædre og omsorgsfulde 
mødre med samt deres håbefulde sønner, der for de 
flestes vedkommende kommer friske fra marken med de 
sidste rester af efterårets roesaft endnu synlige på fing
rene — arbejdets adelsmærke! I fem måneder skal de 
nu være skoleelever. Skovl og spade skal byttes med 
pen og blyant — vinterens friske kulde med skolestuens 
centralvarme — heste og grise byttes med masser af 
jævnaldrende kammerater, — og det mere bevægelige 
udendørs muskelarbejde skal byttes med det mere stille
siddende skolearbejde. Det er en hård overgang! Skole
arbejdet stiller mere uvante krav end det legemlige ar
bejde, men krav, der er ligeså anstrengende og måske 
i den første tid virker endnu mere trættende.

Vi havde som sædvanlig et festligt åbningsmøde, hvor 
gymnastiksalen var stuvende fuld af mennesker, da fru 
Ellen bød velkommen. Provst Hermansen holdt en smuk 
mindetale over Frode Nielsen og sluttede med at sige: 
Det grønnedes for Frode Nielsen, men der skete også 
noget mere, nemlig dette, at det, som han i de alt for 
få år, han kom til at virke her, begyndte, med tiden 
modnedes. Nu står det kun til os at sætte ploven i gang 
i den fure, som han anviste.

Derefter talte jeg om ungdomsskolens opgaver og 
nævnte dette, at vi gennem vor undervisning ikke alene 
skal give de unge værktøj til kampen for tilværelsen, 
men i endnu højere grad skal opbygge end sund og 
stærk karakter og give dem noget at leve for.
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Efter de første dages sædvanlige besværligheder kom 
arbejdet hurtigt ind i sin støtte gang, og vi var enige 
om, at det var et hold flinke elever, vi havde at ar
bejde med. Foruden de sædvanlige lærerkræfter tilbød 
rektor Brodersen fra Hjørring at tage en ugentlig time i 
litteratur, hvad vi med tak tog imod. Som ny lærer fik 
vi en god medarbejder i Harald Andersen, der havde 
den fordel i forvejen at være godt kendt med ungdoms
skolearbejdet fra flere andre ungdomsskoler. Gymna
stikken og alt det idrætslige fik vi Kristian Skovgaard 
til at tage sig af.

At det var en flok videbegærlige unge, vi havde fået 
i huset, fremgik deraf, at den af gamle elever så vel
kendte spørgekasse allerede den første uge var fyldt 
med ikke mindre end 25 forskellige spørgsmål angående 
problemer lige fra atombombe over cigaretrygning til 
børneopdragelse og erhvervsuddannelse.

Mindre børn har let ved at spørge — alt for let, vil 
vel nogle forældre sige. Men jo mere man nærmer sig 
den voksne alder, des vanskeligere bliver det. Og jo 
større og jo mere intimt personlige problemerne bliver, 
des mere gør også generthed og blufærdighed sig gæl
dende. Og mange gange har man vanskeligt ved at 
tale om dette med sine nærmeste. Her viser erfaringen, 
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at ungdomslæreren tit kan bringe den fornødne hjælp 
ved varsomt og forstående at svare, ikke alene på selve 
spørgsmålet, men også på hele det problem, der er bag
grunden derfor.

Vi har ikke i undervisningen taget radioen i brug, 
skønt det ganske givet mange gange i tilslutning til sær
lige undervisningstimer kunne give et godt udbytte at 
lytte til f. eks. skoleradioens udsendelser. Vanskelighe
derne består i, at vor timeplan er så tæt besat, så det 
ikke let lader sig gøre at få dens tidspunkter til at stemme 
med radioens. Det ville ellers være en opgave at få 
mennesker til at forstå, at radioen i virkeligheden også 
kan bruges til andet end til at levere en slags musikalsk 
baggrundsspektakel for, hvad man ellers foretager sig.

En aften var vi dog alle samlede omkring radioen, hvor 
vi lyttede til en udsendelse i anledning af Skibelund 
efterskoles 75 års jubilæum. Vi var på en måde i stue 
sammen med en tilsvarende skoles elevflok, og vi fik 
en levende fornemmelse af, at en enkelt skole ikke er 
noget isoleret fænomen, men danner sin lille bestanddel 
af en større samhørighed under fællesbetegnelsen den 
danske ungdomsskole, eller som det officielle og noget 
besværlige navn lyder »De frie ungdoms- og efterskoler«, 
hvoraf der nu findes henved 70 spredt ud over hele 
vort land.

Også filmen er i vore dage en magt på både godt 
og ondt. Det er en forfærdende masse bras, der serveres 
rundt om i landets biografteatre, samtidig med at der 
nu og da viser sig noget virkeligt godt. Man kan ikke 
svare noget generelt på spørgsmålet, om film er af det 
gode eller det onde, for det kommer udelukkende an 
på, hvad for en film det er. Der er film, der er værre 
end det værste hø, og der er film, der kan være så god 
som nogen prædiken i en kirke. Man kan jo heller ikke 
sige generelt, om bøger er af det onde, eller de er af 
det gode, for det beror så virkelig på, hvilken bog der 
er tale om.

Der er store muligheder for film — også i oplysnin-
4’
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gens tjeneste. Det er en virksomhed, der for tiden er inde 
i stærk udvikling, og vi har grund til i nær fremtid at 
vente os en hel del af filmen både i vore forskellige 
ungdomsforeninger og forskellige skoleformer.

Vi har også her på skolen i vinterens løb set adskil
lige film, der foruden at være oplysende og interessante 
har bragt lidt afveksling ind i hverdagens både kræ
vende og anstrengende arbejde. Alle gamle elever fra 
den sidste halve snes år kender Halvorsmindefilmen, der 
i prægtige farver viser forholdene på skolen her i 1940. 
Hver gang den vises for en elevflok, bekræftes det, at 
af alle glæder er genkendelsens glæde en af de største.

En aften travede vi alle til Hjørring, hvor Kirkeligt 
Samfunds Ungdomsforening havde indbudt os til at se 
den smukke farvefilm »Langs den gamle grænse«, og 
ved en anden lejlighed så vi — jeg havde nær sagt 
dens modsætning, nemlig en hjemmeværnsfilm. En aften 
var vi på en lysbilledrej se til Bornholm, hvor jeg altså 
havde lejlighed til at opleve genkendelsens glæde. Vi 
har set Julemærkefilmen, og Hjørring centralbiblioteks 
talefilmsanlæg, som skolen abonnerer på, har flere gange 
vist os nogle meget både interessante og belærende film. 
En hed »Fra naturens verden« og viste os en mængde 
meget interessante billeder fra dyrenes liv — både rådyr, 
hugorme og skruptudser, og vi lærte at se skønheden, 
selv i noget for de fleste mennesker så afskyeligt som 
en skruptudse. Man bliver selv rigere i sindet ved at få 
et dybere indblik i naturens vidunderlige og ufattelig 
rige verden. Selv det mindste bliver stort og vidunder
ligt — ja, guddommeligt. Man sidder i mørket og oplever 
det, som er alt for sjældent i nutiden, og som dog er en 
af de reneste og skønneste glæder, nemlig dette at undres.

En anden tonefilm hed »Jorden rundt« og en tredje 
»Landbrug og industri«. Lærer Andersen, Sdr. Harritslev, 
viste lysbilleder fra Færøerne, og en aften var vi i Hjør
ring og så Aage Krarup Nielsens film »Japan i farver«, 
og ved en anden lejlighed havde vi besøg af fru bank
direktør Sperling Andersen, som viste os en smuk film i 
farver, som hun selv havde optaget på en rejse i Amerika.
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Det er dejligt på den måde ved filmens hjælp at rejse 
på fantasiens vinger. Endnu bedre er det selv at komme 
ud i verden og opleve fremmede lande i virkeligheden. 
Og det kan da også godt i vore dage lade sig gøre for 
unge mennesker med lidt gå-på-mod, også uden at det 
behøver at koste ret meget, når man vel at mærke ikke 
er for pylret, men rejser ud for at se og opleve og ikke 
for at spise og more sig, for i så fald er mulighederne 
bedst her hjemme.

Udenlandsrejser kan udvide ens horisont og berige 
ens sind. Læs, hvad en elev fra sommeren 1946, Grethe 
Vogdrup, skriver om indtryk fra England. En anden ar
tikel, som der desværre ikke blev plads til i årsskriftet, 
var skrevet af en anden gammel elev, Tage Christen
sen, der fortæller om indtryk fra Finnmarken i det nord
ligste Norge.

Men selv om vi på den måde en aftenstund lader 
tankerne vandre så vide omkring, så ved alle gamle 
elever, at klokken ti er det forbi. For så er det sengetid, 
og hvile er nødvendig for at være frisk til dagens ar
bejde. Og når det bliver dag igen, så kalder skoleklok
ken med visse mellemrum. Så kalder den til foredrag, 
måske historie, hvor vi hører om menneskeslægtens skæbne 
til de skiftende tider, — eller litteratur, hvor digtningen 
fører vore tanker ind i det, der ellers ofte er skjult for 
vort øje, — eller samfundslære, hvor der fortælles om, 
hvordan menneskene har fundet sammen og indrettet sig 
med hverandre, — eller sundhedslære, hvor man i bog
stavelig forstand lærer sig selv at kende.

Eller klokken kalder til sløjd, til regning, til gymnastik, 
til stilskrivning o. s. v. hele dagen lang og aftenen med. 
Megen lediggang bliver der ikke tid til. Det er her i 
det daglige arbejde, at kræfterne tages i brug. Det er 
her, at hjernen slår folder af anstrengelse, og det er her, 
at muskler og nerver sættes ind, det er her, at væksten 
og modningsprocessen finder sted.

Og ind imellem i de små pavser, hvor vi trænger til 
at tænke på noget andet, er det så, at alt det foregår,
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som ligger udenfor timeplanen, og som det er langt let
tere at fortælle om. Derfor vil en beretning om livet i 
et skolehalvår let blive til en beretning om en søndags
tilværelse, hvor man springer over de seks hverdage i 
ugen, — og nærværende beretning danner nok ingen 
undtagelse.

Men arbejde til sin tid! og fest til sin tid! Venstres 
Ungdom lod afholde et lederkursus her, hvor realskole
bestyrer Hans Aage Larsen, Vraa, talte om den liberale 
og den marxistiske linje i dansk politik. Og ungdoms
foreningens hovedkreds holdt stævne her, hvor pastor 
Lomholt Hansen talte, og hvor kredsens amatører op
førte skuespillet »Hansen-Bramslev«. Indstuderingen var 
foregået under ledelse af Just Thorning, der har gjort 
et stort arbejde for at få det meget indholdsløse dilet
tanteri, som der findes alt for meget af i forsamlings
husene, afløst af mere værdifuldt amatørspil, der kan 
stå mål med det øvrige arbejde i ungdomsforeningerne. 
Alt for ofte spildes der tid og kræfter på noget fuldstæn
dig ligegyldigt og indholdsløst bras, som publikum føler 
sig forpligtet til at grine ad. Just Thorning fortjener tak 
og støtte fra alle, som vil noget værdifuldt med ung
domsarbejdet.
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Vi fik mandelgaverne.

Adventskransen, der blev ophængt i den store skole
stue, mindede os om, at jul var nær. Ved vort advents
møde talte pastor Evald Christensen, Taars, og hr. Mørup, 
Hjørring, hvis dybe basstemme så tit har glædet os, 
sang også den aften.

»Som ny igen biir den gamle sang, 
så tit en mand den af hjertet synger.«

Ja, hvor kan en sang få dybere og rigere indhold 
ved at blive tolket af en sanger, der forstår indholdet, 
— altså ikke af en, der bare står og nyder sin egen 
stemme, hvad man desværre alt for ofte kan høre — 
også i radioen.

Julen er hjemmets fest. Og selve julen fejrede de for
skellige også rundt om i deres hjem. Men forinden havde 
vi det festligt og fornøjeligt sammen på skolen. Spise
salen blev aftenen før pyntet med »sølv og guld«, med 
farver og grønt og lys sådan i al hemmelighed, så ingen 
af eleverne anede noget — vistnok da! Vi fik julemid
dag med mandelgaver, og ovenpå den anstrengelse var 
der gymnastikopvisning og boldkampe. Her var det — 
stik imod al forventning — C-holdet, altså »de små«, 
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der gik hen og vandt. Det er et udtryk for, at det ikke 
så meget er størrelse og imponerende ydre og væsen, 
men mere personlig indsats af vilje, energi og — vi kan 
godt sige tro, der til syvende og sidst er det mest af
gørende. Kunne vi bare videreføre billedet, når talen 
er om de såkaldte store verdensmagters brovten og så 
de minere kulturlandes indsats til menneskehedens gavn.

Om aftenen holdt vi juleindledningsfest med taler og 
sang og med små tændte juletræer på bordene. Det var 
festligt og smukt. Bagefter var der nisseoptræden med 
prolog og tallotteri med mange gevinster.

Så var det juleferie, og alle elever drog hjem for at 
fejre jul. Også vore tre sydslesvigere var indbudt til at 
fejre jul sammen med nogle kammerater. Vi er fra sko
lens side glade og taknemlige for, at egnens befolkning 
mange gange så beredvilligt tænker på vore sydslesvig
ske elever, der jo ikke som de fleste andre kan rejse 
hjem.

Efter jul kom vi snart godt i gang. Alle mødte med 
stor arbejdsenergi — måske lige undtagen i spisesalen.

Dagene længes, og vinteren strenges. Vintertiden fri
ster ikke så meget til udflugter som sommeren. Vi var 
dog en dag med rutebiler til Hirtshals, hvor vi så hav
nen og tyskernes efterladte underjordiske fæstningsvær
ker — disse sørgelige monumenter over et dygtigt folks 
vanvittige vildledelse. Og vi havde vor traditionelle 
aalborgtur, hvor vi så andelscementfabrikken, damp
møllen, spritfabrikken og domkirken, og om aftenen var 
vi i teatret og så »Indenfor murene«. Også turen til Løn
strup og Rubjerg fik vi med. Det var lidt fugtigt, men 
hvad gør vel det, når bare humøret er vandtæt.

En ungdomsskole, hvor man som her er en ca. 130 
mennesker sammen til daglig, vil let blive en lille ver
den for sig uden ret megen forbindelse ud til den øvrige 
verden. Det er en fare for en skole, for en isolation på 
den måde vil også betyde en stagnation. Det er vort 
ønske fra skolens side at få den bedst mulige kontakt 
med den nærmeste omverden, dels for at der eventuelt
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»Vi, som går køkkenvejen«.

fra skolens side kan ydes noget af værdi, men. i lige så 
høj grad for at skolen kan modtage den inspiration og 
fornyelse, som er en betingelse for al vækst.

Vi kan også glæde os over en stadig stigende tilslut
ning til vore møder og fester, og flere gange har vor 
ellers ret rummelige gymnastiksal knap nok kunnet 
rumme alle dem, der var mødt op. Det var således til
fældet den aften, organist Aage Lund og frue fra Ran
ders gav den store forsamling en uforglemmelig sang- 
og musikaften. Ved vort forårsmøde talte forstander 
Brandt Pedersen, Vraa, om, at vi mennesker nu engang 
er sådan, at vi værdsætter livets værdier mest i de øje
blikke, vi modtager dem, og når vi mister dem — min
dre, mens vi har dem. — Og sangkoret Arion fra Hjør
ring sang som sædvanligt smukt og godt.

Også Hjørringkvartetten har gæstet os med en rigtig 
fornøjelig og hyggelig sangaften. Mange flere har gæstet 
skolen og bragt et frisk pust udefra, således løjtnant 
Julius Bidstrup, der en aften fortalte 'om soldaterlivet, 
og Jens Baggesen, der på en fornøjelig måde læste og 
sang for os. Sognefoged Hans Eriksen fra Als var vor 
gæst et par dage, og han fortalte på sin jævne og ro
lige måde meget interessant om forholdene i Sydslesvig. 
Erhvervsvejleder Kofod fra Hjørring fortalte eleverne om 
valg af livsstilling.

En aften læste min kone og jeg Henrik Ibsens skuespil
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»En fidus«

»Et dukkehjem« for eleverne. Det . var dristigt at byde 
så unge mandlige elever en så krævende kost, men det 
skal siges til elevernes ros, at de var endda særdeles 
godt med. Det viser sig forøvrigt gang på gang i alt 
ungdomsarbejde, at de fleste unge med taknemlighed 
tager imod, når der bydes dem de værdier, der ligger 
lige i overkanten af, hvad de i kraft af deres udvikling 
og modenhed kan nå, når de rækker sig.

Vinterfesten er altid en af de store begivenheder. Alle 
sidste sommers elever var indbudt, og alene det giver 
en særlig stemning. Når dertil kommer, at salen var 
smykket som et fépalads, at lærerne opførte Jens Locher: 
Vi som går køkkenvejen, og at festen først sluttede kl. 2, 
så ved alle gamle elever, at det hele var »ubeskriveligt«.

På en anden måde, men lige så festlig, er vinterens 
forældrefest, hvor alle elevernes forældre er indbudt. Det 
blev en virkelig god dag — med sang og tale og elever
nes fremvisning af forskellige konkurrencelege i gymna
stiksalen, hvor A-holdet blev vinterens sejrende hold. 
Nogle elever opførte et lille stykke »En fidus«, og lærerne 
»gik køkkenvejen« igen.

En aften senere var der offentlig opførelse af begge 
stykker. Salen var stopfyldt, og folk morede sig, sam-
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tidig med at de også fik lidt for tanken. Pressen gav en 
god kritik, hvad vi siger tak for. I det hele taget vil vi 
gerne benytte lejligheden til at sende pressen — både 
hjørringblade og ålborgblade — en velment tak for god 
behandling både ved referater af møder og fester og 
ved anden lejlighed. Der er ingen tvivl om, at pressen 
i høj grad kan være medvirkende til at forøge kontakten 
mellem skolen og omverdenen, og at pressen i det hele 
taget har en stor opgave at løse i folkets kulturelle liv.

Når eleverne får travlt med at skrive i hinandens 
poesibøger, så er det et sikkert tegn på, at foråret nær
mer sig. Afslutningen på en vinters samarbejde står for 
døren. Opvisninger og udstillinger viser, hvad der er 
arbejdet med på nogle enkelte områder, — men også 
kun på nogle enkelte, da det meste af det, der er ar
bejdet med i vinterens løb, er af en sådan art, at det slet 
ikke lader sig udstille, og det er også godt det samme.

Der er uro i sindet! og der er forår i luften! vi mær
ker, hvordan solens lys og varme får livet i naturen til 
at vågne og spire og gro. Frosten løsner sit tag i jor
den, og op af den sorte muld myldrer det med levende 
blomster. De tilsyneladende tørre og døde kviste begyn
der at svulme og skyde, og grønne blade titter frem.
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Solens lys og varme får alt, hvad der længes mod 
lyset, til at folde sig ud og række og strække sig mod 
det, der giver livskraft og styrke. Solens lys og varme 
får det største af alle undere til at ske: får det levende 
liv til at gro og vokse mod sin bestemmelse. Alt er lyst 
og skønt og herligt og vidunderligt! Det er forårstid — 
og ungdomtid! Og man aner sommeren, som vil komme, 
hvor lys og sol vil kalde på en mangfoldighed af farver.

Det kan ske, at kulde og frost får de lysegrønne spirer 
til at visne og dø. Det kan ske, at haglbyger og sand
storme kan øve hærværk mod det spirende liv. Det kan 
ske, at tankeløse mennesker tramper med træsko på det 
liv, der engang skulle blive til de skønneste blomster. 
Sultne rovdyr kan dræbe små fugleunger, så de aldrig 
kommer til at svinge sig med sang mod himlen. Og 
ukrudt kan skjult nede i jorden slynge sine rødder om 
planter og blomster, så disse kvæles og går til grunde.

Ungdomstiden! — det er menneskets forårstid! Da våg
ner der noget til live, som før var skjult og ubemærket. 
Da gærer det, og gror det. Og håb og længsler og 
drømme får næring af livets vidunderlige kraft. I ung
domstiden ser vi vårens store under ske: livet får form 
og farve!

Våren er kommet, og sommeren stunder til! Og midt 
i denne ungdommens brusende forårstid siger vi hinan
den farvel med et: tak for i vinter!

Med ønsket om en glædelig jul til alle sendes de bed
ste hilsener!

Charles Hansen.

Kære elever og venner!
Charles Hansen og jeg har i år valgt at dele årbo

gens fællesbrev. I vinter var mine kræfter ikke så mange. 
I sommer har jeg glædet mig over at komme eleverne 
på nærmere hold, idet jeg har deltaget i undervisningen, 
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Jeg vil derfor gerne prøve at give alle elever og ven
ner et billede af sommerens 5 måneders skole.

Der har alle dage på denne skole været lagt vægt 
på, at her gerne skulle være ikke blot en skole, men 
også et hjem for de unge, der søger hertil.

Jeg ved så sikkert, at skolen i de første mange år 
under de små og trange kår var et virkeligt godt skole
hjem, hvor alle var samlet i een stor familie. Det har 
mangen gammel elev, som i dag sender sin søn eller 
datter hertil, fortalt os om. Det var dengang, da eleverne 
kunne smutte ud i skolens køkken, mens Anna Hansen 
stod og vendte pandekagerne, og være sikker på, at 
der nok skulle falde en »smagekage« af. Som årene er 
gået, og elevtallet steget, er dette hyggelige forhold 
måske nok ændret, idet det store elevtal kræver en lidt 
strengere husorden.

Men jeg tør sige, at ønsket om stadig at bevare sko
len som hjem for de unge, trods det store elevtal, var 
stærkt og brændende hos Frode og har mange gange 
givet anledning til kampe i hans sind. Han havde arvet 
sin mors stærke omsorg for andre, og det måtte tage 
megen tid og mange kræfter at sørge godt for os alle. 
Frode har selv, i tidligere breve til årbogens læsere, givet 
udtryk for den uro og tvivl, der kunne gribe ham, når 
der i hans sind var den stærke spænding mellem Martha- 
sindet og Mariesindet. Det 
samme som hans mor, 
Anna Nielsen, før sin død 
gav udtryk for netop 
overfor Frode, idet hun 
sagde: »Jeg skulle hviske 
ord til dem om kærligheds
livet — men jeg skulle jo 
også give dem brød«. 
Frodes mor nåede begge 
dele, og jeg tror også, 
Frode gjorde. Netop fordi 
de begge havde omsorg Anna Hansen omgivet af unge venner.
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for os alle, talte de ord til os om kærlighedslivet. — Måtte 
vi, der er tilbage her, have lært af dem, der er gået 
forud, og måtte vi føle os forpligtede af deres rige ger
ning, så det må give os kræfter til at fylde blot lidt 
af deres plads. Måtte skolen fortsat evne at skabe et 
godt hjem for de unge.

Alle de 96 unge piger, som sammen med deres for
ældre mødte på skolen den 3. maj, var tilmeldt skolen, 
mens Frode levede. Det var svært for mig at byde dem 
velkommen i hans sted, men midt i det tunge var det 
en stor glæde at se alle 96 unge piger møde. Der er 
stor grund til at sige tak for den tillid, der i årets løb 
er blevet vist os.

Charles Hansen holdt åbningstalen, hvori han bl. a. 
sagde: »Vi må være glade for, at vi her i landet har 
kunnet skabe en skoleform i ungdomsskolen, der ikke 
blot beundres, men også misundes af fremmede«. Og 
Charles Hansen sluttede med at udtrykke skolens mål, 
der vil være at vise de unge vejen, så der må udvikles 
en sund dømmekraft, der vil gøre dem i stand til at 
finde det værdifulde i livet.

Det var med stor taknemmelighed, jeg kunne byde 
den faste lærerstab velkommen til sommerens gerning. 
Foruden de fastboende genså vi Else Nyholm og Ellen 
Lundgård. I stedet for Karen Sørensen, der sidste som
mer blev gift, havde vi antaget tidligere elev Ella Mor
tensen fra 0. Brønderslev til assistent i skolekøkkenet og 
»musik« til gymnastik og folkedans. Provst Hermansen 
og rektor Brodersen fortsatte med deres ugentlige timer 
til glæde for os og eleverne. Desværre måtte Brodersen 
slutte her tidligt på sommeren, idet han blev alvorligt 
syg og først nu i efteråret kan genoptage sit arbejde på 
gymnasiet. Til sommerskolen havde vi endvidere knyt
tet organist Aage Lund og frue fra Randers, der sikkert 
vil være læserne bekendt fra festlige sang- og musik- 
aftener her på skolen. At det for sommerpigerne har 
været en stor oplevelse at have 3 ugentlige sangtimer 
med så gode kræfter, er ganske givet. Vi påskønner i
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høj grad den hjælp, vi mod
tager udefra gennem provst 
Hermansen, rektor Brodersen 
og organist Lund.

Sommerpigerne kom med dej
ligt sommervejr, der holdt sig 
i nogen tid. Pigerne tog frejdigt 
fat på timeplanen, og snart gik 
skolearbejdet sin støtte gang. 
Det er skønt at se, med hvil
ken iver der tages fat, når en flok unge frivilligt sætter 
sig på skolebænk igen.

5. maj dagen hejste vi flaget i fællesskab og om af
tenen mindedes Charles Hansen i tale 5 årsdagen.

Samme dag fejrede Johansen 60 års fødselsdag, og 
det blev en strålende dag for ham. Den ene pakke to
bak efter den anden hobede sig op sammen med meget 
andet skønt, som Johansen sætter pris på. Mange gamle 
elever og venner huskede ham, det siger vi herved tak 
for. Om eftermiddagen blev Johansen fejret med cho
kolade, og Arne holdt fødselsdagstalen og mindede om 
gamle dage, bl. a. de dage Johansen dresserede grisene.

Kr. Himmelfartsdag havde vi traditionen tro fællestur 
til Sæby og Frederikshavn, befordret af fire gode busser. 
Vejret var fint, og bøgen stod lys og skøn.

Dagen efter fik eleverne en udmærket demonstration 
af »Sønderborg Garn «s strikkeekspert fru Heidmann. Til 
vort pinsemøde, der havde samlet mange, talte skolens 
gode ven, pastor Lomholt Hansen, Bøvlingbjerg, på sin 
hjertevarme måde, om hvordan et menneske, der har 
lidt skibbrud, ved guds og gode menneskers hjælp kan 
rejses igen.

Første søndag i juni havde vi i strålende sol vor vid
underlige travetur langs et stykke af Vendsyssels ejen
dommeligste vestkyst. Fra Lønstrup over klitterne til den 
fattige og forladte Maarup kirke, til mindestenen om 
Kong Kristian d. ?.s besøg i Lønstrup.

Derefter videre i bagende sol til fyret og for de flestes 
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vedkommende op i fyret. Så ned til stranden ad de 
stejle og vilde klitter, alle elevholds største fornøjelse, 
så stor er spøgen, at den må gentages mange gange, 
og går de adstadige lærere med, er jubelen stor. Videre 
den lange vej ad stranden til Lyngby mølle, hvor Ernst 
Thrane venter os med kaffen. Men den lange vej synes 
ikke lang. Vi bliver alle så lette og frie ved at færdes 
langs det uendelig store, blå hav. Til sidst har vi det 
hårde nap fra møllen til Vittrup station. Det er en flok 
trætte og solbagte og skoldede piger, der den aften 
lægger sig. Men mon alligevel ikke det er sommerens 
bedste fællestur? Jeg tror det.

Dagen efter var det grundlovsdag, og vi holdt møde. 
Charles Hansen talte udmærket om demokrati og dikta
tur. Vi sang meget, og senere ledede Arne sanglege 
på boldpladsen, og aftenen sluttede med lærerkredsens 
fælleslæsning af Gustav Wieds muntre enakter »Skær
mydsler«. Det blev en god og fornøjelig dag. Vi glæder 
os over den tilslutning, vore møder har, det styrker os 
og opmuntrer til at gøre disse sammenkomster så lødige 
som muligt. — Allerede den 17. juni viste eleverne fin 
gymnastik jide i Vraa efter indbydelse af Vraa borger
forening. Det er vist første gang et hold, på så tidligt 
et tidspunkt, har givet offentlig opvisning. Men det skal 

siges til pigernes ros, at det var 
nydelig og godt klaret. - Samme 
dag startede Arne og Pelles på 
første sverrigsrejse med 89 del
tagere.

Så var vi nået til den tid, hvor 
årets studenter sprang ud. Da 
Finn var blandt dem, måtte det 
fejres her også. Studenterkøre
turen gik den vej ad Halvors- 
minde.ogalle vore sommerpiger 
tog imod dem med flag og bøge
grene og blomster til Finn. Tak 
for det piger.Finn som student.
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Det blev St. Hans, og det blev regnvejr. Traditionen 
tro kom der svenske folkedansere, og i år var det Göte
borg Sångdanslag. De viste meget smuk folkedans og 
folkevisedans i salen, og senere, da det blev tørvejr, 
fakkeldans på plænen. Vi nåede at få både elevernes 
fakkeltog og bålet med båltale, og vor gode ven Eric 
Rydstrøm, »pyromanen«, afbrændte sit til alle tider flot
teste fyrværkeri inden regnen kom. Tilslutningen var 
stor trods vejret. Vore naboer tog sig velvilligt af vore 
svenske gæster, og dagen efter havde eleverne og sven
skerne fællestur til Hirtshals.

På denne tid har skolen hvert år besøg af mange 
foreninger her fra Vendsyssel og enkeltpersoner fra for
skellige lande, der gerne vil se og høre om denne skole
form. Væveskolen havde først et kort besøg af Dybvad 
husmødre. Væveskolen ledes i år udmærket af Marie 
Jensen fra Mors. Til vore sommerpiger har vi anskaffet 
små rammevæve, som de i år har vævet firkantede, 
uldne tørklæder på. Siden fik vi besøg af de gamle fra 
Uggerby—Tversted, Rubjerg husmandsforening, Aasted — 
Skærum husmandsforening og Hirtshals gamle. De blev 
underholdt på forskellig måde, ved folkedans af eleverne, 
oplæsning af Arne og Charles Hansen. De gamle fra 
Hirtshals overværede opførelse af »Feriegæsterne«.

2. Sverrigstur begyndte den 3. juli med Arne og Ellen 
Lundgaard som ledere. Samtidig sled lærerne, bistået af 
Møller Jensen og nogle af husets folk, med indøvelse 
af Hostrups komedie »Feriegæsterne«, der skulle være 
klar til opførelse på friluftsscenen elevmødedagen. Det 
var ikke nogen let opgave for instruktøren, Charles Han
sen, da de to sverrigsture vanskeliggjorde øvelserne, 
men resultatet blev alligevel fint.

Arets store begivenhed, skolens elevmøde, oprandt i 
skønt vejr. Over middag strømmede det ind med gæster. 
Vi havde i år den glæde at have en lille Flok af 25 
års jubilarer fra sommeren 1925. Vi håber, at det må 
blive indledning til, at andre jubilarer samles på denne 
dag. Det er meget hyggeligt at se de ældre også, og

5
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»Feriegæsterne«.

det betyder et værdifuldt bindeled for skolen. Læs Anna 
Saksagers opfordring, der er trykt her i bogen!

Elevmødet blev en højtidelig dag, hvor mindet om 
Frode blev æret på så smuk en måde. Vi samledes alle 
i salen til kaffe. Efter at jeg havde budt velkommen, 
holdt elevforeningens formand, uddeler Isaksen, Lendum, 
mindetalen, som findes trykt andet steds her i bogen. I 
forbindelse hermed blev et maleri af Frode afdækket. 
Billedet er en gave fra elevforeningen. Jeg bringer her
ved elevforeningen og dens formand min inderligste tak 
for den smukke gave og siger jer tak, fordi I på denne 
måde vil ære Frodes minde. Det har nu sin plads i vor 
store skolestue overfor malerierne af Frodes far og mor. 
Elevforeningens forhenværende formand, Kr. Rykind 
Eriksen, gav ved samme lejlighed udtryk for sin og alle 
gamle elevers tro på, at det ville lykkes for os at fort
sætte den gerning, som to generationer havde grundlagt 
så godt, idet han sagde: »På alle gamle elevers vegne 
giver jeg håndslag på, at vi står bag Ellen Nielsen og 
hendes hjælpere i deres gerning«.

Efter højtideligheden i salen samledes vi på plænen, 
og provst Hermansen talte smukt om skolen her og dens 
skabere og udtrykte ønsket om, at deres ånd stadig måtte 
virke med her. Derefter talte Charles Hansen om viden-
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skab og kristentro. Elevforeningen holdt sin generalfor
samling, hvori formanden henstillede til medlemmerne 
at slutte op om bestyrelsens plan om, ved skolens 50 
års jubilæum i 1953, at rejse et minde i skolens have 
for dens grundlæggere Anna og Andreas Nielsen og 
Frode Nielsen. Eleverne viste gymnastik, folkedans og 
sang korsang, og dagen sluttede med opførelse af »Ferie
gæsterne« på friluftsscenen. En dag, som havde været 
til styrkelse for os her, var til ende.

Jeg vil gerne her indskyde, at skolen først på vinte
ren fra fotograferne Ida Madsen og Asta Jarlund mod
tog en smuk gave, idet de skænkede et meget stort 
fotografi af Frode, som nu hænger i elevernes dagligstue.

Efter elevmødedagen slappede vi af og tog en tur til 
»Kragereden«, men det blev helt igennem en vandgang. 
Vi tog af sted i strålende vejr. Men så snart vi var 
nået til stranden, brød uvejret løs, tordenen rullede, og 
regnen skyllede ned, og det blev ved. Det var forskræk
keligt, for »Kragereden« kunne jo slet ikke rumme de 
mange »unger«. Heldigvis forbarmede rektor Brodersen 
sig over en stor flok og fyldte sine stuer, og andre piger 
fandt selv på råd.

s-
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I badetøj gik de ud og skyllede sig i regnens styrte
bad. Heldigvis taber en flok piger ikke humøret under 
sådanne forhold — tværtimod.

Vi havde offentlig forestilling med »Feriegæsterne«, og 
det gjorde lykke, og fredag den 14. juli sluttede vi de 
tre første måneders skole med en fest, hvortil eleverne 
havde indbudt hver en »fætter«, og dansen gik lystigt.

Sommerferien varede i 14 dage, og vi mødtes igen til 
de sidste to måneder, som for både elever og lærere 
sikkert er de mest værdifulde. Det daglige arbejde blev 
afbrudt af en skøn heldagstur til Skagen med afslutning 
hos plantør Sands i Tversted klitplantage. Vi siger tak 
for gæstfrihed og vil meget gerne tage imod tilbud om 
at gøre denne tur til tradition.

Lærer Harald Andersen havde tilbragt sin ferie i 
Frankrig og fortalte os en aften om sine oplevelser dér. 
Vi havde igen i sommer besøg af gårdejer Jens Bagge- 
sen fra Rakkeby, der en aften lod sit gode vendsyssel- 
lune udfolde sig til stor jubel for alle. Senere havde vi 
en hyggelig aften med Hjørringkvartetten. Vi er tak
nemmelige for, at så mange gode kræfter hjælper os at 
gøre elevernes ophold her rigt og afvekslende. Ind imel
lem besøgene udefra hygger vi os med vore stedlige 
kræfter. Når Arne og Lis har sang- og musikaften, er 
humøret altid højt. Ligeledes vækker det bifald, når 
Charles Hansen tager eleverne med en tur til Bornholm, 
eller han og Pelles læser et godt skuespil. I stuerne her
oppe har vi også tilbragt gode stunder sammen, vi kan 
være her alle,- men så er gulvet også dækket med piger. 
Børnene er nu så store, så de også er med til at yde 
deres med sang og musik.

Vor forældrefest forløb efter sædvanligt program med 
undtagelse af, at der var »indlagt« en skøn time, hvor 
både elever og forældre sang under Aage Lunds ledelse. 
Dagen sluttede med, at eleverne, under Charles Hansens 
instruktion, fremførte to små morsomme ting fra scenen. 
Det er godt at have besøg af forældrene en dag, der 
ikke er præget af den travlhed, som ankomst og afrejse
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er. Mens vi havde godt 
program, indbød vi vin
tereleverne til høstfest den 
5. september. Heldigvis 
nåede Aage at få indhø
stet, hvad vi havde på 
vort lille brug, så vi med 
god samvittighed kunne 
fejre gildet. Vi indledte 
med spisning for elever 
og husets folk i spisesalen. 
Siden kom gæsterne, og 

Fra opførelsen af »Det stribede tæppe«.

vi mødtes i den smukt pyntede sal ved chokoladebor
dene. Eleverne viste igen fra scenen, hvad de kunne, 
og siden gik dansen, og pigerne var i alle tilfælde enige 
om, at de havde haft en rigtig festlig aften, og det 
samme håber vi for gæsterne.

Eleverne deltog efter indbydelse af K. S. U. i Hjørring 
i deres »Sæt igang fest«.

Vor store sensommerbegivenhed blev sang- og musik
aftenen med Aage Lund og frue samt alle skolens elever. 
Salen var den aften fyldt til trængsel, og det blev for 
alle, der var til stede, som Vendsyssel Tidende skrev, 
en berigende musikstund. Årets gang og dagens timer 
blev på smuk måde tolket gennem det store kor og so
listen fru Lund ledsaget af Aage Lund og Birgit ved 
to klaverer.

Den sidste lørdag aften var vi af eleverne selv ind
budt til underholdning i salen. Kæmpestore opslag for
talte om det afvekslende program. Og det blev virkelig 
fornøjeligt, især når I havde glemt, hvad I skulle sige! 
Bagefter serverede køkkenet til tak teatersnitter i spise
salen. Søndag deltog vi i 3. hovedkreds efterårsopvis
ning her på skolen. Der var et stort opbud af gymnaster 
— 600 ialt — deriblandt 2 elitehold fra Aabybrokredsen. 
Med tilskuere nåedes op på et deltagerantal på ca. 1000. 
Som dommere fungerede lærerparret Gudrun og Skjold 
Hansen, Ranum.
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Så blev det de sidste dage. I dette fællesbrev er be
rettet mest om de dage, der er udover hverdagene, dage 
der på en eller anden måde giver afveksling og lyser 
op og forhåbentlig er med til at åbne elevernes øjne 
for de sande værdier og glæder. Men det grundlæg
gende skolearbejde og det eleverne derigennem mod
tager, kan der ikke berettes om. Vore udstillinger til af
slutningsfestlighederne kan vise, hvad der rent praktisk 
er nået. Udstillingerne i år vidnede også om, at mange 
flittige hænder havde nået et resultat, og smukke hånd
arbejder og selvsyede kjoler m. m. lå til præsentation, 
der var også lejlighed til at se, hvor langt den enkelte 
var nået med de skriftlige arbejder. Der var travlhed 
for at få alt færdigt til »Åbent hus« torsdag den 28. De 
sidste aftener måtte vi på aftenrunden lukke øjnene, 
hvis smalle lysstriber skinnede ud bag ruder, som man 
havde forsøgt at mørkelægge. Torsdag formiddag gav 
vi os midt i travlheden tid til at overvære Nordjysk 
skoleorkesters koncert i vor gymnastiksal, hvortil også 
kommunens børneskoler var indbudt. Foruden den mu
sikalske oplevelse det er at høre et orkester bestående 
af 30 musikere, er det samtidig belærende, idet dirigen
ten, hr. Stærmose, på udmærket måde forklarede os de 
forskellige instrumenters brug samt et orkesters og et mu
sikstykkes opbygning.
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Til »Åbent hus« havde vi ret god tilslutning. Lærer 
Christensen, Tislum skole, gav på gæsternes vegne ud
tryk for den oplevelse, det var at se de smukke udstil
linger og overvære gymnastik- og danseopvisningerne.

Til den endelige afslutning næste dag var elevernes 
forældre og pårørende til stede. Vore fire sydslesvigske 
piger havde alle plejeforældre heroppe, som vi også 
havde den glæde at se her. Udstillingerne blev taget 
nøje i øjesyn, og opvisningerne blev fulgt med så stor 
opmærksomhed, som kun forældre kan det. Til sidst sam
ledes vi ved kaffebordene i salen, og der blev udtalt 
mange gode ord både fra forældre og elever. Det var 
svært at skilles, både for pigerne indbyrdes og for os, 
der gennem de mange dage var kommet til at stå pi
gerne nær. Og nu er I »gamle« elever, men hører stadig 
skolen til, og vi vil gerne have lov til at regne med 
jer som vore medarbejdere, og som Charles Hansen ud
trykte det, er I, hvor I færdes, med til at vise skolens 
ansigt.

Med sommerskolens slut måtte vi desværre i år tage 
afsked med vor dygtige medhjælper gennem 4 somre, 
Ellen Lundgaard, idet hun, når disse linier går i tryk
ken, er gift med lærer Emanuel Christensen. Vi vil gerne 
her bringe Ellen Lundgaard en oprigtig tak for sin tro
faste og djærve gerning. Vi ønsker dig lykke på din 
fremtids vej.

Ester Godrim, som i to år har været min udmærkede 
køkkenchef, forlader os nu til november, da hun tænker 
på at tage anden uddannelse. Det er med tungt hjerte, 
jeg tager afsked med hende, idet hun har været mig en 
ualmindelig god hjælper og faldt i det hele taget så 
godt til her.

Som andetsteds nævnt døde en af skolens venner, 
lærerinde Johanne Svendsen, den 19. september. Efter 
Johanne Svendsens ønske er hendes store og gode bog
samling skænket skolen. Biblioteket har derved fået en 
forøgelse, som vi er meget taknemmelige for.

Jeg vil gerne slutte dette brev med min inderligste
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tak til alle, der i årets løb har 
vist mig godhed og tillid. Da 
det ufattelige skete ved Frodes 
død for et år siden, syntes jeg, 
at hele min verden sank i grus. 
Ved gode venners hjælp rejste 
sig langsomt modet og troen 
på, at det måske kunne lykkes 
at føre gerningen videre sam
men med skolens trofaste lærer
stab. Som der stod at læse i 
sidste årbog: to mennesker, der 
har delt livet med hinanden, 
mister ikke hinanden ved dø
den. — Noget er tilbage og 

følger med mig og hjælper mig.
Når denne bog sendes ud, er det jul. Til alle sendes 

de bedste ønsker om en god og velsignet julefest.
Eders hengivne

Ellen Nielsen.

Børnene sender deres bedste hilsen og tak.

Finn, Birgit, Kirsten, Bodil og Per.
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Meddelelse til medlemmerne.

Sommerens elevmøde, der altid er årets største begivenhed i skole
livets faste rytme, blev afholdt søndag den 9. juli. Der var meget god 

tilslutning, og for første gang var 25 års jubilarerne samlede næsten alle.
løvrigt er mødet refereret i »Siden sidst«. Ved generalforsamlingen 

var alle valg genvalg. Bestyrelsen består af:
Niels P. Isaksen Mosbak, Lendum brugsforening pr. Sindal, formd.
Mie Lie Nielsen, bag Aalborgvej 4, Hjørring.
Asta Svendsen, Tollestrup pr. Vraa.
Ivar Ugilt, Over Ugilt pr. Lørslev.
Arne Nielsen, Birkebo, Bagterp pr. Hjørring, kasserer.

Til sidstnævnte rettes alle henvendelser om adresseforandringer, 
udmeldelser, nyoptagelser m. m.

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

Det årlige elevmøde afholdes altid den anden søndag i juli. Vi 
samles så tidligt som muligt over middag, da der begyndes med 
fælles kaffebord, hvortil skolen nu atter sørger for brød.

Elever langvejs fra er velkomne før, om det måtte passe med for
bindelserne. Alle gamle elever og vennekredsens medlemmer ind
bydes venligst til denne dag. Særligt gerne ser vi, at jubilarer og 
andre fra ældre årgange kommer og genopfrisker deres indtryk af 
vor kære gamle skole.

Aftensmad bedes medbragt. Der kan købes drikkelse dertil.
Alle, der interesserer sig for skolen og dens arbejde, er hjerte

lig velkommen som medlemmer af Elevforeningen og Vennekredsen. 
Kontingentet 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 af Vennekredsen:
Lærer Harald Andersen, Halvorsminde.
Gymnastiklærer Chr. Skovgaard, Sdr. Skovgaard pr. Tranget.
Lærer Chr. Brander, Rosenholmsvej 32, Hornslet.
Landmand Thorvald Jensen, Bagterp pr. Hjørring.
Frk. Stinne Røge, Toftegaard, Klim.
Tjener Poul Bjerregaard, Andreasensvej 10, Hjørring.
Bestyrer Aage Jensen, Halvorsminde.
Disponent Ludv. Simonsen, Bispensgade 63, Hjørring.
Isenkræmmer Børge Christensen, Østergade 25, Hjørring.
Fru Agnes Hesthaven, Asdal pr. Hirtshals.
Lærerinde Ellen Lundgaard Christensen, Hjeds skole pr. Suldrup. 
Ester Godrim, Halvorsminde.
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Elevfortegnelse.
Vinteren 1949 — 50.

Kristian Erik Aaen, Kærsgaard, Hjallerup.
Folke Andersen, Sørup, Taars.
Arne Lilholt Andersen, Nygaard, Serritslev.
Kjeld Andersen, Krogsøhus, Sønderlev.
Erling Andersen, Landlysthus, Jerslev, Jyll.
Karl Andersen, Vennebjerg pr. Lønstrup.
Knud Bent Andreasen, Englyst, Thirup mark, Astrup pr. Hjørring.
Svend Howalt Bertelsen, Manna.
Orla Bertelsen, Lille Klarup pr. Sæsing.
Kjeld Christensen, Enghuset, Løth, Lendum pr. Sindal.
Anker Christensen, Tannisby, Tversted.
Niels Rysholt Christensen, Pandrup mark, Pandrup.
Knud Christensen, Ny Houbæk, Skærum pr. Kvissel.
Jens Christensen, Milbak, Sulsted.
Frede Christensen, Sølvmosehus, Jerslev, Jyll.
Bent Klitgaard Christensen, Bjørum mark pr. Hvorupgaard.
Jørgen Hancke Christiansen, Granbakken, Nørlev pr. Sønderlev.
Jørgen Christiansen, Ilbro.
Juel Christiansen, Endelt, Helium.
Ejlif Bjarne Clausen, Ramsgaard, Bjergby pr. Hjørring.
Jørgen Drivsholm, Vittrupgaarden, Hjørring.
Tage Enevoldsen, Hune pr. Blokhus.
Peter Gade, Buddum pr. Skelund.
Ebbe Hansen, Ringhøj, Aasted pr. Kvissel.
Horst Hansen, Askevej 50, Flensborg Sporskifte.
Frode Hasselgaard, Rønnovsholms mark pr Hæstrup.
Johannes Henriksen, Nr. Harritslev pr. Sønderlev.
Frode Holst, Hvidsted pr. Ilbro.
Frode Houbak, Sakstrupgaard, Bjergby pr. Hjørring.
Jens Hvirvelkær, Christianshøj, Klarup.
Svend Højen, Nørholm pr. Ilbro.
Jørgen Højer, Hejseldæk, Bindslev.
Børge Jensen, Nørlund mølle, Taars.
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Niels Jensen, Mosen, Skærum pr. Tolne.
Erik Jensen, Aasendrup pr. Løkken.
Anton Steensen Jensen, Strandfogedgaarden, Furreby pr. Løkken.
Karl Bent Jensen, Jerslev Østermark, Jerslev, Jyll.
Anders Jensen, Dollerup pr. Sjørring.
Erik Finn Jensen, Vraa Teglværk, Vraa.
Arne Kjeldsen, Stenvad pr. Vraa.
Arne Kraglund, Serrltslev.
Hardy Krogh, Serritslev.
Arne Lange, Jerslev, Jyll.
Svend Aage Larsen, Vestergaard, Sæsing.
Ove Larsen, Mellergaard, Stenum pr. Brønderslev.
Jens Juul Larsen, Rokholm pr. Vraa.
Ove Møller Larsen, Kirkholt, Mylund.
Ib Laursen, Als Hede, Als, Østjylland.
Knud Fjeldgaard Lunde, Thise pr. Manna.
Arne Mørch, Børglum pr. Vraa.
Jens August Mørk, Vrensted.
Henning Graverholt Nielsen, Østergade 11, Hirtshals.
Viggo Nielsen, Kringelholt, Hørmested pr. Sindal.
Kristian Rømer Nielsen, Gaarestrup pr. Hjørring.
Henry Kjærsgaard Nielsen, Stejlbjerg mark, Asdal pr. Hirtshals.
Jørgen Nielsen, Vestergaard, Bredmose, Lendum pr. Sindal.
Villy Nielsen, Villa Kongsgaard, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Knud Lindegaard Nielsen, V. Hjermitslev.
Poul Nielsen, Dalgaard, Fjelsted pr. Sindal.
Ole Nielsen, Sønderhede, Bjergby pr. Hjørring.
Niels Aage Nielsen, Bondersholt, Mylund.
Erling Nielsen, Ribberholt, Kvissel.
Sofus Nielsen, Møldrup pr. Arden.
Villy Kristian Nielsen, Aas mark pr. Taars.
Aage Hedegaard Nielsen, Purkær, Pandrup.
Niels Manfred Nielsen, Vejby pr. Vraa.
Orla Nielsen, Kvissel.
Thorkild'Nielsen, Try Søndergaard pr. Thorshøj.
Arne Nielsen, Søgaard, Sønderlev.
Poul Nygaard, Mejling pr. Kvissel.
Egon Nørgaard, Nymark Sindal.
Knud Nørgaard, 0. Hurup.
Hans Chr. Pedersen, Bertelsgaard, Søraa pr. Asaa.
Jens Albert Pedersen, Annexbo, Tolne.
Kristian Pedersen, Østergaard, Stenum pr. Brønderslev.
Olav Pedersen, Rubjerg pr. Gølstrup
Egon Pedersen, Stenum pr. Brønderslev.
Emst Bundgaard Pedersen, Serritslev.
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Lars Poulsen, Sandelshus pr. Aabybro.
Henning Poulsen, 0. Vrængmose pr. Østervraa.
Arne Poulsen, Pandrup.
Karl August Poulsen, Husby, Sydslesvig.
Flemming Bech Raunstrup, Bjørnemose pr. Sindal.
Poul Rømer, 0. Ledet pr. Sindal.
Hermann Schlüter, Flensborg Sporskifte, L. Banen 22.
Aksel Olesen Steen, Rugtved, Asdal pr. Hirtshals.
Anders Leth Svendsen, Hammerdam pr. Sulsted.
Jørgen Rom Sondergaard, 0. Hulsig, Tollestrup pr. Vraa.
Johannes Sondergaard, Thorsted pr. Thisted.
Erling Sørensen, Stokbrogade 5, Hjørring.
Henning Sørensen, Vrensted.
Arne Sørensen, Snarup, Rakkeby pr. Hæstrup.
Arne Sørensen, Filholm pr. Manna.
Jens Sørensen, Boelt, Stagsted pr. Hjallerup.
Karl Chr. Tellefsen, Vestergaard, Dvergetved pr. Kvissel.
Erik Thomsen, Jerslev, Jyll.
Erling Vestergaard, Gedebro, Asdal pr. Hirtshals.

Sommeren 1950.
Birte Albrechtsen, Nestrup pr. Sulsted.
Ellen Andersen, Bombæk, Borup pr. Vraa.
Kirsten Andersen, Kirkebakken pr. Manna.
Sonja Andersen, Bindslev.
Bodil Andersen, Rakkeby pr. Hæstrup.
Birthe Skjødt Andersen, Nejstvej b 21, Hirtshals.
Gudrun Andreasen, Skrejborg, Hørmested pr. Sindal.
Metha Andreasen, Mølgaard, Holte pr. Serritslev.
Conni Bech, Bindslev teglværk, Bindslev.
Ninna Bonnerup, Thise pr. Manna.
Ruth Carlsen, Idskovvej 30, Dybvad.
Elin Christensen, Poulstrup pr. Vraa.
Lillian Christensen, Sørup mark pr. Taars.
Tove Christensen, Søndervang, Ø.Stenbjerggaards mark pr. Vraa.
Inger Christensen, Nielsminde pr. Ilbro.
Else Christensen, Vejrbakken, Stenhøj pr. Frederikshavn.
Gudrun Christensen, Haven, Lemb, Klokkerholm.
Gudrun Skallerup Christensen, Hammelmose møllegaard, Manna.
Inger Christensen, Nr. Lie pr. Taars.
Ingrid Christensen, Stenhede, Lendum pr. Sindal.
Inger Johanne Kristiansen, Vrejlev kloster pr. Vraa.
Inger Christiansen, Borup pr. Vraa.
Bente Christiansen, Gaden, Sindal.
Ebba Christiansen, Høngaard, Vejby, Vraa.
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Anna-Lise Kristiansen, Lille Karleby pr. Kirkehyllinge, Sjælland.
Sonja Clausen, Ramsgaard, Bjergby pr. Hjørring.
Linda Frederiksen, Hellehøj, Asdal pr. Hirtshals.
Inger Grinsted, Elmegaard, Borup pr. Vraa.
Signe Hansen, Holte, Serritslev.
Anne Visse Hansen, Skærumhede, Kvissel.
Lillian Hestvang, Lendum pr. Sindal.
Nelly Holsko, Gærum pr. Frederikshavn.
Herdis Houbak, Bjergby pr. Hjørring.
Gerda Hvarregaard, Ugilt brugsforening pr. Sindal.
Tove Jacobsen, Hedegaard, Serritslev.
Bodil Jacobsen, Vidstrup.
Ellen Jacobsen, Vestergaard, Sejlstrup pr. Gølstrup.
Inge Jensen, Sønderhede, Bjergby pr. Hjørring.
Karen Krogsgaard Jensen, Hammelmose, Thise pr. Manna.
Bodil Jensen, Lille Tange, Sønderskov.
Kirsten Jensen, Tolstrupvej 63, Brønderslev.
Anny Jensen, Lendum pr- Sindal.
Henny Jensen, Aaby mark, Aabybro.
Elly Jensen, Lennestved mark pr. Tranget.
Doris Jensen, Vesterhaven, Hørmested pr. Sindal.
Gerda Jensen Sindal hede, Sindal.
Bodil Jensen, Børsen 19, Hjørring.
Inger Jensen, Sdr. Hasen pr. Sæsing.
Rita Jensen, Skagens motorværksted, Skagen.
Else Jensen, Køhiershøj, Lendum pr. Sindal.
Anne K. Jochumsen, Knøsgaard, Aabybro.
Hanne Jørgensen, Hjørringvej, Tylstrup.
Birgit Kokholm, Møjen pr. Taars.
Elna Konnerup, Knasborg pr. Aalbæk.
Margit Krogh, Vejby pr. Vraa.
Ellen Larsen, Thorupgaard, Astrup pr. Hjørring.
Inger Larsen, Haushøj, Sterup mark pr. Jerslev, Jyll.
Elly Larsen, Grindsted pr. Uggerhalne.
Valborg Ledet, Lyngby pr. Vittrup.
Birthe Madsen, Ravnsholt, Aasted pr. Kvissel.
Elin Madsen, Kirkebakken pr. Manna.
Ruth Madsen, Linderum pr. Sindal.
Else Møller, Thise pr. Manna.
Annelise Nielsen, Broen, Bjergby pr. Hjørring.
Ninna Schiønnning, Håbendal, Hallund pr. Brønderslev.
Agnethe Nielsen, Krogen, Aasted pr. Kvissel.
Johanne Nielsen, Tranget, Taars.
Ebba Nielsen, Vejen, Bindslev.
Inga Nielsen, Munkholm, Poulstrup pr. Vraa.
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Gerda Nielsen, Holt, Sindal.
Ane Mie Nielsen, Hallund kær pr. Brønderslev.
Kirsten Nørgaard, St. Pleth, Poulstrup pr. Vraa.
Sonja Olsen, Norland pr. Taars.
Else Pedersen, Gudum, Vaarst.
Ruth Pedersen, Rolykke pr. Østervraa.
Margit Pedersen, Hundelev pr. Gølstrup.
Signe Pedersen, V Graum, Taars.
Aase Rubæk, Rubjerg pr. Gølstrup.
Ella Sanden, Nygaard, Hjallerup.
Irma Severinsen, Vaarholt, Bindslev.
Ingrid Skøttrup, Kirkebakken, Thise pr. Manna.
Inger Steffensen, Mogensbæk, Bindslev.
Gerda Svenningsen, Vrensted.
Jytte Sørensen, Snapholt; Ugilt pr. Taars.
Krista Sørensen, Søengene, Birkeise.
Ruth Sørensen, Nørgaard, Jelstrup pr. Gølstrup.
Ema Sørensen, Tranekær pr. Sindal.
Grethe Sørensen, Østerskov, Aasted pr. Kvissel.
Esther Thomsen, Hestehaven, Lemb mark, Klokkerholm.
Ester Tøttrup, Gudum pr. Vaarst.
Inger Vangsted, Gønderup pr. Vraa.
Mette Westergaard, Aaby sdr. skole, Aabybro.
Elke Christensen, H. Phillipssensgade 27, Slesvig.
Margarethe Christiansen, Bramsted pr. Over Læk, Sydslesvig.
Gisela Hansen, Kattenhunderweg 27, Slesvig.
Poula Thür, Mariegaard, Ved Husby, Sydslesvig.
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Elevforeningens og Vennekredsens regnskab 
for 1949-50.

Indtægt.
Kassebeholdning fra forrige år............................................. kr. 1.673,02
Medlemsbidrag ....................................................................... - 7.023,35
Indvundne renter..................................................................... - 14,14

Balance kr. 8.710,51

Udgift.
Årbog 1949 med klicheer, indbinding og konvolutter.... kr. 5.171,98
Frimærker, girokort og gebyrer.............................................. - 1.306,00
Fotografering til årbogen ....................................................... - 38,00
Annoncer til elevmødet.......................................................... - 88,86
Kartotekkort og ringordner ................................................... • 12,15
Maleri af Frode Nielsen......................................................... - 300,00
Kassebeholdning ved regnskabsårets slutning.................... - 1.793,52

Balance kr. 8.710,51

Anna og Andreas Nielsens Mindefond: 
Beholdning fra forrige regnskabsår...................................... kr. 5.128,11
Indvundne renter................................................................... - 198,00
Udbetalte tilskud til sydslesvigernes ophold.. kr. 145,00 
Beholdning pr. 30. juni 1950............................. - 5.181,11

Balance kr. 5.326,11 kr. 5.326,11

Frode Nielsens Mindefond pr. 30. juni 1950.
Indestående sum ialt ............................................................ kr. 6.379,65

»Birkebo«, Bagterp, den 1. juli 1950.
Arne Nielsen.

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

Bagterp, den 7. juli 1950.

Ole Holst Nielsen. Ejv. Skrubbeltrang.
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