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Stjernen.
n gammel — vistnok kinesisk — legende fortæller:
Tungen og sværdet mødtes i fængslet. Hvorfor er du
kommet her? spurgte tungen. — Jeg har slået mennesker
ihjel, sagde sværdet. Så svarede tungen: Det var egent
lig ikke meget at komme i fængsel for; jeg har udspredt
løgn, spottet godheden, ødelagt menneskers gode navn
og rygte og dræbt kærligheden.
Det er frygteligt, at vi bliver ved med at slå hinanden
ihjel. Men vi har vist alligevel en fornemmelse af, at
det, der for alvor gør verden sort og elendig at leve i,
det er den slimede løgn, — det er den hjerteløse spot,
— det er det forvredne sindelag, som har sin fornøjelse
af at tilsmudse andre, — det er mangel på kærlighed.
Jeg ved ikke, hvordan det er at dø. Men jeg ved,
hvordan det er at leve, når djævelen gnider sig i hæn
derne, og det gør han muligvis, når folk bliver slået
ihjel. Men han gør det ganske givet, hver gang et men
neskehjerte fordærves af løgn, umenneskelighed og kulde,
hver gang det billede, skaberen prægede i en menneske
sjæl, bliver forvrænget til ukendelighed. Og det ser ud,
som om den onde har ubegrænsede mængder af våben
til sin rådighed, når han tager sig for at ødelægge ska
berens plan.
Een gang om året bliver det jul. Snart skal vi igen
høre om barnet, stjernen, englens budskab. Mon det så
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nytter noget, at englen bliver ved at forkynde dette bud
skab, som, hvis det skal sammenfattes i eet eneste ord,
kun kan rummes i ordet kærlighed? Nytter det noget
som helst overfor modstanderens frygtelige opbud af
kulde, løgn og had.
Selvfølgelig »nytter« det! Skulde vi tænke ringere om
kærlighedens magt end om hadets? Jo, det »nytter«, fordi
den kærlighed, som englen forkynder om, har den ganske
særlige egenskab, at den ikke kan dræbes. Den kan
lukkes ude af vort liv, hvis vi selv vil det, den kan
spottes, korsfæstes — men ikke dræbes. Vi kan gøre jorden
til noget nær et helvede for hinanden, vi kan indefryse
hjerterne i et tilsyneladende uigennemtrængeligt panser
af den ondes fabrikat. Men vi kan ikke forhindre stjernen
i at lyse. I dens stråler bliver kærligheden ved med at
sende sin varme ned over os, aldrig vaklende i sin ud
holdenhed, tålmodigt ventende på den dag, da pansret
skal begynde at smelte.
Er det billig sentimentalitet, når vi synes, at vi i skæret
fra julelysene kan skimte nogle revner i panseret, når
et par øjne bliver fugtige eller en hånd griber fastere
og varmere om vor egen? Eller skulde det mon være
det virkelige, der sker her, noget af det oprindelige,
en forjættelse om den endelige sejr over de onde magter,
et ganske lille, men strålende glimt af stjernelyset.
Erik Nissen.

Af en tale ved skolens
50 års jubilæum.
er har i den senere tid været skrevet en del om skolen
her og dens stiftere og ledere, og jeg vil ikke trætte
med at gentage det, som er velkendt for de allerfleste
herinde. Men jeg har lyst til at fortælle lidt om Anna
og Andreas Nielsens barndom og ungdom, noget som
vist ikke er så kendt, og som har været med til at forme
og præge hele deres liv og deres skoletanker. Jeg kan
fortælle udfra Anna og Andreas Nielsens egne opteg
nelser.
I 1870 blev der i et lille husmandshjem i Salling født
en dreng. Der fortælles, at han var dødfødt, men de
tumlede med ham, til der blev liv i ham. Det var An
dreas Nielsen. I hjemmet var der i forvejen 6 søskende,
men takket være flid og arbejdsomhed havde de det
jævnt godt. Der var dengang i et landbohjem ikke mange
direkte indtægter. I Andreas Nielsens første barndom var
der ingen mejerier eller slagterier, og de fik både føde,
klæder, belysning og brændsel af egne produkter.
Alt det gav arbejde nok til alle hænder, det gav lange
og travle arbejdsdage, ikke mindst for moderen. Men al
den hjemmeflid gav hjemmehygge, når alle i de lange
vinteraftener sad ved deres arbejde i stuen. Moderen
ved sin rok. Faderen ved arbejdet med halmkurve eller
halmløbe af alle slags, som han siden solgte. Søsteren
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sad ved væven, kun til jul og i høstens travle tid blev
væven flyttet ud af stuen. Drengene i hjemmet hjalp
med at spole garn til vævningen eller bandt bøger ind
for fremmede. Så var der hyggeligt i stuen, og der blev
fortalt historier og læst op af »Husvennen« og Folkets
Almanak. Andreas Nielsen stjal sig også gerne til at læse
de bøger, han bandt ind, inden de blev afleveret.
I Andreas Nielsens barndomshjem tog de tiden i agt,
men ikke sådan, at det blev arbejdsstræb. Der blev altid
tid til at følge med i det, der dengang optog levende,
vågne mennesker.
Et vers, som Andreas Nielsen et sted citerer, er beteg
nende for hans syn på det sunde arbejde:
Arbejde er velsignelse og ære,
ej trællens usle lod, men frimands kald,
som skal det hele samfund bære
og værne det mod sygdom og forfald.
Det skal de slappe led og muskler spænde
og stivne viljen, bævrende og blød.
Det skal det lette sind til alvor vænne
og velsmag sætte os på dagligt brød.

Arbejdsomhed, nøjsomhed, taknemmelighed for livets
gaver og en stille stærk gudsfrygt var den arv, Andreas
Nielsen havde med fra sit hjem.
Han var i nogle somre hyrdedreng, og i den tid våg
nede lysten hos ham til at blive lærer. Han talte med
sin mor om det, han var mest fortrolig med hende. Hun
opmuntrede ham til at sige det til faderen, men det
varede en hel måned, før han vovede det.
Han fik lov og tog som 16-årig til Salling Højskole,
hvor han hos forstander Axelsen blev forberedt til se
minariet. Han befandt sig godt på højskolen og vendte
senere flere gange tilbage. Sin eksamen tog han 1890 på
Ranum Seminarium. Han var så lærer i børneskolen et
par steder, og holdt aftenskole for de unge. Igen tog
han til Salling Højskole på feriekursus, og her traf han,
som han selv skriver: den gode pige, som senere blev
min hustru.
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Anna Nielsen var født i København, hendes far var
murersvend. Om hendes hjem ved vi ikke meget, der
imod om hendes skolegang.
Kristian den 8.s dronning, Caroline Amalie, var en
elskelig og godgørende kvinde. Ægteskabet var barn
løst, og dronningen, som holdt meget af børn, oprettede
et asyl og senere en asylskole.
Selv om det var vanskeligt, lykkedes det Anna Niel
sens forældre at få hende ind på asylet. Senere kom
hun til at gå i asylskolen, og det blev en sjælden god
og betydningsfuld skolegang.
Dronningen var nær ven af Grundtvig og delte hans
syn på skolen: At det skulle være en skole for livet og
ikke blot terperi og udenadlæren, og det var i samråd
med ham, hun oprettede sin skole i 1841. Grundtvig var
gennem 25 år skolens direktør.
I det dokument, dronningen indmurede ved grund
stenen, havde hun skrevet:
Gud give, at dit ord må lyde rent og purt i denne skole.
At den hellige ånd aldrig må forlade dem, der underviser her.
Beskyt, o Herre, hvert enkelt barn,
lad ikke et iblandt dem fortabes, men frels dem alle.
Beskyt, o Herre, dette hus for ildsvåde og smitsom sot.

Ved indvielsen af skolen skrev Grundtvig sangen:
Der skinner en sol i lys og løn. Den havde dengang
to vers mere, som ikke findes i vor sangbog. Det ene
lød således:
Velsign, o Gud, vor Dronning from,
som til den id os sanker,
gid vidt og bredt det kvædes om,
hun traf Vorherres tanker.

Der var fest over skoledagen på Dronning Caroline
Amalies asylskole. Der blev ikke terpet, som det jo var
almindeligt på den tid, der blev sunget meget. I virke
ligheden en ren grundtvigsk friskole.
Dronningen selv kom ofte på skolen og hørte på bør
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nene, ja, det hændte, at hun satte sig på skolebænken
og bad om at blive hørt i regning sammen med dem.
Julefesten på skolen var særlig uforglemmelig. Dron
ningen delte gaver ud og legede med. Til en sådan
julefest er Grundtvigs: Juleaften du er skøn — skrevet.
Også deri var et vers om dronningen.
Om sommeren gæstede børnene dronningen på Sor
genfri. De kørte derud i vogntog og blev opvartet med
steg og jordbær af rigtige lakajer. De festlige stunder
glemte Änna Nielsen aldrig.
Efter konfirmationen ventede der hende en tung skæbne.
Hendes far faldt ned fra hvælvingen i Roskilde Domkirke
og døde få dage efter, og hendes mor døde en månedstid
senere. Anna Nielsen fik en formynder, der ikke tog sig
særligt af hende. Efter en dårlig plads fik hun en huslig
plads i Vordingborg hos frkn. Strøm, der drev en privat
realskole. Der havde hun nogle lykkelige år. I hjemmet
kom mange betydelige personer, bl. a. Chr. Richard.
Det varede ikke længe, før man blev klar over Anna
Nielsens pædagogiske evner, og hun blev sat til at under
vise de små klasser. Frkn. Strøm rådede hende til at læse
til lærerinde, og hun tog sin eksamen fra Femmers semi
narium i København.
Fra en plads på godset Egeskov på Fyn tog hun på
feriekursus på Salling højskole og traf der Andreas Niel
sen, uden at det dog blev et nært venskab.
Efter forstander Axelsens råd tog hun plads i Vend
syssel hos familien Thrane på Thranegård i Nr. Lyngby.
Her holdt hun om aftenen husflidsskole for både karle
og piger.
Da Andreas Nielsen i 1895 fik embedet i Bagterp
vestre skole, fandt han Anna Nielsen igen. Han gik
mange ture mellem Bagterp og Nr. Lyngby, og det blev
til et venskab, der varede hele livet. I 1897 blev de
viet i Nr. Lyngby kirke. Familien Thrane holdt bryl
luppet.
Da det i 1903 kom på, at der skulle bygges ny bør
neskole, dukkede tanken op for Andreas Nielsen om en
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drengeskole med sløjdundervisning. Han havde selv
været på kursus på,en lignende skole i Askov. Det kostede
store overvejelser, men da bestemmelsen var taget, gik
de begge to helt ind for det. Det skulle jo ikke blot være
en sløjdskole. I Andreas Nielsens optegnelser står ridset
ned: Øve hånd og øje. Opdrage viljen. Dygtiggøre til
livsvejen i hånden og åndens verden. Forberede til høj
skolen. Opgaven i sig selv er at hjælpe de unge gen
nem en vanskelig alder.
Med Kristian Hansen som medhjælper åbnede denne
skole for 50 år siden for 3 elever. Den ene af de 3, re
daktør Vestergård, Vendsyssel Venstreblad, skulle i dag
have været til stede, men er forhindret.
Det var svært i mange, mange år. Først i 1916 var
tallet 20 nået.
Fra 1906 har vi fra Vendsyssel Tidende små udklip.
Indlæg fra fædre, der har haft en søn på skolen. De an
befaler den nye skole i Bagterp på det bedste og skriver:
»Ingen forældre vil komme til at fortryde afholdelsen
af denne udgift på deres konfirmerede sønner«. En skriver,
»at han har hørt enkelte sige, at skolen var for dyr«,
det mener han dog ikke, man med sandhed kan sige,
»når man tænker på, hvad drengene lærer, og på den
gode påvirkning, de er under«. Senere oplyses det, at
prisen for kost og logi og undervisning samt materiale
til sløjd var 40 kr. om måneden.
Men det kom jo trods vanskeligheder til at gå for
mine svigerforældre, og de lagde aldrig skjul på, hvor
de fik kræfter og hjælp fra, det var der for dem ingen
tvivl om. Det vidnede de personligt om.
Ved 25 års jubilæet skrev Andreas Nielsen:
»25 år er ikke noget særlig langt tidsrum, og det er
heller ikke nogen stordåd, her er øvet, men har vi fået
lov til at gøre en gerning, som Gud har kunnet kendes
ved, og som er blevet til velsignelse for unge mennesker,
så er vi glade«.
Deres søn Frode overtog deres værk og førte det videre
så godt, som de kunne ønske det. Men den livsvej blev
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kort. Børnene og jeg mindes der først og fremmest en
hjertensgod mand, ven og far, som vi bliver ved at
have et fællesskab med.
Det er sandt, at: — de dødes milde sjæl får lov en
stund at dvæle hos dem, de havde kær.
Måtte dagen i dag flette en mindekrans om skolen
og de mennesker, som uløseligt er knyttet til dens navn.
Ellen Nielsen.

Vinterholdet 1953 — 54

Et nyt jubilæum.
Anna Hansen.
en 3. november 1953 fyldte
skolen 50 år, og samtidig
kunne vi fejre og hylde sløjd
lærer Kristian Hansens 50 årige
medarbejderskab.
Nu året efter kan vi fejre endnu
en 50 års dag, nemlig Anna Han
sens. Den 1. november 1904 kom
Anna bogstaveligt talt gående
til skolen i Bagterp. Frode, som
blev født den 8. februar 1905,
sagde gerne om dette: »Hun
kom til november, som jeg kom
til februar«. — Anna havde sit barndomshje m på Vennebjerg
kirkebakke, og hun holder af at tale om sin fødeegn, selv
om hendes barndom ikke var så lys. Tidligt kom hun ud
at tjene, og det var dengang, det virkelig var strengt at
have plads på landet.
Der blev også brug for Annas kræfter, da hun kom
til Bagterp til Anna og Andreas Nielsen kort tid efter,
at de havde begyndt deres efterskolearbejde. Men hvor
var det en lykke, at de fandt sig en så trofast hjælp,
som Anna blev dem og hele deres hus. Det var en al
sidig stilling, hun fik. Den omfattede alt, hvad der fore
faldt. Da landbruget blev købt til, måtte Anna også tage
fat derovre. En overgang havde Anna 40 petroleums
lamper at gøre i stand daglig.
Senere, da skolen kom til at gå bedre, fik Anna flere
hjælpere, og hun fik titlen kokkepige. Men Anna var
mere end det, hun var som en anden mor for de børn, der
voksede op i hjemmet. Og hun blev den, eleverne søgte
til, når de trængte til en hyggelig snak i køkkenet eller
trængte til lidt trøst, hvis noget gik dem imod, og da
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var det svært, som en pandekage kunde live op. Der
bliver også fortalt, at det var påfaldende, så tit limpot
ten fra sløjdsalen trængte til at blive varmet lørdag for
middag, når Anna bagte pandekager.
Anna voksede sig sammen med skolen, cg hun fort
satte med at være Anna Nielsens trofaste medhjælper,
ligesom hun blev i tjenesten, da Frode og jeg overtog
skolen. Nu er Anna 78 år, men hun er stadig rask og
rørig. Hun kan meget dårlig være ledig, hun er altid i
virksomhed. I vævestuen spoler hun kilometervis af garn
til vævene. Hun pusler og snakker med potteplanterne
og får dem til at gro, vi andre giver op for.
Gamle Anna, som hun nu gerne omtales, har mange,
mange venner, ikke mindst blandt tidligere elever. Hendes
trofasthed mod dem er næsten en legende. Forleden havde
vi nogle unge på besøg fra Himmerland. En af de unge
piger bad om at få lov til at hilse på Anna. Hun ville
gerne se den tante Anna, som så længe, hun kunne
huske, hvert år til jul sendte gaver til hendes hjem.
Det har altid forundret mig, at Anna kunne nå så
meget håndarbejde, strikketøj, som hun kunne, selv mens
hun havde hele huset at passe. Men desuden har hun
også altid kunnet få tid til at følge med i, hvad der
rørte sig i tiden. Hun har været et trofast medlem af De
danske ungdomsforeninger og har fulgt deres årsmøder.
Hver uge læser hun endnu med stor interesse »Dansk
Ungdom« og »Højskolebladet«.
På en skole som denne er det lige så vigtigt at have
en god kokkepige som en velegnet lærer, alle er med
arbejdere i skolehjemmet, og alle, der har evne og vilje,
kan komme til at betyde meget for helheden i skolelivet.
Anna har gennem årene modtaget mange æresbevis
ninger, diplomer m. m. for sin lange og tro tjeneste, og
det har selvfølgelig glædet hende. Men det er ikke det,
Anna har tragtet efter, hun har slet og ret villet tjene
andre, tjene sin næste, og hun har vist os et eksempel
på det rette tjenersind. »Den, som byder, lyder først, den,
som tjener, han er størst«.
Ellen Nielsen.

Foran bogreolen.
Bøgernes verden er som stille gemmer,
rummer tit undre, øjeblikket glemmer,mangen en skat, måske fra dragen vunden,
ligger på bunden.
(Thøger Larsen).

et er muligt at læse i bøgerne, selv om de står på
reolen. Ja, det lyder lidt mærkeligt, men jeg tror
endda, det er et godt sted at læse bøgerne, for der læser
man kun i dem, der har noget at sige en. En forudsæt
ning for at kunne læse en bog gennem dens ryg er selv
følgelig, at man kender den godt i forvejen, og det er
netop ved de bøger, man kender godt, øjet falder til
hvile, når man sidder og ser hen over sine bøger. Det
betyder noget, at man selv ejer bogen, at man kan gå
hen og læse gennem ryggen på den, lige netop når man
føler trang til det. Der nåes ikke det fulde udbytte af en
god bog blot ved at læse den og så ikke se den mere.
Jeg mener slet ikke, at man skal gennemgå bogen gang
på gang og prøve at finde ud af alt, hvad der står i
den, og hvad der er meningen med det, men hvis man
ikke, mens man læste den, har oplevet noget, tænkt noget
selv, så har tiden været spildt, — man måtte hellere have
sovet. Har man derimod under læsningen haft en ople
velse med sig selv, så er det rart at sætte bogen på sin
egen reol og ved lejlighed lade øjet standse ved den
og måske opleve videre.
Hvis der er noget, der ikke vil gå, som det skal, er
det godt at gå væk fra det og tænke på noget andet.
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Rotnaros — »Ekeby« i Gösta Berlings saga.

Jeg sætter mig da somme tider hen foran bogreolen og
ser på bøgerne og standser måske ved en eller anden,
hvis titel får mig til at tænke på noget bestemt, og så
går tankerne deres egne veje, og bagefter ser det uløse
lige slet ikke så slemt ud, — tankerne er faldet til ro ved
oplevelserne.
I denne tid standser jeg ofte ved en bog, jeg fik til
min fødselsdag. Jeg har ikke læst en side i den, bare
set nogen af billederne, men det er heller ikke nødven
digt, for jeg kender den ud og ind; det blev fortalt i
skolen. Det er »Bibelske billeder« af Joakim Skovgård
med tekst af Holger Begtrup, og ved synet af den og
ved bevidstheden om dens indhold oplever jeg igen
timerne i skolen, når læreren fortalte. Det er mere de bil
leder, jeg selv dannede mig dengang, end Skovgårds
billeder, jeg ser, men det at opleve det igen, kaster nyt
lys over det og giver måske først nu forståelse af det,
eller måske er det en hel anden oplevelse.
Synet af de forskellige bøger vækker vidt forskellige
tanker og forestillinger, ja, der er endda et par stykker
— gode bøger — som jeg får dårlig samvittighed ved
at se, ikke fordi de ikke er vore, men fordi jeg ikke har
fået dem læst, selv om de har stået der længe. Ja, jeg

16

tror ligefrem, det har en vis betydning, at jeg ikke har
læst dem. Der er en vis spænding ved de bøger,- jeg ved
nok omtrent, hvad de indeholder, men jeg ved ikke, hvor
dan det føles at læse dem.
I sommer har vi erfaret, at en bog kan få så stor magt,
at den kuldkaster planer, der er lagt omhyggeligt et år
i forvejen. Vor sommerferie skulle have været brugt til
at ligge et eller andet sted ved en strand og tage solbad.
— Ikke tænke på noget ubehageligt, ikke bestille noget,
det skulle da lige være noget så åndsforladt som at gætte
kryds og tværs, men det kom til at gå helt anderledes,
og det var en bog, der afgjorde det.
De sidste fire hold elever herfra vil huske, at jeg har
fortalt Gösta Berlings saga, men første kapitel, hvor Selma
Lagerlöf fortæller om landskabet, hvori eventyrene foregår,
er jeg altid gået udenom. Selma Lagerlöf siger nemlig
selv der, at den, der kender landskabet, vil vide, at det
overstiger dens kræfter, der blot kan føre pennen, at beskrive
dette landskab. Nu synes jeg jo nok, at hun gør det
fortræffeligt, men jeg ville alligevel ikke give nogen et
forkert billede af det, og mit eget var så strålende, at
det ikke kunne være sandt. Jeg blev efterhånden besat
af den tanke, at jeg måtte op at se »Löfvens lange sjö«.
Og vi lod strand være strand og kørte en tur på 1793
km for at se en sø.
Men sikke en sø og sikke omgivelser. Det var nøjag
tigt, som Selma Lagerlöf har beskrevet, bare langt køn
nere, langt mere storslået, langt mere smilende, end vi
havde drømt om.
Det blev ikke i den forstand ferie og afslapning. Det
blev en færd gennem et eventyrrige, hvor man fjernede
de mennesker, der bor der i dag, og placerede sagaens
personer på borgene, i hytterne, på vejene og i skovene.
Vi opsøgte »Ekeby«, nu Rotnaros, og blev lamslåede
over dens skønhed. En ting virkede forstyrrende i billedet
her, — de mange turister. Ja, men vi var jo selv turister.
Nej, sådan følte jeg det ihvert fald ikke. Jeg stod bare
på det sted, hvor majorinden have levet, og hvorfra hun
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blev smidt ud. Hvor kavalererne havde festet, elsket og
sørget. Det sted, hvorfra de bavde spredt fest og glæde
ud over Värmland, men også sorg og ulykke. Der midt
i den store, farvestrålende park med den stolte hoved
bygning kommer det til en alt sammen og bliver levende.
Man kan høre fossen bruse og se Gösta Berling stå ude
på dæmningen og dirigere arbejdet med nøddæmningen,
— øjet søger uvilkårligt ud over søen, og man forestiller
sig den nu smilende sø en forårsnat, da isen er ved at
bryde op, og »ser« den unge grevinde Elisabeth gå over
isen for at frelse Gösta fra giftermålet med kostepigen.
Stærke og svage mennesker i en mægtig natur. —
Da vi siger farvel til »Ekeby«, kavalerfløjen, parken,
udsigten, er vi endnu ikke revet ud af forestillingsver
denen. Vi fortsætter søen rundt, og besøger alle de fra
bogen bekendte steder, og mellem os bruger vi navnene
fra bogen på byerne, bakkerne og herregårdene. Ved
bakken op til det sted, hvor Broby præstegård lå, »ser«
vi den gerrige brobypræst sidde ved sin skamdynge. På
Gurlitafjeldet går vi om aftenen på bjørnejagt med
kavalererne. — Fra toppen af dette fjeld er der forresten
en udsigt så betagende ud over et typisk stykke Värm
land, — søer og skove mil efter mil.
Efter at have besøgt Helgesæter, hvor kavalererne øde
lagde kaptajn Lennarst liv, Fors, hvor den onde Sintram
boede, Borg, hvorfra den skønne grevinde Elisabeth blev
fordrevet af sin mand, og flere andre steder, slutter vi
eventyrrundrejsen på Selma Lagerlöfs barndomshjem
Morbacca, og er dermed også der, hvor kavaleren
Liljecrona havde sit hjem. — Det er Selma Lagerlöfs
bedstefader, der har stået model til denne kavaler. —
Vi besøger Svartsjö kirke (Øster Amtervik), hvor Selma
Lagerlöf ligger begravet. Her fra kirkegårdsdiget er der
vid udsigt over Löfven. Det var altså her ud for, at grev
Dohna sænkede lerhelgenerne fra kirken, da han ville
sone sin synd mod Elisabeth.
Og så efter fem dages ophold i Värmlands eventyr
verden skal vi hjemad, men besættelsen er endnu over
os, da vi kører sydpå.
2
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Men nu har »Gösta Berlings saga« fået nyt liv og
taler sit ganske særlige sprog, når øjet falder på den.
Det er heldigvis ikke alle bøgerne, der kan få en til
at køre et par tusinde km; men de står der på reolen
og taler deres eget sprog, og man kan hurtigt komme i
selskab med den, man ønsker. Man kan tage med Jo
hannes V. Jensen på »Den lange rejse«, — sidde i sel
skab med Nis Pedersens digte, -- pludselig være midt
i den islandske sagaverden, — fornøje sig over Storm P.s
fortællinger eller prøve at følge Martin A. Hansen
på hans mærkelige veje. Det er meget, man kan få ud
af bøgerne, hvis man står i det rette forhold til dem.
Problemer, der ligger foran ens egen dør, løses måske
ved møde med tilsvarende i en bog, eller måske er det
noget helt forskelligt derfra, der får lukket op for det
rette tankesæt.
Jeg vil gerne slå et slag for, at man skaber sig sin
egen bogsamling. Den behøver ikke at indeholde alver
den, man kan også låne på bibliotekerne, der jo kan
skaffe en hvilken som helst bog, men de bøger, der er
ens egne, kan få en ganske særlig værdi. Hvad sam
lingen skal indeholde, bør der ikke gives en liste over,
men hver bog, man bruger penge til, bør være en, man
er eller kan komme i særligt forhold til.
Med ønsket om en god og fredfyldt jul og et godt
nytår, sender vi de bedste hilsener.
Ellen og Anders Andersen.

Med bus til Harzen.
orandringer fryder, hedder det jo, og selv om jeg hvert
år glæder mig over at besøge Norge og Sverige
sammen med »gamle« elever, er der vel ikke noget at
sige til. at jeg også fik lyst til at komme den anden vej.
Nu vidste jeg fra annoncer og brochurer, at G. F. L.s
rejsebureau i Aalborg arrangerede fællesrejser til for
skellige lande i det sydlige Europa, og jeg indhentede
derfor oplysninger om, hvilke muligheder der kunne
være tale om netop i de dage, jeg havde ferie. Heldet
følger jo — som bekendt —, og der var netop enkelte
pladser ledige i en bustur til Harzen i Midttyskland. Da
vi en tidlig søndag morgen startede fra Aalborg, sad vi
lidt reserverede og kikkede hinanden an, men det varede
ikke længe, før selskabet blev rystet sammen, så vi ud
gjorde een stor familie, der alle ønskede en kammerat
lig omgangstone, og vi blev meget gode venner.
Turen ned gennem Jylland er for kendt til, at jeg vil
fortælle om den, men hvor har vi dog mange smukke
egne, der nok kan stemme et modtageligt sind til glæde.
Syd for Kolding begyndte oplevelserne for alvor. På
et vejskilt læstes navnet Taps-Taps? — Hvor kendte jeg
dette navn fra? — Jo, det var jo her, kong Chr. d. 10.
besteg den hvide hest, da han hin mindeværdige 15.
juni 1920 red over den daværende grænse. Vi så stedet,
hvor kongen steg til hest, stedet, hvor æresporten stod,

F

2*

20

og stedet, hvor kongen mødtes med de danske sydsles
vigere, der ikke nåede at komme med hjem til »det
gamle land«.
Snart nåede vi grænsen ved Kruså. Her havde jeg
været enkelte gange før, men jeg har aldrig før været
på den anden side. Da pas- og toldformaliteterne var
overstået, kørte vi videre mod Flensborg. »Nu er vi så
i Tyskland,« sagde en af deltagerne, men jeg sagde:
»Nej, vi er i Sydslesvig«. Det spørgsmål blev vi nu al
drig helt enige om. Her mindede mange navne om
grænselandets historie: Sankelmark, Stolk, Isted, hvor de
afsluttende kampe stod i 1850. Her mistede den danske
hær mange mænd, men det førte til dansk sejr. — Jorden
er blodmættet hernede. — Vi passerede Slesvig, Sliens vig,
og vi aflagde besøg på Gottorp slot, som de danske konger
har ejet gennem mange år. Slesvigs domkirke har måske
Europas smukkeste håndudskårne altertavle, men tårnet
er i forfald, og der er ingen penge til at restaurere for.
Vi så en ny flot, tysk skolebygning, der var bygget af
nogle underlige blå sten, der gav den et eget fremmed
artet udseende. Vi passerede Egernførde, der er en meget
besøgt badeby med en meget langstrakt, hvid strand.
Kl. 18 var vi ved Kielerkanalen ved Levensauer. Kielerkanalen, Kajser Wilhelmskanalen eller Nordøstsøkanalen
er ca. 100 km lang. Dens bredde og dybde er sådan,
at selv de største oceandampere og marineskibe kan
passere den. Da vi havde passeret kanalen, var vi efter
min mening nået til Tyskland.
Snart nåede vi Kiel, der var Tysklands største marineby. Kiel var ved krigens slutning ca. 60 ptc. ødelagt,
men nyopbygningen skrider hurtig frem. Landskabet
mellem Kiel og Pløhn kaldes også Holstens Swejtz, og
det er ikke uden grund. Her var meget smukt med de
mange søer og det kuperede terræn. Målet for den første
dag var Lybech, som vi nåede ved 20-tiden. Da vi
havde fået anvist værelse og havde spist vort første
måltid på tysk grund, gik vi en tur ud i byen, hvor vi
blandt andet så den mægtige, gamle byport, Holstener
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tor, der var belyst med kraftige projektører. Her i nær
heden havde jeg en ganske mærkelig oplevelse, idet
jeg tilfældigt løb på min bror Gunnar og hans kone
Agnes. De anede ikke, at jeg var på tur, og jeg anede
ikke, at de var det. Kun et motorstop gjorde, at de den
aften var i Lybech. Ja, verden er lille. Da jeg var lidt
ør i hovedet efter de 550 km i bus, vi den dag havde
kørt, gik jeg tidligt til ro.
Næste dag startede vi med en rundtur i Lybech og
satte derefter kursen mod Hamborg. Vi kørte her for
første gang på »autobahn«. Bussen kørte ca. 90 km i
timen, og vi blev gang på gang overhalet af private
vogne. Hamborg er ca. dobbelt så stor som København
(ca. 1,6 mill.) Byen har været ca. 60 pct. ødelagt. I et
enkelt angreb var der dræbt ca. 30,000 mennesker. Her
var hele bydele, hvor gaderne lå tilbage, men husene
var borte. Andre bydele lå i ruiner, og i nogle af rui
nerne boede der flygtninge. Vi så store knusemaskiner,
der pulveriserede murresterne, og dette røde pulver blev
brugt til vejbelægning og til at blande i støbemateriale
til nybygninger. Her var der fart i opbygningen. Der
byggedes ca. 1500 lejligheder om måneden. Hamborgs
havn havde været en hel skibskirkegård med over 700
sænkede skibe. Byens yderkvarterer har næsten været
jævnet med jorden. Hovedbanegården, der har været
slemt medtaget, er nu næsten genopbygget. På et meget
befærdet hjørne i byen, så vi et meget makabert færd
selsskilt, der med tal opgav hvor mange trafikanter af
de forskellige kategorier, der er dræbt her. Af bilister og
motorcyklister var der således dræbt 316 på dette hjørne.
Fra Hamborg kørte vi over Lüneborg hede, der er
ca. 100 km på hver led. Her langt ude på heden bor
der meget fattige og til dels uoplyste bønder, der ikke
interesserer sig for andet end deres lille private verden.
Vi så flere studeforspand og koforspand.
Ved Zaltau så vi en kirkegård for britiske flyvere, og
her stod ca. 2700 hvide kors og gravstene i snorlige
rækker. Ved mange af stenene lå der friske blomster.
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Langs vejen over heden stod der flere steder unge piger
og solgte kranse og blomsterkurve af evighedsblomster
fra heden.. .
Vi drejede fra og besøgte den forhenværende kon
centrationslejr ved Bergen-Belzen. Her i denne lejr er
dræbt ca. 4 millioner mennesker, og kun få tusinde blev
reddede af englænderne. Vi så en fællesgrav, hvori var
begravet 1000, som englænderne fandt ved deres an
komst hertil. I een grav lå 2500, der var døde på een
dag, i en anden 5000 også fra een dag o. s. v. På en
åben plads var der bygget en mindemur og rejst en høj
obelisk. På mindemuren stod forskellige indskrifter på
lige så mange sprog, som der var nationer repræsenteret
i fangelejren. På dansk stod der: Danmark — For
gæves har I ikke kæmpet.
Besøget her med de mange, mange grave, der vid
nede om de rædselsgerninger, der her var udøvet, gjorde
et dybt indtryk på os alle. I nogle af fangebarakkerne
fra den gang bor der nu flygtninge.
Kort herfra lå et meget stort, engelsk militærområde.
Det var en hel by med udelukkende kasernebygninger,
garager og øvelsespladser.
Herfra kørte vi til Celle, hvor vi besøgte slottet, hvor
den unge, ulykkelige, danske dronning Karoline Ma
thilde døde, formodentlig af gift, kun 24 år gammel. I
slotskapellet så vi en rude, hvor hun havde indridset
sit navn og et skriftsted med sin diamantring.
Vi fortsatte nu over Hanover, der er en by på ca.
450,000. Også denne by har været stærkt bombet.
Hildesheim er et krigskapitel for sig. Byen, der beboes
af ca. 82,000 mennesker, blev 70 pct. ødelagt på ca. 16
minutter i krigens sidste dage. Englænderne rykkede
frem mod byen, men byens kommandant ville ikke over
give sig. Han fik 24 timers betænkningstid, og da det
ikke førte til overgivelse, blev byen bombet så ganske
eftertrykkeligt. — Vi kender jo et lignende tilfælde fra
Bornholm, hvor en stivsindet, tysk officer blev skyld i,
at russerne bombede byerne Nexø og Rønne. — Denne
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Tcrvet i Goslar

dag nåede vi rejsens egentlige mål, Goslar, der ligger
lige ved Harzen-bjergenes fod. Goslar er en middel
alderby, der omkring år 1100 var hovedstad i Tyskland,
og hvor kejseren boede. Da byen i vor tid har meget
stor turistmæssig betydning, må der ikke bygges mo
derne huse i byen. Alt skal holdes i gammel stil med
mange små pyntelige kviste, spir og tårne og mange
kunstfærdige udskæringer, der ofte er malede i fine far
ver. Alle huse er tækkede med små skifferplader, der
ofte er lagt i fine møntsre. Lige uden for byen ligger
Rommelsbjerget, der i sin tid gav Goslar sin rigdom.
Bjerget indeholder guld-, sølv-, kobber- og tinminer. Endnu
i dag arbejder mange af byens indbyggere i minerne i
bjerget.
Vi foretog en heldags biltur rundt i det skønne Harzen,
hvor vi nåede op i 811 m højde. I byen Bad-Harzburg
steg vi ind i en lille vogn for pr. svævebane at blive ført
540 meter op til toppen af Burgberg. Det var med lidt
blandede følelser, jeg betroede mit luksuslegeme til de
ret spinkle stål virer, men det var en oplevelse, jeg nødig
ville have undværet. Oppe på toppen blev vi modtaget
af en dansende »isbjørn«, der viste ret kælne tilbøjligheder. Det viste sig snart at være en dame i isbjørne
ham. Det var kort sagt et fotografægtepar, hvor fruen
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var krøbet i hammen, og manden fotograferede løs, når
turisterne kom i »bjørnens« nærhed. Vi andre måtte ab
solut ikke fotografere hende. — Meget fikst fundet på.
Her oppe fra var der en meget fin udsigt over andre
højdedrag med mellemliggende byer og dyrket ager
land. I det fjerne kunne vi se Brocken — Bloksbjerg —
der er 1142 m højt. Vi kom det dog betydelig nærmere
siden, men da zonegrænsen ligger ved Brockens fod, og
bjerget således ligger bag »jerntæppet«, kunde vi ikke
komme derop. Vi kom dog helt ned til zonegrænsen
ved en lille by, der hed Braunlage. Herfra viste et vej
skilt til »Elendigheden« — grænsen. På østsiden af vej
spærringen kunne vi se de østtyske politisoldater, og
een af deltagerne nåede at fotografere dem, inden de
opdagede os og forsvandt. Vi kunne ikke se grænse
bevogtningen, men vi kunne af og til se røgen fra deres
piber eller cigaretter, der røbede deres tilstedeværelse.
Vi kørte nu i et meget bakket terræn. Snart »kravlede«
bilen op af en stigning på 12 pct., en enkelt gang var
stigningen på 20 pct., snart gik det nedad, så vi kunne
mærke et øget tryk på trommehinderne. I disse egne er
det ikke ualmindeligt at se en cyklist, der har bundet
et lille grantræ efter cyklen som bremse, da almindelige
frihjulsbremser ikke kan holde cyklen så længe uden at
blive for varme.
Ved Odertalsperre har man dæmmet op for en bjerg
bæk og derved skabt en 25 m dyb og meget lang sø,
hvorfra vandet gennem et fald driver et elektricitetsværk.
Vandet udnyttes to gange på sin vej ned gennem dalen.
Ved byen Set. Andreasberg prøvede vi en enkelt
mands svævebane, der er bygget for at føre skiløbere
op på en 100 m høj bakke. Her var 28 stole med ca.
15 meters mellemrum, og de roterede stadig, så man
måtte hoppe på og af i farten. Det var en herlig for
nemmelse at sidde der frit svævende i luften.
Drypstenshulerne ved Iberge fik vi også lejlighed til
at se. Det skal være de ældste drypstenshuler i Europa,
og de blev fundet ved en tilfældighed for 400 år siden.

25

Nogle bjergarbejdere var ved
at bryde nye minegange. Da
gav væggen pludselig efter, og
de stod i en forunderlig hule.
Man regner med, at det har
stået på i 2 mill, år med at
danne denne hule. En drypsten
dannes ved, at en vanddråbe
på sin vej ned gennem en spalt
ning i fjeldet opsuger kalk og
andre stoffer. Når dråben hæn
ger for nederenden af et frem
spring, fordamper vandet, og
Skiløftet ved Set Andreasberg
det lille bitte stof, der var i
dråben, afsætter sig på stenen og således fremdeles. Man
har regnet ud, at det varer ca. 100 år med at skabe 1
cm drypsten.
Gangene i hulen havde en samlet længde af ca. 400
meter, og der var dannet mange ejendommelige forma
tioner, som man med lidt fantasi kan få til at forestille
dyr og mennesker. Det mest imponerende var »det for
stenede vandfald«. Man kunne lige forestille sig et vand
fald, der pludselig var stivnet. Det så meget ejendom
meligt ud. Også dværgenes gang med dværgenes ovn,
hvori der lå et »rosinbrød«, var meget naturtro. I gangene
findes også dværgenes orgelpiber, og den, der aldrig
har snydt noget menneske, kan høre musikken. Flere af
selskabet hørte det tydeligt, — sagde de da. Om for
året, når sneen smelter over fjeldet, danner der sig i
hulen et helt vandfald, men vandet forsvinder, uden at
man aner, hvor det bliver af. Man kan på vægfladerne
tydeltgt se farver efter det lag, som vandet har passeret
på sin vej ned gennem fjeldet, Her ses sølv, kobber, jern
og kalk.
Om aftenen nåede vi tilbage til Goslar igen. En del
af næste dag benyttede vi til at se på gamle bygninger
med bindingsværk og udskæringer. Det ældste bygnings
værk i Goslar er kajserpaladset, der er bygget omkring
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950. Her samledes adelsmænd fra hele riget til en slags
selvbestaltet rigsdag. Foran paladset står to rytterstatuer
forestillende Frederik Barbarosse og Kajser Vilhelm.
I en meget gammel klosterkirke så vi en udskåret
kristusfigur, der havde rigtigt menneskehår og rigtig
tornekrone, og på et torv så vi en lind, der skulle være
plantet af Luther.
Husene er som før nævnt udsmykkede med fint ud
skårne og malede eller broncerede figurer. På et hus så
vi en figur, der forestillede en kvinde, der med den ene
hånd kærner smør, medens hun med den anden kløede
sig i den blottede bagdel. Byggeherren havde været under
tøffelen, og det havde kunstneren ironiseret over ved at
fremstille ham som en mand, der fik pisk af sin kone.
Som et kuriosum kan nævnes en figur af en lille dreng,
der var i færd med at »gøre« en guldmønt. Figuren
hedder »Dukatenmännchen«.
I en søgt badeby, Hannenkle, har man i årene 1900
— 08 bygget en stavkirke efter norsk model. Fiele træ
konstruktionen er samlet uden brug af spiger eller søm.
Man har forsøgt af skabe den gamle, norske hygge fra
stavkirkerne, men det er, ligesom det ikke er lykkedes.
Måske kommer det af, at kirken savner »patina«. Kirken
bruges gerne til mondæne bryllupper, — det skal være
så romantisk. Kirken har dannet ramme om optagelser
fra filmen »Ave Maria«, der, så vidt jeg ved, endnu
ikke er vist herhjemme.
På hjemturen besøgte vi byen Braunsweig, der var
40 pct. ødelagt. Her sås fantastiske ødelæggelser. Göring
lovede den tyske befolkning lyse og luftige boliger. Det
har de i sandhed fået, om end på en anden måde, end
han vel havde tænkt det. Atter gik det over Lüneburg
hede, men ad en anden vej. Denne eftermiddag tilbragte
vi i Hamborg, hvor vi gik på opdagelse i de store
magasiner med rullende trapper og elevatorer, og vi
gik på udsalg for de sidste tyske penge. Om aftenen
gæstede vi forlystelseskvarteret St. Pauli, hvor restau
ranter og varieteer ligger tæt som sild i en tønde. Her er
noget for enhver smag, men mest for dem, der ingen har.
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Næste dag kørte vi over Itzehoe, hvor den danske
brigade har sin lejr, og vi nåede Kielerkanalen ved
Rensborg.
Efter at have nydt det sidste måltid på tysk grund,
hvor vi havde en smuk udsigt over kanalen med svingbroerne, kørte vi videre til Slesvig, hvor vi atter gled
ind på den vej, vi kom ad seks dage før. Vi nåede
grænsen og fortsatte nordpå. Nu begyndte enkelte del
tagere at tage afsked, men de fleste fortsatte til Horsens,
hvor vi spise en meget fin afskedsmiddag på Bygholm
slot.
Ud på aftenen nåede vi Aalborg, hvor vi tog afsked
med hinanden. Man må undres over, at man kan op
leve så meget på kun seks dage, men det er en tur, jeg
trygt vil anbefale til alle, der har lyst til at rejse, men
ikke selv har lyst eller tid til at planlægge og arrangere
rejsen. Havde jeg tid og råd, kunne det være interes
sant at arrangere en sådan fællestur for elever af noget
ældre årgange.
En sådan rejse er ikke slut den dag, man kommer
hjem. Der er stadig oplevelser og indtryk, der gang på
gang dukker frem og skaber glæder og minder.
Arne Nielsen.

Sommerholdet 1954.
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Hvad vindes på verdens vidtløftige hav.
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Fra vuggen til graven må krydses omkring
blandt håbets og frygtens de stridige ting:
snart vippes vi oppe
på bølgernes toppe
snart nærmes vi grunden i flyvende spring.
Fra vuggen til graven må krydses omkring.
Her fristes ustadigheds ebbe og flod,
én vagt er så ond, som en anden er god;
hver time i glasset,
hver streg på kompasset
forandrer, forhøjer, fornedrer vort mod.
Her fristes ustadigheds ebbe og flod.

Så hidser en medbør det nedrige sind,
ja puster i hjertet dumdristighed ind;
vil farten kun føje
vor attrå og øje,
straks blæses vi op af en ønskelig vind.
Så hidser en medbør det nedrige sind.
Så slipper klejnmodighed roret i hast,
når forstavnen dukker for bølgernes kast;
når vindene suse
og vandene bruse,
så skrækkes vi straks for en knagende mast.
Så slipper klejnmodighed roret i hast.

Dit forsyn, o Fader, det fører os hjem,
det styrer så sikkert, hvor søen er slem;
vor gisning kan fejle,
hvor vi end vil sejle,
selv stævner vi mere tilbage end frem.
Dit forsyn, o Fader, det fører os hjem.
Ambrosius Stub.

Lidt om værdier.
Brev til en ung.
er er heftet så mange betegnelser på vor tid og dens
mennesker, ikke mindst den yngre generation, vi
kaldes fortravlede, ensomme, søgende, materialistiske og
meget mere, men fælles for alle disse betegnelser er det
tonefald, der anvendes, det er ligesom beklagende, und
skyldende på de unges vegne. Og dog vil du vist give
mig ret i, at det er ikke om at kunne kaldes et eller
andet, men at være noget, at være sig selv. De mange
»båse«, som vi kan anbringes i, er ikke et udtryk for
nogen personlighed, sjældent i alle tilfælde.
Vi er inde i en hastende tidsperiode, hvor mennesker
haster af sted, så sjæl og tanker ikke kan følge med de
vinger, som teknikken låner os at flyve gennem tiden
på. Vi får næppe tid til at leve os ind i de ting, som
fødes i og af en stilhed, som kan være frugtbar.
Jeg har selvfølgelig ingen patentløsning på nogen af
tidens spørgsmål, man skal vogte sig for folk med færdige
løsninger, de holder alligevel ikke, men jeg vil prøve
på at pege på enkelte af de værdier, som stadig er, og
som vil være, så længe levende folk kender åndsliv og
kultur. Det er områder, hvor jeg selv har fundet så uvur
derlige værdier, at de ikke kan måles, hverken i penge
eller ord: det skrevne ords betydning. Du møder det jo
overalt, det vil dig noget, dit øje fanger det, og det
trænger let ind i dit sind, reklamen og propagandaen
benytter sig heraf i uhyggelig grad. Åbner du en avis,
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lyser ordene dig i møde ude fra en verden, der kan
synes kaotisk, og hvor man forsøger at sprede frygten,
og tage håbet fra os, er vi først bange, kan de, der har
magten, lettere suge kraften ud af os. Da vi lærte at til
egne os ordet, forskrev vi os til dets magt, og det kræver
sin plads i os.
Bogens bind er døren ind til mulighedernes land. Vi
kan — med et suk måske — erkende, at løgnen ikke
altid bor bag det smuskede omslag, men ofte dækket af
stærke kulører. Og mødet med bogens personer, gav det
dig en følelse af blanke fotografier eller af levende men
nesker af kød og blod, skabt i Guds billede, men i or
dets klædning. Fik ordene liv, så du blev et med dem,
så disse skikkelsers sorger og glæder blev dine, og bogens
ord blev dine venner? Digterens ord kan vise dig men
neskers lykke og sorg, så du kender dit eget sinds jubel
og smerte deri, han kan vise os løgnen og sandheden,
mennesket på godt og ondt. Du kan føle dig rigere ved
at møde noget af dit eget liv, sagt med digterens ord,
du kunne måske ikke forme disse ord, give dem kun
stens ædle form. Du skal ikke knejse, fordi du måske har
læst meget, var bogens ord sandhed, lærte den dig hel
ler ikke at knejse, men at bøje dit hoved og erkende,
at mennesket er støv. Den er først ydmyg, som har mødt
livet.
Har du selv prøvet at savne noget og miste noget i
din ungdom? Sorg og savn bringer ingen fred,- har du
søgt efter lykken, har du sikkert mødt sorgen. Havde
livet da overflod at give dig, fik du måske lov at gå
videre og finde lidt af det, du søgte, det, som ofte er
at nå noget, som de mange ikke nåede. Lykke er ikke
for de mange, de må nøjes med hverdagen og drøm
mene. Du kan holde fast på din livsdrøm, som du måske
dannede, fordi du ikke nåede det, du søgte. Det er ikke
sværmeri at søge ting, der er uopnåelige, det hører netop
ungdomstiden til. En bogs ord kan ikke tyde din livs
drøm, men måske hjælpe dig til at drømme den til ende
og gøre dig rigere.
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Du kan også selv skrive ord, der kan betyde alt for
et andet menneske, selv om dine ord kun er simple og
jævne. Hellige for mennesket er ikke blot Guds egne
ord, men det er givet hans skabning i hans eget billede
at tage et gran af himmelens herlighed at lægge i kær
lighedens og tilgivelsens ord, de enkleste, de største og
de sværeste.
Men djævelen gav os også sin del. Ikke blot lærte
han os hadets og løgnens sprog, men han fik os lært
ordet i unyttighedens tjeneste: det banale, ukrudtet på
ordets ager.
Lærte du verset at kende, da er du rig, det skrevne
ord kan synge for dit sind, og dets strenge vil spille sit
fineste akkompagnement dertil. Har du døren lukket op
til poesiens rige, er du i et land, hvis værdier ikke blot
er af denne verden, men hvor der er evighedsværdier.
Det er en problemverden, hvor både dine egne og an
dres problemer er at finde, du kan lære af dem, måske
også lære lidt af den svære kunst: at være dig selv. I
den levende digtning står intet stille, her pulserer livet.
Du skal ikke læse dig en mening til, som du tror at
kunne leve på, den skal du danne dig selv ud fra dine
erfaringer, men du kan nå noget uforklarligt, men såre
virkeligt: at eje poesiens gave. Har du fundet den, kan
du le som menneske og græde som den, der har hjerte.
Du skal ikke ængstes for at vise dig, som du er, lad dine
sande og ægte følelser blot skinne igennem,- selv om du
ser andre bære maske, så vend ikke vrangen ud på
dit sind.
Luk op til en verden, der er rigere, end du troede,
den vil gerne tage imod dig, den har mange stier, der
er også een til dine spor. I den sande digtnings selskab
er der højere til loftet, end hvor du har været før, men
du vil finde, at her er livet, her vil du også være.
Vilde mennesker blot lære, at livet trods alle krige og
alle sorger er rigt og skønt, lad være, at sorgerne er
flere nu end før i tiden, der gror stadig blomster langs
trafikmylderets ruter, selv om de bliver støvede af hju-
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lenes rasen. Læg mærke til de små undere i hverdagen,
de er der, gør dine små gode gerninger og tjenester mod
dine medskabninger, og lad livets brogede mangfoldig
hed fylde dit sind med undren og tak. Vær ikke bange
for at møde en synder, ej heller for at tilgive ham,
måske han har levet livet, hvor du ikke turde følge ham.
Jeg talte forleden med en gammel vagabond, en
spritter af reneste art, han var gammel og syg, men
med vandrerens frejdighed i behold. Han sagde blandt
andet: hvorfor skal man være bange for at dø, jeg har
ofte været mere bange for at leve, men til det sidste
siger jeg: bare lige ud ad den slagne landevej. Så
vidt hans visdom, om man vil kalde den sådan, vi er
alle på den samme vej gennem livet, den snor sig for
skelligt, nogle må vandre ad mange, andre ad få ste
nede stier, men også langs disse gror blomster, glæd dig
over dem og smil til hver vandrer, du møder, det er
måske netop det smil, han trænger til at fornemme. Der
er så mange ensomme mennesker til, ensomme i en
vrimmel af mennesker,- møder du et af dem, så kan du
om ikke trøste ham eller hende, så dele dette menneskes
og din egen ensomhed. I kan gå sammen et stykke vej.
Det er så rigt og så stort et menneskeliv, der ligger
foran dig, om du er ung, og er du ældre, da er der
stadig nok at hige mod, ingen lejlighed må gå tabt. I
kampen for det gode og skønne — kampen for livets
fremme, må du sætte dine unge kræfter ind.
Vent ikke med at gøre godt, det kan blive for silde,
gør det, mens du er ung, der er ingen tid at spilde.
Lad ingen høre din stemme i koret af hadets røster,
der er det død og golde kerner, du høster.
Tag kampen op mod løgn og vold, du må ikke glemme,
at du er sat på livets front, menneske, der har du hjemme.

Mål ikke din egen og andres lykke med forstanden,
husk: du er skyldig for hvert sekund, du spilder for dig
og en anden.
3
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Lad skønhed fylde dit hus såvel som dit hjerte,
luk lyset og livet ind, om også det volder dig smerte.

For det er ikke et mål, sat for din færden:
at sidde ene i mørke og kval, borte for verden.
Fæld ikke dom over andres skyld, dertil har du ingen ret,
en anden gang er det andre, der står med dit regnebræt.

Du ejer intet menneske, om også det gav dig alt,
men du kan dele meget med den, der tog din hånd, da du faldt.

Du er selv et fnug på den stridende jord,
ræk dine hænder ud mod din lidende bror.

Læg en sten i muren om en bedre verden,
du skaber din smule af den gennem dit ord og din færden.
Stå altid bag de ord, dine læber engang har sagt,
de er dit værn og redskab, ord har magt.

Dit liv er en kostelig gave, værn den med flid,
den er forgængelig, lev, mens det endnu er tid.
Kaj Madsen.

Alle venner fra holdet 1939 — 40 og fra senere hold
får mine bedste hilsener.

Men dansen den går — —

Samfund og borger.
de senere år er der talt og skrevet utroligt meget om
den politiske ligegyldighed. Det er efterhånden blevet
daglig kost at få serveret eksempler på manglende politisk
interesse. Især er det den upolitiske ungdom, der må stå
for skud. Den ungdom, som er blevet kaldt »den tavse
generation« og »ungdommen uden idealer«.
Ser man på begrundelserne for ikke at beskæftige sig
med politik, så viser det sig, at de er mange og vidt
forskellige. Nogle har fået lede ved politik af den simple
grund, at de har gået rundt og troet, at politikere var
nogle ophøjede væsener, som ikke var i stand til at begå
fejl, og så ser de pludselig, at det ikke holder stik. De
opdager, at politikere kan foretage fejlvurderinger (noget
som er såre menneskeligt), at de kan love ting, som det
senere viser sig, at de ikke kan holde. Af de samme
mennesker vil man kunne få at vide, at politikerne er
ringere mennesker, end folk er flest, idet de ta'r »sky
klapper« på og lader hensynet til partiet gå forud for
helhedens tarv.
Andre fremfører det synspunkt, at politik er blevet for
uanstændigt til, at man vil beskæftige sig med det. Der
findes ingen idepolitik mere, men kun en kompromis
præget politik. Et langsomt og trevent foretagende med
behandlinger i kommissioner og udvalg af alt muligt,
og resultatet bliver, at man blander en såkaldt »ræve
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kage«, eller man — som det også siges — foretager en
»studehandel«.
Den indstilling over for politik, som de nævnte eksem
pler er udtryk for, minder imidlertid ikke om nogen
udpræget passivitet på dette område. Tværtimod vidner
de om en vis bevågenhed, en kritisk indstilling, som
absolut er sund for det politiske liv. Hal Koch har sagt
herom: »Jeg er tilbøjelig til at tro, at man lettere kan
rose demokratiet ihjel, end udrydde det ved kritik.«
Andre har sagt det så skarpt, at kritikken er demokra
tiets forudsætning. — Selvfølgelig er faren for at ende
i den rent hovedløse kritik til stede. Og her mener jeg,
at man befinder sig, når man frakender vore politikere
enhver form for hæderlighed. Det er dog folk, som ofrer
såvel familieliv som alle sine evner for det politiske
arbejde, som kræver sin mand helt. Mon alligevel ikke,
at disse folkevalgte repræsentanter er lidt mindre uselviske og har lidt mere tjenersind end folk i almindelig
hed. Dersom det ikke er tilfældet, må vi erkende, som
Henrik Pontoppidan lader sin grønlandspræst gøre det:
»Vi får de tyranner, som vi fortjener«.
Angående indvendingen imod, at dansk politik er
blevet kompromispræget, er der at sige, at det, så vidt
jeg kan skønne, ikke er i uoverensstemmelse med demo
kratiets væsen. — Hvordan bilægges en konflikt, som
er opstået imellem de forskellige politiske partier? Den
store statsmand Thomas Massaryk har defineret demo
kratiet med et ord: diskussion. I et demokratisk land må
man søge gennem en samtale mellem de stridende par
ter at få sagen alsidigt belyst for her igennem at nå ind
til fuld forståelse af konfliktens problem. Det kan tage
tid, og det kan blive en kompliceret affære, men det
væsentlige må dog være, at man gennem forhandling
kommer til dybere forståelse parterne imellem, så den
afgørelse, der bliver truffet, kommer til at gavne helheden.
Det ovennævte fører os imidlertid ind på endnu en
begrundelse for at afholde sig fra politiske spørgsmål.
Nemlig den, at politik har udviklet sig til en så kom
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pliceret affære, at almindelige mennesker ikke ser sig i
stand til at følge med. Det er rigtigt, at vi er på vej til,
at politik bliver for specialister. End ikke ministrene kan
under den nuværende lovfabrikation sætte sig ind i de
tailspørgsmålene. Disse må vandre trin for trin op ad
embedsmandspyramiden. At dette forhold indebærer en
fare, er uomtvistelig. — I en sådan situation skulle man
tro, at den enkelte borgers ansvarsfølelse ville blive
skærpet.
Den almindelige udtryksmåde er, at vi lever i et de
mokratisk land, hvor vi har et folkestyre med lige og
almindelig valgret. Med grundloven af 1849 blev det
givet hver enkelt borger at være medbestemmende an
gående landets styrelse og løsningen af samfundets pro
blemer. Det var en ret, som blev givet folket. En ret som
medførte, at enhver kom til at bære sin del af ansvaret
for samfundets trivsel. Dette er en absolut nødvendig
forståelse for en borger i et demokratisk land. Det er på
ingen måde en privatsag, om man vil interessere sig for
politik. Et demokrati kan man ikke melde sig ud af, som
man kan af en forening. Som borger er man enten for
demokratiet (ved at erkende sit ansvar) eller imod de
mokratiet (ved sin manglende interesse), eftersom demo
kratiets politiske visdom er den, at alle skal være del
agtig i landets styrelse.
Selv om man passer sit arbejde godt, forsørger sin
familie på bedste måde og betaler sin skat (med eller
uden glæde), har man ikke købt sig ansvarsfri. Eksempler
fra verdenshistorien fortæller os, at diktatorer ikke altid
er kommet til magten, fordi de havde mange bag sig
— tværtimod. Der har været en anden faktor, som har
gjort sig gældende: at mange har været passive og lige
gyldige over for politiske spørgsmål.
Efter bedste mønster forsøger man at få placeret an
svaret for den politiske ligegyldighed. Fra en side fast
slås det, at det er politikerne, som ikke evner at give
ordentlig besked om det politiske livs vilkår, og fra
anden side fremføres det synspunkt, at det er vælgerne,
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som udelukkende har skylden. Det eneste positive, jeg
har bemærket mig ved denne diskussion, er, at man har
draget i tvivl, om »dette så meget omtalte væsen, det
demokratiske menneske«, eksisterer. Med andre ord:
hvilket forhold har vi til det, der ligger uden for vore
snævre daglige cirkler — er det ikke selvoptagetheden,
der behersker os? Indstillingen til dette spørgsmål er sik
kert vidt forskellig. Nogle vil sige, at menneskene er
blevet ringere, andre vil mene det modsatte.
Et er imidlertid givet, at der er mange ting i det mo
derne samfund, der gør, at de menneskelige egenskaber
(personlig selvstændighed, dømmekraft og hensyntagen
til andre), som demokratiet bygger på, ikke har særlige
gunstige kår at udvikles under. Den velsignede teknik
kræver disciplin og underkastelse. I de store fabriks- og
forretningsforetagender, som beskæftiger tusinder af men
nesker, tillades ingen slinger. Mennesket fungerer her
som en tap, der skal gribe ind i maskineriet i det rette
øjeblik. Under sådanne forhold er der ringe mulighed
for personlig udvikling.
Det tjener dog intet fornuftigt formål at lægge skylden
alene på det »rådne samfund«. Opdragelsen, som den
kommer til udtryk i hjem og skole, fremmer ofte en rent
egoistisk stræben, hvilket afgjort også må betragtes som
noget negativt. Det drejer sig om at blive dygtigst, at
vinde foran de andre. Hvilket på mange måder virker
hæmmende på fællesskabsfølelsen.
Det afgørende bliver dog, at den enkelte føler at have
noget fælles med det danske folk ud over, hvad der
har med økonomi at gøre.
Eksemplet på en idealstat er det lille samfund, familien.
Hvis man her lever i et kærlighedens fællesskab, er der
ringe grobund for egoisme. Der er ingen tale om rettig
heder, for alle føler, at de får mere end fortjent. Men
vi mennesker er også skabt til at leve med i et større
fællesskab. Spørgsmålet bliver da, om det sindelag, den
livsform, som er familiens, kan efterleves i det større
samfund. Det kan det uden tvivl kun der, hvor den
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enkeltes handlinger er båret af kærlighed til folk og
fædreland.
Under Besættelsen kom denne kærlighed til udtryk på
mange måder og inden for alle samfundslag. Da følte
alle, hvis værdimåler ikke var den fyldte pengepung,
at der var noget at stå sammen om, noget at bevare.
Kan vi på samme måde i dag, hvor vi ikke er truet
af en ydre fjende, have åbne ører og sind for de værdier,
vi som danske er fælles om, vil det ganske afgjort give
sig udslag i politisk aktivitet. Det, som man har kærlig
hed til, gør man alt for at beskytte og bevare, og et
demokratisk samfunds eksistens sikres nu engang kun
ved, at enhver efter bedste evne gør brug af sin ret til
at deltage i samfundets styrelse.
Når vi kommer dertil, at vi ikke betragter det som en
selvfølge, men derimod føler, at det er noget såre vær
difuldt at være borger i det danske samfund, så vil den
nødvendige forudsætning være til stede for erkendelsen
af, at det også indebærer en opgave. Det vil sætte hver
enkelt af os i stand til at gøre de gerninger, som ikke
alene er til gavn for en selv, men også for samfundet
som helhed.
Hermed sendes en hilsen til årbogens læsere med øn
sket om en god jul og et godt nytår.
Hans R. Møldrup.

Her bor vi.
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Hilsen til Vendsyssel.
å er vi rejst fra Halvorsminde
— der gik lang tid, inden det
for alvor gik op for mig, at jeg
aldrig skulle tilbage mere. Vi
er nu godt igang hernede på
Skibelund efterskole, den ligger
så vidunderligt skønt her midt
i krattet med udsigt ned over
Kongeå mod syd.
Men 15 år på Halvorsminde
er en lang årrække, det blev
vort hjem i de år; vi flyttede
ind som nygifte, og Helle er
født der. Mange gode arbejdsår
har vi oplevet og 5 strenge be
sættelsesår kom vi igennem sammen. Hvor er det længe
siden, jeg som ung glad pige kom til Halvorsminde fuld
af forventning og fuld af energi og iver på at tage fat
deroppe højt mod nord, hvor jeg aldrig havde været
før. Det blev gode arbejdsår med mange oplevelser
og mange glæder, men også med meget arbejde. Hvor
jeg husker jer piger fra den første sommer i 1937!
Hvor var det en dejlig sommer! Og turene til Norge
og Sverige, hvor var de opmuntrende og berigende!
Og hvor var Frode altid glad og munter! Ja, det var
gode år, og jeg siger tak for dem! Nu arbejder vi på
vor egen skole, og det er dejligt; vi har i mange år
ønsket at få vort eget, men vi var enige om ikke at ville
flytte, før vi kunne komme ned mod syd. Så kom der
bud efter os fra Skibelund ved den gamle Kongeågrænse,
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det var næsten, som skæbnen føjede sig efter vort ønske
at komme mod syd! Nu er vi her, og vi er glade for det.
Vi har allerede haft besøg af mange gamle elever og
venner fra Vendsyssel, og det har glædet os meget. Nu
i efteråret skal vi til at bygge en ny fløj, som skal stå
færdig til foråret, og vi regner med fuldt hus i vinter,
så I kan nok forstå, vi er glade. Vi prøver også på at
holde forbindelsen med Vendsyssel ved lige, idet de fleste
af vore medhjælpere er gamle elever fra Halvorsminde!
Ella Mortensen fra 0. Brønderslev var min gode hjælper
ved musikken det første år; så fulgte Eli Ibsen (sommer 49),
og i sommer har vi Lis Jensen fra Mygdal (sommer 51),
og vor dygtige køkkenchef er Vera Simonsen (sommer 42),
og vor altmuligmand, nu gennem to år, er fra Bagterp,
så I ser, vi ikke har glemt Vendsyssel! Kommer I hernedad
i plads eller på skole, så besøg os! Det er en rigtig skole
egn, hvor ungdom samles, vi er kommet til. Skibelund
ligger midt imellem Ladelund landbrugsskole, Rødding
højskole og Askov, og der er ikke langt til Snoghøj og
Engelsholm. — I kan tro her er dejligt! Kom og se!
Mange hilsener!
Pelles.
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Dansk ungdom i norsk natur.
ele sommeren havde vi glædet os fantastisk meget til
den tur til Norge, Halvorsminde havde indbudt os til.
Der var glæde og humør på Norgeskajen i Hirtshals,
da vi 90 piger og drenge en tirsdag morgen mødtes og
gik ombord i »Jylland«. Overfarten var mere rolig, end
vi havde ventet, der var kun få søsyge.
Solen skinnede, da vi nærmede os Norges kyst, og de
høje fjelde var selvfølgelig det første, vore øjne faldt på.
Det er ikke den slags kyster, vi ser hjemme.
I Kristiansand havde vi lidt tid til at se os om, inden
vi tog med toget over Grovane til Evje. Der er 64 km,
og på den strækning kom vi gennem 18 tunneler og
over 16 broer. Vi kørte hele vejen langs Otraelven, og
der var meget smukt at se på.
På Evje vandrehjem fik vi en god modtagelse af eje
ren, frk. Gullestad. Efter et dejligt middagsmåltid fulgtes
vi ad til Fennefosfjeldet på den modsatte side af elven.
Det var vanskeligere at kravle op ad et fjeld, end vi
havde troet, men det var sjovt, og udsigten derfra over
byen og fjeldene bagved den var anstrengelserne værd.
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Ingen måtte røre sig før kl. 7 om morgenen, men så
blev der også liv. På grund af lidt plads i vaskerummene
og de få vaskefade, gik mange af os til elven hver
morgen for at blive vasket. Ved morgenbordet smurte vi
selv vor frokostpakke, og derefter gik turen til fods opad.
En fru Kliveland ledede os til nogle nedlagte nikkel
miner. Man kunne her se 400 m dybe grubegange,
hvorfra sidegange i flere etager går langt ind i fjeldet.
Heroppe »plukkede« vi interessante sten med feldspat
og glimmer. Derfra gik vi nedad til en lille by, hvor
der holdt busser og ventede på os. De kørte os op til
frk. Gullestads fjeldhytte ved Suvafjeldet. Hytten, som
hedder Annungen, ællingen, ligger på en skråning, og
der er en dejlig udsigt over fjeldsøen og skoven der
omkring. Vi spiste frokost og sang, mens vi var samlet
uden for hytten. Derefter spredtes vi i den dejlige norske
natur. Vi så et bæverbo, der var så stort og stærkt
bygget af ris og træ, at en halv snes mand kunne stå
på det. I skoven gik vi ture, i søen soppede vi, og på
elven legede vi med tømmerstokke. Der var ikke få af
»drengene«, der fik våde bukser. Om aftenen så vi på
Evje by, og inden aftensang fortalte Arne Nielsen om
det, vi næste dag skulle se på en 100 km lang bustur.
Vi startede næste morgen i tre store busser videre op
i Setesdalen. Hele vejen kørte vi langs elven, og der var
fjeldvægge på begge sider. Det er skønt for os at komme
der på en tur, men hvor må det være ensomt at bo der,
for der var ofte meget langt imellem husene, og nogle
steder måtte de sejle, hver gang de skulle fra huset.
Nord for Byglandsfjord så vi »Tyvehullet« i et højt
fjeld. Kort efter måtte vi ud af busserne for at se en gam
mel, fredet eg. Træet er af ælde blevet hult, så vi kunne
stoppe 24 mand deri. Det må ikke blive fældet, så længe
der er livstegn i det. Samtidig så vi et stabbur. Det er
et hus i to etager, det nederste rum bliver brugt til føde
varer og det øverste til tøj.
Ved Fanefjeldet tog vi igen holdt, for vejen er der
hugget som en hylde ind i fjeldet, og det skulle vi se,

44
derfor passerede vi det til fods. Vi havde der 400 m
fjeld over os og lige så meget vand under os.
Ved Reiåsfossen måtte vi igen ud — og sikke et syn.
Vi kravlede halvvejs op ved siden af fossen, så vi rigtig
kunne se, med hvilken kraft vandet fra en mægtig højde
styrtede ned af fjeldsiden. Vi fik fortalt sagnet om fossen
og om nogle hellige fyrretræer, der stod på den mod
satte side af elven.
Vi kørte så til Valle. Her spiste vi vore frokostpakker,
og vi handlede, og nogle opdagede en mægtig sjov
hængebro.
Kort efter gjorde vi ophold ved nogle af de mange
sølvsmedeforretninger, der den dag havde god afsætning
på ringe, søljer, slipsnåle m. m.
På det sidste stykke vej fik vi et ekstra ophold, fordi
en fransk og en norsk bil var kørt sammen, men der var
kun sket materiel skade, så vi kom snart forbi. Lidt efter
gik det brat opad, og vi kørte i hårnålesving op til Rygnestadsloftet. Rygnestadsloftet er et stabbur, der er bygget
i år 1500. Det er lavet af meget brede og svære bjælker
— den bredeste er 93 cm, og det er efter sagnet, vi blev
fortalt, Rygnestadsgutten Asmund Taddeivson, der har
lavet det fine og svære arbejde. Stabburet og et beboelses
hus fra år 1000, der ligger i nærheden, er nu indrettet
som norsk bondemuseum. Fruen, der viste os rundt, var
15. generation efter Rygnestadsgutten. Hun var født i
huset og havde boet der, til hun var fire år.
Derfra kørte vi i susende fart hjemad. Da vi havde
passeret Valle, tog vi holdt for sidste gang, og der så
vi Hallandsfossen. Den var langt mindre i faldhøjden
end Reiåsfossen, men vandmængden var her meget større,
og det hvirvlede rundt og dannede heksegryder. Det
var et så imponerende syn, at det ikke kan beskrives,
det skal ses.
Den dag så vi mange kvinder, som gik i nationaldragt
og arbejdede, og nogle enkelte så vi i festdragt.
Da vi efter den lange køretur kom hjem, var det dej
ligt at blive vasket og få noget godt mad — det fik vi
forresten på hele turen.
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Derefter gik vi ture og hyggede os i stuen, og da vi
senere blev samlet, sang vi en del norske og danske
sange.
Fredag formiddag havde vi fri og kunne da lave,
hvad vi helst ville. Efter tidlig middag tog vi med tog
tilbage til Kristiansand. Da vi havde anbragt vor bagage
i toldhuset, gik vi op til torvet og havde så en times
tid til at gøre indkøb og se på selve byen.
Disponent Bråthen, Agder mejeri, og distriktchef Johnsen,
Norges statsbaner, fulgte os derefter op på Baneheja,
hvorfra vi havde en meget fin udsigt over byen. Her
oppe var der søer, hvori vandet var 18 grader varmt,
og de blev derfor meget benyttet til badning.
Baneheja og Ravnedalen, som vi derefter gik ned i,
udgør tilsammen en stor og dejlig naturpark. I Ravne
dalen går man som i en park herhjemme, der er flade
græsplæner, blomster, træer og søer, men pludselig op
daget man bagved en brat fjeldvæg, det ser vi jo ikke
her i landet.
Vi var nu blevet rigtig godt sultne, og vi nød at
komme ind i en stor stue i Mållaget, hvor der var dæk
ket borde, som til en stor fest, og maden smagte fortræffeligt.
For at se den del af Kristiansand by, der i de sidste
år er bygget op på den modsatte side af elven, kørte
vi en tur i bus. Vi gik derefter langs lystbådehavnen
op til Trassementet og derfra op til Vestervejen.
Her havde vi nogle minutter, som jeg tror, vi alle sent
vil glemme. Vi sang Kristiansandvisen, mens vi stod der
oppe på Vestervejen og så ud over den smukke by og
på de steder, vi nævnte i sangen. Det var festligt. Arne
Nielsen takkede de herrer, der så venligt havde afset
deres tid for at vise os rundt. De takkede, fordi Halvorsminde hvert år ville komme til Norge med ungdom fra
Danmark. Inden vi gik fra den dejlige plads, sang vi,
»Ja, vi elsker dette landet« og »Der er et yndigt land«.
Det var turens egentlige afslutning, for vi gik derfra ned
til »Jylland«.
Efter en forholdsvis rolig nat gik vi næste morgen fra
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borde i Hirtshals. Vi var alle blevet rigtig rystet sammen,
så det var lidt vemodigt at skilles, men vi har dejlige
minder fra en god og smuk tur.
Nyholm, Jørgensen, Møldrup, men særlig Arne Nielsen
fortjener en stor tak for deres andel i, at turen blev så
god for os.
Hermed vil jeg gerne sende de bedste hilsener og
ønsker om en god jul til alle, jeg kender, men særlig til
pigerne fra 1953 og til drengene, der var med i Norge.
Solveig Kristensen.

Vi har osse et orkesrer!
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Med ønsket om en glædelig jul og alt godt i det nye
år sender vi alle vore gamle elever og andre bekendte
blandt årbogens læsere en venlig hilsen.
Poul Hansen, Gudrun Jørgensen, Lis Bachmann,
Elin Søndergaard, Rigmor Godrim, Else Nyholm Hansen,
Lilian Bech og Grethe Christensen.

Kære »Halvorsminde-elever«.
På elevforeningens vegne vil jeg gerne bringe jer
alle, tidligere elever og den store vennekreds, en hjer
telig tak for den trofasthed, I altid viser overfor skolen
og dermed elevforeningen.
Vi ønsker alle hjem en rigtig glædelig jul og de bedste
ønsker for det nye år.
På elevforeningens vegne

Niels Peter Isaksen.
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Til gamle elever.

F

orfatteren Rudolf Brunn skriver som forord til sin bog
»De seks«:
Lad den hilse hver ung, der har sol i sit sind,
der er frejdig og frisk som en forårets vind,
som har smil over arbejdets gråtunge slid,
og som vil bygge med på den kommende tid,
som kan le med humør, og som dog beerer bud
fra det evige land og alverdens Gud.
For en ungdom som den vil jeg hejse mit flag,
når den fylkes en gang på en fremtidens dag.

— Ja, det er jo netop det, som vi efterskolefolk gerne
vil medvirke til, at en sådan ungdom må vokse op i
vort gamle, kære fædreland. Jeg har jo før gjort jer op
mærksom på, at fremtidens Danmark det er jer, og derfor
er det af afgørende betydning, hvordan jeres indstilling
til tidens spørgsmål er. Her kan interessen for mekanik,
faglig dygtighed og fornøjelser ikke slå til, men her er
spørgsmålet, om vi har sans for livets egentlige værdier.
Det afgørende er, om vi møder med et åbent og mod
tageligt sind for alt skønt og stort hemeden,- thi det er
jo betingelsen for, at vi kan løfte den store arv, fædrene
har efterladt os, og vinde evne og vilje til at udvikle
og føre den videre til slægten, der følger efter os. Og
dertil kræves først og fremmest det åbne og modtagelige
sind, men også vilje til at tjene det største og bedste i
tiden, og først når ens sind får denne indstilling, op
dager man, hvad et virkeligt menneskeliv er.
Med ønsker om, at I alle må få en opgave betroet og
med al jer evne og vilje gå ind for dens løsning, sender
jeg hermed jer alle ønsket om en rigtig god julefest og
et godt arbejdsår 1955.
Venlig hilsen

Kristian Hansen.

Siden sidst.
Kære gamle elever og venner.
nhver gammel elev husker, at dagene på en skole flyver af sted,
så en uge er forløbet, Inden man ser sig om. Et skoleår består
kun af 19 arbejdsuger, så det er ikke underligt, at det ofte kommer
bag på os, at et halvår eller et helt år snart er gået.
Nu skal vi atter til at tænke på at sende årbogen ud, og derfor
må tankerne søge tilbage dertil, hvor vi slap sidst.
Den 4. november ankom 97 raske ungersvende for at tage skolens
lokaler i besiddelse, og det skal siges straks, at de faldt godt til og
fandt hurtigt ind i arbejdsrytmen. Vi konstaterede med glæde, at 33
af eleverne havde haft søskende her på skolen før, og for 13 elevers
vedkommende havde enten moderen eller faderen eller begge været
elev her. Det er tegn på trofasthed, som vi er meget taknemlige for.
Vi kom hurtigt og let gennem de indledende prøver, og timeplanen
kunne snart følges planmæssigt. Allerede den første søndag aften
havde vi besøg af et par herrer fra politiet, der fortalte os om brand
farer og ved hjælp af lysbilleder demonstrerede nogle af de værste
synder, man på dette felt ofte gør sig skyld i. Som den første af de
tre tonefilm, vi abonnerer på, så vi »Fra naturens verden«.
Den forhenværende tyske bibliotekar, Hans Rütting, der måtte for
lade sit hjemland under nazistyret, fortalte en dag om sin flugt og
sine genvordigheder. Hans fornøjelige, hjemmelavede Mester Jakelteater morede os med de rappe aktuelle replikker.
Forsøgsscenen i Hjørring beredte os en god aften, da vi overværede
opførelsen af »Henrik og Pernille«.
Ved vort novembermånedsmøde så vi den store svenske tonefilm
»Et spil om en vej, der til himlen går«. En del af de mange menne
sker, der var mødt, var måske noget skuffede over den noget utyde-
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Biblioteket benyttes flittigt.

lige tonegengivelse, og det svenske sprog gjorde måske sit til, at visse
ting gik tabt, men som helhed blev det en aften, der betog os stærkt.
Adventstiden oprandt. Lysene i kransen mindede om tiden, der
stunder til, og forskellige juleforberedelser begyndte at trænge sig på.
De mange adventskranse på elevværelserne vidnede om, at den
smukke skik nu er almindelig udbredt. Hvad er vel hyggeligere end
for en kort stund at nyde skumringen, mens adventslysene tegner
blafrende skygger på loft og vægge.
Julemærkefilmen, udsendelsen af årsskriftet, luciadagen, kort sagt
alt pegede nu hen mod den kommende jul. Dette forunderlige, men
uforklarlige, der trods gentagelsen er imødeset med lige stor længsel
og spænding hvert år. Måske er julen for mange blevet for verdslig,
men hvor ville vi dog savne alle de mange små ting ind under jul, hvis
vi ikke havde dem.
Adventsmødet samlede som sædvanlig mange mennesker, og vi
glædes over de mange gamle elever, der finder vej hertil sådan en
aften. Pastor Elbæk, Vraa, talte ud fra emnet: Når man er snublet i
sine handlinger. Det var en tale, eleverne forstod og med åbne sind
tog imod. Disponent Mørup, Hjørring, spillede violin til Kirstens ak
kompagnement, og Ellen Nielsen læste »Den lille pige med svovl
stikkerne«.
Juleafslutningen var festlig og skøn. Efter sigende måtte eleverne
ved et bord spise sig igennem op til 5 portioner grød for at finde
mandelen — og så fandt de den alligevel ikke, før den blev anbragt
i en kartoffel.
Anna Hansens fødselsdag indtraf samme dag, vi fik juleferie, men
hun måtte fejre dagen i sengen. Alligevel samledes vi med eleverne
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»Så går vi i spånerne — «

ude i gården under Annas vindue og sang tillykke til hende, inden
97 glade gutter med vældige bagager på cyklerne rullede ud af
gården for at opnå noget af det skønneste, der findes, at komme hjem
til jul.
Vor private jul forløber altid stille og hyggeligt, og et af julens
højdepunkter er juledags eftermiddag eller aften, når vi samles i en
stor rundkreds i Ellens stue, og de mange breve og kort fra gamle
elever og venner cirkulerer rundt mellem os og læses og kommenteres.
Een er i årets løb blevet gift, een har købt ejendom, een har afsluttet en
uddannelse, een opholder sig i udlandet o. s. v. Jeg vil benytte lejlig
heden til på min families og egne vegne at sige jer alle en rigtig
hjertelig tak for hilsenerne og den trofasthed mod os, I derved viser.
Januar og februar stod i filmens tegn.
Vi så den store film »Tabu«, — Film fra Sverige, Dansk vandrelaugs
fine farvefilm fra Italien, Jagtfilmen, Fuglene ved vore kyster, Foder
stoffilmen, tonefilm »Den gamle Landsby«, »Hans og Kirsten« m. fl.
Vi havde interessante og lærerige ture til Vrejlev kloster og til
Aastrup hovedgård samt til Vanggaard. Vi er meget taknemlige for,
at vore elever, der hovedsagelig er fra landbohjem, får lejlighed til
at se disse veldrevne gårde, hvor vi altid bliver modtaget med
gæstfrihed.
Ved et månedsmøde i januar talte lederen af civilundervisningen
i Holstebro, forstander Johannes Møller, om planerne for soldaternes
undervisning. Forstanderen læste et kapitel af Anker Larsens roman:
Sognet, der vokser ind i himlen.
Et længe næret ønske blev i år opfyldt takket være bibliotekar frk.
Kloch fra Hjørring, der ofrede en serie aftener på sammen med
4*
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»Tordenskjold«.

lærer Andersen at bringe orden i vort bibliotek. Alt blev gennem
gået. En hel del blev brutalt kasseret, og det sved lidt, da den store
dynge bøger vandrede i fyret, men vi bøjede os for sagkundskaben.
Bøgerne var enten for medtagne eller for indholdsløse. En anden stor
del blev sendt til indbinding, til hvilket formål der som jubilæumsgave
var afsat en sum, og endelig var der heldigvis mange bøger, der
godkendtes, som de var. For jubilæumsgaven er der indkøbt mange
nye bøger, og vi skylder frk. Kloch og Andersen en stor tak, fordi
vi nu i dag har et velordnet bibliotek med mange værdifulde bind,
der da også især om vinteren bliver meget benyttet.
Vinterfesten fik som sædvanlig et hyggeligt og festligt forløb. I
skolekøkkenet var der indrettet kro, hvor Per Grane og Iver Nielsen
(97) agerede kromænd. Den ellers sengeliggende »Tordenskjold« blev
midlertidig helbredt ved musikkens toner, så han stod op og dan
sede med.
Nu holdt influenzaen for alvor sit indtog, og så sent som lørdag
aften måtte vi tage den tunge beslutning at aflyse forældrefesten, der
skulle have fundet sted dagen efter. De raske elever fik dog en dag
ud af det alligevel med tøndeslagning, biden-til-bolle og andre skæmt
somme konkurrencer.
Efter fastelavnsferien var der stadig huller i rækkerne, men de fleste
blev dog nogenlunde kvikke til søndagen efter fastelavn, hvor for
ældrefesten fandt sted. Jeg tror aldrig, en komedie er blevet sinket
og drillet af sygdom og andre forhindringer, som tilfældet var i år.
Såvel instruktøren, lærer Andersen, som de medvirkende elever var
på fortvivlelsens rand adskillige gange, men Rigmor Godrim viste sig
atter som en habil teaterskrædder, der tryllede admirals- og andre
farvestrålende uniformer og fantastiske klædninger ud af aflagte di
plomater og meget andet skønt.
Havde møjen været stor, blev succesen ikke mindre.
Der var forskellige boldkonkurrencer, og eleverne sang en afdeling
sange, — og de gjorde det godt.
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En aften underholdt gårdejer Jens Baggesen og frue fra Rakkeby
med en god oplæsning, og ved månedsmødet gav Aage Lund og
frue os atter en fin sang- og musikaften, og de mange tilhørere, der
var mødt frem, vidnede om, at det musikalske par er meget afholdte
inden for skolens virkekreds.
Som et nordisk islæt overværede vi dr. phil. Finn Salomonsens in
teressante lysbilled- og filmsaften om Grønlands natur og fugleliv.. .
Lærer Møldrup arrangerede et drabeligt »vælgermøde« med flam
mende taler, og endog en »kommunist« i rød skjorte og med ditto
slips illuderede glimrende i rollen. Et andet glimrende islæt til medborgerkundskab fik vi, da Møldrup fik de herrer landsretssagfører
Kirk, en sagfører og en fuldmægtig til at demonstrere et retsmødes
forløb for os.
Den langstrakte vinter havde nær umuliggjort vor Lønstrup-Rubjergtur, men vi nåede dog at få den med, ligesom vi fik en god tur til
Aalborg.
Hjørring kvartetten gav os atter i vinter en meget fin aften.
Afslutningen på vinterskolen fandt sted i et forfærdeligt vejr med
regulær snestorm, der dog ikke forhindrede forældrene i at møde frem.
Ved afslutningen talte Ellen til eleverne om trofasthed mod gerningen,
selv om den synes aldrig så lille og ubetydelig for os, og med gode
ønsker for fremtiden tog hun afsked med dette hold, der samme aften
spredtes ud over hele Vendsyssel og mere til for at omsætte viden og
kræfter i produktivt arbejde hver på sin plads.
En god og fredfyldt jul og et lykkeligt nytår med sundhed og glæde
ønskes alle årbogens læsere fra os alle i »Birkebo«.
Annemarie, Jørgen, Lis og Arne Nielsen.

Kære tidligere elever og venner.
Min beretning fra årets gang omfatter den lyse del af året med
sommer og sommerpiger, men jeg er med på sejladsen hele året rundt,
og jeg følger med lige stor interesse vinterdrenge som sommerpiger.
Brevet her skulle gerne være et håndtryk til skolens gamle elever, som
stadig følger deres skole i tankerne, med tak for jeres trofasthed. En
tidligere lærerinde udtalte ved vort elevmøde i år, at det, der gør, at
mange tænker tilbage på deres skoleophold med glæde, er minderne
om fællesskabet og glæden ved det, fællesskabet med kammerater og
lærere. Hvis I fandt den glæde her, vil jeg ønske for jer, at I må
finde den samme i andre forhold i livet, blandt kammerater og ar
bejdsfæller, i foreningsliv, hvor unge mødes. Vi trænger til mange,
mange unge, der tør sige nej til al den slaphed og slendrian og
følgen med strømmen, der er i vor tid. Hvor er det dejligt at møde
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en ung, der rank og målbevidst lever et sundt og renfærdigt ung
domsliv, heldigvis møder vi dem, og der er måske mange flere, end
vi umiddelbart tror.
Aaret her har som sædvanlig været præget af den store flok ung
dom, 97 hvert halvår, og så har vi endda måtte sige nej til mange,
men det er naturligvis ikke blot her, at det er tilfældet, det sker
mange steder. Der er brug for efterskolerne, antallet af dem vokser
også fra år til år, i tiden findes der 81 skoler. Med den nye lov om
ungdomsundervisning, som i denne sommer er blevet vedtaget, ydes
der fra kommende vinterskole endnu bedre understøttelse til de ele
ver, der søger, idet staten har hævet sit tilskud fra % af den god
kendte elevbetaling til Vs deraf. Desuden er der endvidere kommet
en ny og betydningsfuld bestemmelse i loven, der lyder sådan:
»En kommune er berettiget til at yde understøttelse til unge men
nesker, der er hjemmehørende i kommunen, til ophold på en godkendt
efterskole, dog således at den samlede understøttelse ikke kan over
stige den af ministeren godkendte elevbetaling for et skoleophold.
Statskassen yder da kommunen refusion af halvdelen af beløbet.«
Det vil sige, at allerede fra kommende vinterskole kan enhver
efterskoleelev, som trænger til god hjælp, få fuld dækning for skole
pengene, hvis hjemkommunen vil betale den del af understøttelsen,
som ikke dækkes af den almindelige statsunderstøttelse.
Med den nye lov er der givet efterskoleelever meget gode økomomiske betingelser for et skoleophold. — Hvis nogen vil indvende, at
det er sundt, at der skal ydes en del af eleven eller forældrene for at
opnå et skoleophold, vil jeg gerne dertil sige, at det skal der stadig,
idet der går mange penge til materiale, og desuden tjener den unge
ingen løn i de 5 måneder.
Vi glæder os i alle tilfælde over, at den interesse regeringen viser
efterskolerne, har givet sig udslag i det forøgede tilskud til elever,
der søger disse skoler.
Min dagbog fortæller om april: lørdag den 10. og søndag den 11.
havde nordjysk F. D. F. samvirke, med hr. Haakon Lauritsen som den
storartede leder, igen deres landsdelstævne med foredrag og forhand
linger. Den ene af de to mænd, der for 50 år siden stiftede F. D. F.,
hr. arkitekt Holger Tornøe, var til stede under hele stævnet og satte
i høj grad sit præg derpå ikke mindst ved sit livfulde foredrag: Stjer
nestunder i menneskers liv. Mine pigebørn og jeg bidrog til lørdagaftenunderholdningen med sang og oplæsning. Og vi var som sæd
vanlig glade for at lægge hus til det gode stævne med de meget
elskværdige og taknemlige »store drenge«.
Ellers skete der ikke noget større i april. Håndværkere har vi jo
altid, og maleren tog fat i gymnastiksalen og gjorde den værdig til
at tage imod det nye scenetæppe og det nye ur, begge dele jubi
læumsgaver. Tæppet er i en varm rød farve og meget smukt, det
pynter hele salen, og vi er alle meget glade for det.
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»Svend Dyrings Hus«.

Maj: I stedet for Anna Thomsen, der lærer husvæsen i Nærum ved
København, havde vi som eneste ny til sommerskolen antaget Lis Bach
mann fra Fyn, uddannet fra Snoghøj og Kerteminde husflidshøjskole.
Ellers mødte de samme trofaste hjælpere og tog fat ved sommerskolen.
Den 3. over middag var gården fuld af biler, der var brug for
flere færdselsbetjente for at få det til at glide. Vores gård er for lille,
eller også er der for mange bilejere,- men det er klart, at der er stort
rykind, når 97 unge piger med forældre og søskende i løbet af mindre
end en time har taget skolen i besiddelse. Ved åbningsmødet blev
lærerne præsenteret, og om aftenen præsenterede eleverne sig, vi skal
jo hurtigst muligt lære hinanden at kende. Og inden vi forlod aften
kaffen, kunne tre elever sige navnene på deres familie.
Og det blev opklaret, at 39 af eleverne havde haft søskende her,
ligeledes 11 en far eller mor, der havde været her som elev. Vi siger
tak for den trofasthed, det viser.
4. maj aften tændte vi lys, og Arne fortalte minder fra den aften
for 9 år siden. Snart var vi i god gænge med flinke og kvikke piger.
Vi fortsatte med torsdag aften til valgfri fag. Der kunne vælges mel
lem, Småsløjd, herunder. Benarbejde, fletning med pettyrør, læder
plastik, endvidere gymnastik, engelsk, frihåndstegning. Disse aftener
bliver der arbejdet med ekstra energi og lyst.
Gudny og Aage Lund, der i det forløbne år er blevet de lykkelige
forældre til en dejlig dreng, Johannes, kom igen og fortsatte de ugent
lige gode sangtimer.
St. Bededag: Vellykket Sæbytur til skøn, skøn skov. I Frederikshavn
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så vi »Sessans« afgang, og vi
nåede indenfor i de dejlige
bakker i Katsig.
17. maj: Flaghejsning for Nor
ges frihedsdag.
Kr. Himmelfartsdag d. 27. maj,
strålende sommervejr! vesterhavstur med tog til Lønstrup,
travetur over klitterne til Mårup
kirke, morgensang der, videre
til fyret og frokost. Efter et hvil
ad stranden til Lyngby mølle og
deres velkendte kaffebord. Vi
plejer derfra at gå til toget i
Vlttrup. Men vi havde regnet
»Symaskinen nynner — «
ud, at der ikke var ret meget
længere til Løkken, og vi vo
vede at tage den tur med, og det gik glimrende. Eleverne var impo
neret over deres egne gåturpræstationer den dag.
Juni: Grundlovseftermiddagsmødé ved provst Hermansen, der talte
om begrebet politik og trak linjer op fra det gamle Grækenland til
vore dage. Om aftenen læste seminarielærer Børge Troelsen Hostrups:
»Genboerne«. Det var en stor og fornøjelig oplevelse at se og høre
den mesterlige oplæsning.
10. juni rejste Arne til Sverrig med en lille flok gamle elever. Norgesturen har meget større tilslutning og fandt sted den 13. juli med et
deltagerantal på 90. Det glæder mig meget at høre Arne og de øvrige
rejseledere aflægge beretning og fortælle, hvor godt disse ture forløber.
Der rejses meget i vore dage, og der gives af og til rystende beskri
velser om rejseholds opførsel i udlandet. Derfor føler jeg trang til at
fremhæve de unge, der ved deres opførsel virkelig vinder respekt.
En hjemmelørdag-søndag havde vi stort program. Lørdag eftermiddag
var jeg med hele flokken på Hjørring centralsygehus. De skulle hel
digvis ikke indlægges! Men hr. sygehusinspektør Hansen havde elsk
værdigt indbudt os til at se sygehuset, fordi, som hr. Hansen sagde:
Sygehuset skal ikke være et lukket foretagende. Vi blev budt på kaffe
i den velindrettede selvbetjeningsspisestue, som nu gør det ud for 7
spisestuer og i høj grad er en besparende indretning. Derefter blev
vi ført rundt og fik et glimrende Indtryk af vort store og gode central
sygehus, og det var en interesseret elevflok, der så til.
Samme aften fulgtes vi ad i biografen og så den yndige amerikanske
film: »Prinsessen holder fridag«.
Søndag formiddag kirkegang, søndag eftermiddag Møldrups udmær
kede terrænløb. Og om aftenen læste lærerne deres store nummer,
Gustav Wieds: »Skærmydsler«, og eleverne morede sig over »tanterne«.
Den 21. fik Birgit sin studenterhue på, og eleverne glædede hende
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Våde til skindet! — med humøret i behold.

med skønne nelliker. Vi fik et lille lynvisit af alle studenterne, og et
pust af deres glæde over den overståede eksamen.
Sidste år til St. Hans var vejret så skønt, men i år faldt det tilbage
til den gamle vane med dårligt vejr. Men ikke desto mindre var her
en utrolig masse mennésker, og da vi måtte henlægge første del af
programmet til salen, havde vi meget besvær med at få publikum
anbragt, og vi måtte lade vore gæster, læsødanserne, danse på scenen
og det gik an. K. F. U. M.s udmærkede spejderorkester glædede os med
deres velspillede numre. Danserne fra Læsø havde vi inviteret, fordi
vi gerne ville se deres sjældne, fine dragter. Kvindedragten på Læsø
stammer ifølge sagnet fra dronning Margrethes tid. Hendes skib skulle
engang være strandet ved Læsø, og som tak for hjælp i den anledning,
skænkede hun en dragt. Og den er næsten kongelig i sine prydelser,
for den sags skyld kan sagnet udmærket passe. Der fandtes ikke så få
velbevarede dragter, og nu har Læsø folkedanserforening igennem
mange år sparet til 8 nye dragter, og de var nu færdige og meget
skønne.
Vi havde fakkeltog til boldpladsen, og nogle af eleverne dansede
smukt elverdans, og senere var der trolde på færde. Elevforeningens
tidligere formand, Kr. Rykind, talte manende og godt ved bålet, og et
fint fyrværkeri sluttede midsommeraftenen.
Sidst i juni og først i juli er det udflugternes tid, og mange fore
ninger sluttede deres tur her hos os. Eleverne må jo gerne holde for
og underholde en timestid, og det gør de også villigt, det skal de have
tak for.
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I Tversted hos plantør Sands.

Vi havde også ind imellem hyggelige besøg af venner, der glædede
eleverne. Elin Rydstrøm læste op på klingende svensk en aften, og
Margrethe Pedersen f. Lund, Sdr. Nærå efterskole, sang dejligt for os.
Den 4. juli til amtsgymnastikstævne i Brønderslev. Da vore piger
gik ind, begyndte regnen, og den blev ved, til de var våde til skindet.
Men eleverne fortsatte frejdigt deres øvelser og viste en god gymnastik.
Ugen før elevmødet er travl, der er store forberedelser til at modtage
de mange gamle elever, det er en dag, vi med forventning ser hen
til. Og jeg vil gerne gentage, hvad jeg tidligere har slået på. Kom
også I ældre årgange, skriv til hinanden angående dagen, så er I
sikre på ikke at komme alene.
Pastor Nissen var elevmødets taler og tog os med på en historisk
rejse i vort eget land og bekræftede, at vi har rige minder og rig arv.
Der har levet mennesker, der har båret arv og kultur videre.
Vore opvisninger havde vi som sædvanligt, og om aftenen opførte
elever og lærere på havescenen »Svend Dyrings Hus» i Frodes forkortede
udgave. Det var en god opgave, og vi havde glæde af de to opførelser,
Så havde vi en meget morsom aften i gymnastiksalen aftenen før ferien,
lærerne legede med, og latteren rungede.
August: Alle mødtes igen efter ferien, og straks måtte vi tage en
tørn i vore mange ribs- og solbærbuske, og resultatet var fint. Vi
plukkede 2 timer en eftermiddag, og til aften havde Lilian 250 1 saft
på flasker.
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På vej mod »Europas Sahara«.

Mens vi havde vore sommergæster, fik eleverne en aften oppe 1
stuerne med sang og musik af »børnene« herfra og fra Odense.
Det har været meget svært at tage på tur med hele flokken i som
mer. Vi stiller jo gerne en »Kragetur« i udsigt,- men se om det blev
til noget, regnen truede næsten altid, og vi turde ikke vove os ud
med den store flok. En tur til Tversted på cykle var planlagt; men vi
var blevet overængstelige og aflyste den og måtte samtidig afslå fra
en invitation til Eva Madsens hjem i Mygdal.
De små flokke, der var her om søndagen, havde heldigvis hyggelige
ture til strand og skov.
Sidst i august kommer vore store festligheder. Festen hvor vinter
drengene kommer og danser med sommerpigerne, og forældrefesten søn
dagen efter. Begge dele forløb ualmindelig godt. Andersen og en stor
flok af eleverne opførte en broget samling optrin fra scenen og vakte både
beundring og morskab. Salen var pyntet med »blomster og blade, vi har
georginer og bonderoser nok«. Ja, det var faktisk helt utroligt, at der
kunne være een eneste blomst tilbage i haven efter alle de, der blev
plukket, bundet i guirlander og buketter. Men det var der alligevel.
Foruden de spændende boldlege til forældrefesten medvirkede Aage
Lund og eleverne med et fint Bjørnsonprogram.
Den 3. september til Skagen, det vovede vi dog, vi kunne jo krybe
i bilerne, hvis regnen kom! Men tænk, den kom ikke! Og vi nød den
vidunderlige tur, ikke mindst turen til fods med Ingrid Stønbach som
fører fra Lodskovad over mose og sumpe »bagind« i »Europas Sahara«,
hvor vi gik som en hel karavane, der kun manglede kamelerne. Tak
til Ingrid for førerskab og sukkergodt.
Der er meget at se i og om Skagen, mere end der kan nåes grundigt
på en dag. Men vi har også den bagtanke med at ture rundt i Vend
syssel, at det kan friste eleverne til at gøre det om senere. Vi har
glæde af at besøge malerisamlingen på Skagens museum og Skagens
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fortidsminder. Et besøg ved havnen hører også skagensturen til foruden
den tilsandede kirke, Drachmanns grav og grenen.
Hjem gik det over Tversted klitplantage til den flinke og gæstfrie
plantørfamilie, som vi er megen tak skyldig.
Vi gik ind i september med håb om, at den måned gemte en
række klare solskinsdage med høj himmel og fin luft; men igen blev
vi skuffet. Det urolige vejr tog tværtimod til, og bygerne piskede, og
skyerne jog over himmelen,- det virkede ikke opmuntrende. Men ærlig
talt mærkedes det ikke på pigerne, de var stadig søde og flinke.
Vi begyndte allerede at lune i lokalerne den lå. september, de sidste
dage måtte ikke formørkes af kulde indendørs.
I tilknytning til min gennemgang af barnepleje, aflagde vi i år for
første gang besøg på både spædbørnshjemmet og den nye børnehave
i Hjørring. Frk. Nielsen og frk. Hertz tog så velvilligt imod den store
flok, og eleverne var næsten ikke til at løsrive fra de små. Vi siger
tak, fordi vi måtte komme indenfor.
Som sædvanligt har eleverne i sommerens løb med tak beset »Oxford«,
Bechs Klædefabrik og Centralbiblioteket, hvor bibliotekar frk. Kloch
gennemgik kartotekssystemet så udmærket.
Den 14. september havde jeg besøg af forstander Jens Marinus Jensen,
Århus, der kom på De danske Ungdomsforeningers vegne for at plan
lægge foreningernes årsmøde i sommeren 1955, som vi på opfordring
har sagt ja til at lægge hus til. Vi håber, at vi må klare det store
stævne godt.
Vi havde en hyggelig aften med høstmiddag, hvor Arne fortalte
smukt om gamle høstskikke. Ligeledes spillede og sang Arne og Lis
en aften. Skolens historie blev vist i billeder, og man mærker, at ele
verne er vokset sammen med skolen og dens fortid.
De sidste dage er hektisk travle, sytøjet hviler næsten ikke, hvert
frikvarter bliver benyttet. Den 25. blev jeg mødt med en hjertelig
lykønskningssang og forventningsfulde øjne. Jeg havde jo inviteret
til fødselsdagsgilde om aftenen. Eleverne glædede mig med en smuk
sølvkande, og husstanden med en højst tiltrængt ny gon-gong til at
vække op med.
Vores kære Hjørringkvartet indledte aftenen så fint og hyggeligt,
og siden dansede eleverne med deres gæster, og der var små afbry
delser, hvor nogle elever dansede ældre danse, menuet og gamle
vendsysseldanse for os. Det var en skøn aften, som satte et værdigt
punktum for sommerens glade fester.
Til vort »Åbent hus« var der mange, mange interesserede gæster,
der så de nydelige udstillinger og pæne opvisninger, altsammen vidnede
det om godt arbejde og samarbejde mellem elev og lærere.
Ved vores private afslutning, aftenen før afrejsen, overraskede ele
verne os med at tolke deres tak for sommeren ved to små vers, som de
stilfærdigt rejste sig og sang for os, før de gik til ro. Det og meget andet
viste, at det var et hold af selvstændige og dygtige piger med initiativ.
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Afslutningsdagen er en festdag, men
den er også streng for eleverne, der
skal sige farvel til kammerater og os
alle. Og selv om de forsøger at være
tapre, så kommer tårerne på et eller
andet tidspunkt, sommetider på det
mærkeligste,- men det er uden tvivl
udtryk for erkendelsen af, at vi har
haft en god tid sammen, en tid sam
men i »en lys dal«, som en af fædrene,
gdr. O. Libak Hansen, Taars, så godt
udtrykte det i sin tale ved afslutnings
højtideligheden, »og forude ligger må
ske et stort bjerg, de unge nu skal nå
over,- men måske er der igen en lys
dal på den anden side«.
Ja, i dag den 30. september er skolen
tom for elever, det er en brat overgang,
og det føles trist; men det er en efter
skoles rytme: 5 mdr. med unge glade
piger, en måned til rengøring og oppudsning, og der følger 5 vintermåneder med store drenge på skolebænk.
Og det er nu ingen dårlig ungdom, vi tager imod og sender ud igen.
Selv om vi føler trang til at følge jer alle, se hvad I udvikler jer til, er det
umuligt; men det er dejligt at træffe jer igen her og andre steder, og
især når vi mærker, at I stadig er de vågne unge, der ikke går viljeløst
med strømmen,- men er der, hvor vi venter at finde jer, blandt de bedste
unge, som kan give os troen på, at der stadig er en stor flok gode,
danske unge til at bære det værdifulde af vor arv og kultur videre.
Med dette sommerhold må desværre en af mine trofaste medhjælpere
tage afsked, nemlig min leder af den store og omfattende skolehus
holdning gennem 4 år, Lilian Bech. Lilian var elev her i 46, og alle
rede til november 50 måtte hun under pres fra mig, der havde svært
ved at finde en afløser for Ester Godrim, tage det store ansvar på sig
som leder af husholdningen. Lilian er i besiddelse af en fantastisk
energi og evne til at planlægge og sætte i system. Og hun har været
mig en enestående hjælp, og det er med sorg, men også med stor tak,
jeg tager afsked med hende til november. Lilian skal være elev på
Askov højskole i vinter, og jeg under hende det ophold. Heldigvis
har jeg fundet en afløser i Ellen Jeppesen, der kommer fra Knebel
præstegård, hvor hun i 5 år har været.
Jeg ser med taknemlighed tilbage til det skoleår, der er gået, og
siger tak til alle, der har fyldt skolen, og tak til alle mine gode hjæl
pere og alle, der har vist os tillid og støttet os på en eller anden måde.
Mine børn og jeg sender med årets brev gamle elever og venner
de hjerteligste hilsener med ønsket om en velsignet jul og et godt nytår.
Ellen Nielsen.
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Meddelelse til medlemmerne.
Ted generalforsamlingen på elevmødedagen var alle valg genvalg.
Bestyrelsen består af:
Niels P. Isaksen, Lendum brugsforening pr. Sindal, formand.
Mie Lie Nielsen, Ydunsvej 2, 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. Husk at opgive årgang.
"X

V

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 sørger for brød.
Eleverne langvejs fra er velkomne før, om det måtte passe med
forbindelserne. Alle gamle elever og vennekredsens medlemmer ind
bydes venligst til denne dag. Særlig ser vi gerne, at jubilarer og
andre fra ældre årgange kommer og genopfrisker deres indtryk af
vor kære, gamle skole.
Aftensmad bedes medbragt. Der kan købes sodavand dertil.
Til jubilarerne, d. v. s. vintereleverne 1929-30 og
sommereleverne 1930.

Bestyrelsen har i samråd med skolen vedtaget at Indbyde jubilarerne
til at møde elevmødedagen kl. 10 formiddag, så der kan blive mere
tid til at tale sammen og genopfriske fælles minder. Vi vil forsøge at
gøre dette til en tradition. De, der ønsker at spise middagsmad på sko
len, må meddele dette til skolen senest fredagen før elevmødet. Ægte
fæller er også hjerteligt velkomne.
Alle, der interesserer sig for skolen og dens arbejde, er hjertelig
velkomne som medlemmer af elevforeningen og vennekredsen.

Kontingentet er, med tillæg af opkrævningsporto, for tiden 4,00 kr.
om året, og det opkræves på giro sammen med udsendelsen af år
bogen ca. midt i december.

Nye medlemmer af vennekredsen.
Eva Nielsen, Brastrup pr. Jebjerg.
Emil Mikkelsen, Bagterp pr. Hjørring.
Esther Malling, Assensgade 19 L Aarhus.
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Elevfortegnelse.
Vinteren 1953 — 54.

Per Andersen, Fuglsig mark pr. Hjørring.
Sven Dissing Andersen, Sørup, Taars.
Poul Bøgh Andersen, Over Bedelund, Taars.
Laurids Hvidegaard Andersen, Dal pr. Thorshøj.
Bjarne Andersen, Rakkeby pr. Hæstrup.
Arne Andersen, Nøtten pr. Ellidshøj.
Svend Andersen, Heden, Tylstrup.
Steen Andersen, Vestergaard, Mosbjerg pr. Tolne.
Ole Kristian Andreasen, Nørgaard, Lund pr. Vraa.
Henning Andreasen, 0. Thirup, Astrup, Hjørring.
Erling Baggesen, Over Sørup, Taars.
Jens Chr. Bach, Sdr. Mølgaard, Skallerup pr. Sønderlev.
Hans Skallerup Christensen, Thise pr. Manna.
Ame Chr. Christensen, Vestergaard, Skallerup pr. Sønderlev.
Jens Chr. Christensen, Manna.
Keld Christensen, Stenum v. hede pr. Brønderslev.
Bent Christensen, Føjting, Helium.
Kaj Mandrup Christensen, Tylstrup.
Svend Drivsholm, Børglum pr. Vraa.
Gert Frederiksen, Christianshvile, Glimsholt, Sindal.
Erik Rishøj Hansen, Uggerby pr. Hjørring.
Svend Aage Hansen, Romdrup, Klarup.
Preben Hebbeistrup, V. Mellerup, Jerslev Jyll.
Henning Hollensen, Aastrup, Aabybro.
Niels Arne Houbak, Bjergby pr. Hjørring.
Børge Jensen, Hurup, Klarup.
Jørgen A. Jensen, Græsdal pr. Taars.
Egon Jensen, Aasendrup pr. Løkken.
Tage Jensen, Krogen, Taars.
Frede Jensen, Østergaard, Sæsing.
Poul Erik Jensen, Østerhedens hus, Sæsing.
Ove Kjølholm Jensen, Uggerby pr. Hjørring.
Ejvind Jensen, Bøgsted mark, Åstrup pr. Hjørring.
Gudmund Jensen, Dalsgaard, Mygdal, Retholt, Hjørring.
Frode Vagn Jensen, Børglum præstegaards mark pr. Vraa.
Kai Holm-Jensen, Stokholmhus, Skærum, Kvissel.
Gunnar Jensen, Skøttrup pr. Løkken.
Arne Jensen, Sulsted.
Povl Jensen, 0. Brønderslev hede pr. Brønderslev.
Folmer Jensen, Skærum pr. Kvissel.
Svend Martin Jensen, Boelt, Hørby.
Linhardt Jensen, V. Åasholm, Lørslev.
Ole Jensen, Lunden, Klæstrup, Jerslev Jyll.
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Jørgen Jensen, V. Blæsbjerg, Tolne.
Tage Kristen Jespersen, Ny Barkholt, Mygdal, Hjørring.
Jørn Johansen, Flyvbjerggaard, Jerslev Jyll.
Bent Pilegaard Jørgensen, Klarup.
Preben Kanstrup, Tollestrup pr. Vraa.
Per Brix Kjelgaard, Overgaard pr. Fjerritslev.
Per Vestergaard Knudsen, Pedersminde, Ferslev pr. Svenstrup.
Jørgen Konnerup, Hjermitslevgaard, Brønderslev.
Frode Kristensen, Landlyst, Uggerby, Hjørring.
Ole Peter Christiansen, Østerly, Poulstrup pr. Vraa.
Poul Larsen, Tylstrup enge, Tylstrup.
Kurt Larsen, Bøjen, Skærum pr. Kvissel.
Jens Jørgen Larsen, Soubak, Aabybro.
Erik Larsen, Ørnhøj, Skærum pr. Kvissel.
Ernst Larsen, 0. Hjermitslev pr. Brønderslev.
Tage Madsen, Rakkeby pr. Hæstrup.
Jens Aage Mortensen, Fæholt, Mylund.
Anders Jørgen Møller, Hedegaard, Hallund.
Verner Mørch, Uggerby pr. Hjørring.
Børge Nielsen, Lyngby torp pr. Vittrup.
Iver Nielsen, Broen, Hallund pr. Brønderslev.
Gunnar Nielsen, Børglum præstegaard pr. Vraa.
Bent Nielsen, Korsvang, Mygdal pr. Hjørring.
Las Chr. Nielsen, Nørhalne mose pr. Tylstrup.
Egon Nielsen, Nyhus, Tranget, Taars.
Bent Nielsen, Aas mark, Taars.
Tage Nielsen, Tolstrup pr. Brønderslev.
Jens Aage Nielsen, Skøttrup pr. Løkken.
Marius Nielsen, Englandshave, Sejlflod.
Erik Nielsen, GI. Nørgaard, Lørslev.
Erik Nielsen, Stendyssegaard, Ferslev pr. Svenstrup.
Carl Rømer Nielsen, Gaarestrup pr. Hjørring.
Erik Nielsen, Ajstrup pr. Sulsted.
Lars Ottosen, Vestergaard, Hallund pr. Brønderslev.
Egon Petersen, Underaare, Serritslev.
Bent Erling Pedersen, Sdr. Foisted, Lendum pr. Sindal.
Bent Pedersen, Borup pr. Vraa.
Jørgen Lund Pedersen, Gudum pr. Vaarst.
Knud Henry Pedersen, Sdr. Harritslev pr. Hjørring.
Knud Rasmussen, Nr. Saltum.
Orla Højmark Sørensen, Tranekær, Linderum pr. Sindal.
Tonny Sørensen, V. Rattisodde, Sæsing.
Eigil Sørensen, Tusbro, Dronninglund.
Erik Ringberg Sørensen, Kongsgaard, 0. Brønderslev, pr. Brdslv.
Henning Juul Sørensen, Aalborgvej 96, Brønderslev.
Erik Sørensen, Sørup pr. Støvring.
Jørgen Emil Sørensen, Søengene, Birkelse.
Svend Aage Sørensen, Ringsholthus, Lendum pr. Sindal.
Finn Sørensen, Strandvejen 3, Løkken.
Kristian Thomsen, Brødeledet, Lendum pr. Sindal.
Anders Tøttrup, Tøttrup, Sdr. Vraa pr. Vraa.
Jens Vanggaard, Gjønderup pr. Vraa.
Aage Vangsted, Gjønderup pr. Vraa.
Hans Ole Vase, Sønderskov.
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Sommeren 1954.

Kirsten Abrahamsen, Tagholm, Vennebjerg pr. Lønstrup.
Vita Andersen, Nr. Tornby pr. Tornby.
Bodil Andreasen, Holte, Serritslev.
Lis Bak, Rimmen, Asdal pr. Hirtshals.
Maja Bang, Lundager, Allerup pr. Klokkerholm.
Ellen Bonnerup, Vrensted.
Else Bonnerup, Stenum pr. Brønderslev.
Jytte Broen, Vejen, Bindslev.
Bodil Budolfsen, Skallerup pr. Sønderlev.
Irma Christensen, Højgaard, Lendum pr. Sindal.
Ellen Christensen,- Enghuset, Lendum pr. Sindal.
Lisse Christensen, Kraghede pr. Tylstrup.
Marie Kjærsgaard Christensen, Serritslev.
Aase Christensen, Hvilshøj mark, 0. Brønderslev, Brønderslev.
Bodil Christensen, Østrup pr. Nr. Saltum.
Ruth Christensen, »Foldbakken«, Dvergetved pr. Kvissel.
Minnq Christensen, Hedegaarden, Jerup.
Kirsten Christensen, Ny Houbak, Skærum pr. Kvissel.
Edith Christensen, Østerhede, Vrensted.
Inga Christensen, »Røllen«, Skærum pr. Kvissel.
Grethe Christensen, Bagterp pr. Hjørring.
Bente Suhr Christiansen, Schmidtsvej 3, Frederikshavn.
Tove Christiansen, Varbrogaard, Bjergby pr. Hjørring.
Henny Danneris Christiansen, Skibsby pr. Hjørring.
Merry Danneris Christiansen, Skibsby pr. Hjørring.
Else Dam, Tollestrup pr. Vraa.
Henny David, Vester Stoksted, Taars.
Birthe Godtfredsen, Home terp pr. Hirtshals.
Kirsten Grøntved, Grøntved, Mygdal pr. Hjørring.
Ulla Hahn, Aabyen, Hirtshals.
Inger Libak Hansen, Ny Agdrup, Taars.
Lilly Hansen, Nørlev pr. Sønderlev.
Erna Hansen, Knivholt mark, Flade pr. Frederikshavn.
Ingrid Helledie, Vrensted.
Karen Margrethe Hoven, 0. Hjermitslev enge pr. Brønderslev.
Emmy Hvirvelkær, Hvirvelkærgaard, Als, Østjylland.
Grete Jensen, »Stæten«, Lendum pr. Sindal.
Birthe Jensen, Knivholt mark, Aasted pr. Frederikshavn.
Else Marie Jensen, Solholt mark pr. Flauenskjold.
Frida Jensen, Lyngby pr. Vittrup.
Ellen Jensen, Faurholt pr. Kvissel.
Nina Jensen, Thise Udflytter pr. Manna.
Hanne Jordansen, »Hulsig«, Tollestrup pr. Vraa.
Birthe Jørgensen, Villerup mark pr. Sønderlev.
Kirsten Benedictus Jørgensen, GI. Dansbjerg, Hørby.
Marie Kjelgaard, Grlshøjgaards mark pr. Brønderslev.
Helen Kristiansen, »Vesterskov«, Tranget, Taars.
Else Krogsgaard, Manna.
Inger Larsen, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Aase Larsen, Skallerup klit pr. Sønderlev.
Rigmor Lauritsen, Hvorupgaard.
Bodil Ledet, Lyngby pr. Vittrup.
Emma Lercher, Sjællandsparken 46, Randers.
Anna Marie Lilholt, Nygaard, Serritslev.
Lilli Løth, Horne terp pr. Hirtshals.
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Else Madsen, »Bundgaard«, Skærum pr. Kvissel.
Eva Madsen, Skamdal, Mygdal, Retholt, Hjørring.
Aase Madsen, 0. Hjermitslev mark pr. Manna.
Lis Marcher, Bjørnstrup mark, Taars.
Inger Mariegaard, Lyngby pr. Vittrup.
Gerda Mellergaard, Hedelund, Em pr. Vraa.
Edel Mikkelstrup, Mikkelstrup, Lendum pr. Sindal.
Ingrid Mølgaard, Toftegaard, Smidstrup pr. Vraa.
Ellen Nielsen, Aasendrup pr. Løkken.
Aase Nielsen, Ribberholt pr. Kvissel.
Zita Nielsen, Hæstrup.
Minna Nielsen, Thise Udflytter pr. Manna.
Grethe Nielsen, Bredgade 34, Taars.
Else Nielsen, Nyvang, Morild, Sæsing.
Edel Nielsen, Englandshave, Sejlflod.
Birgit Nielsen, Lyngby torp pr. Vittrup.
Bodil Nielsen, Horsens pr. Blenstrup.
Eva Ottesen, Skallerup pr. Sønderlev.
Esther Ovesen, Hjermitslevgaards mark pr. Brønderslev.
Inga Hyldgaard Pedersen, Vennebjerg pr. Lønstrup.
Henny Pedersen, Østerheden, Sæsing.
Henny Damsgaard Pedersen, Sæbyvej, Sæsing.
Kirsten Pedersen, Ilbjerge, Ilbro
Ruth Pedersen, Kølskegårds mark, Hallund pr. Brønderslev.
Grøne Pedersen, Syvsten Missionshus, Syvsten.
Edith Ollerup Poulsen, 0. Vrængmose pr. 0. Vraa.
Karna Rasmussen, »Mosighus«, Tolne.
Ena Rasmussen, Rimmensgade 20, Frederikshavn.
Sonja Lisbeth Riisager, Sæsing.
Estrid Rubæk, Vejby pr. Vraa.
Edith Simonsen, Thise pr. Manna.
Grethe Skipper, Tøndering pr. Durup.
Grethe Skovsmose, Søndergaard, Linderum pr. Sindal.
Linda Skøttrup, Thise mark pr. Manna.
Else Sofussen, Vogn pr. Tolne.
Sonja Steffensen, Rubjerg pr. Gjølstrup.
Tove Sørensen. Solvangsvej 19, Brønderslev.
Tove Jordan-Sørensen, Søndergaard, Jonstrup pr. Nr. Saltum.
Inga Sørensen, Kolborn, Ugilt pr. Sæsing.
Birthe Thomsen, Hedeledet. Lendum pr. Sindal.
Lilian Thomsen, Sdr. Graarup, Mosbjerg pr. Tolne.
Britta Thomsen, Højvang pr. Vraa.
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Elevforeningens og vennekredsens regnskab
for 1953-54.
Indtægt.

Kassebeholdning fraforrige år........................................... kr. 3,129,77
Medlemsbidrag.....................................................................
8,969,20
Gave til mindestenen............................................................ 500,00
Renter..................................................................................... 65,36
Balance kr. 12,664,33
Udgift.

Årbog 1953 med klicheer, indbinding og konvolutter ... kr.
Fotografering til årbogen....................................................... Frimærker, girokort, gebyrer m. m........................................ Honorarer og rejseudgifter til talere ved elevmødet 1953 Foreningens andel i mindestenen og anlægget................ Gaver i anledning af jubilæet............................................ Kranse —
—
.......................................... Blomsterhilsen......................................................................... •
Kassebeholdning ved regnskabsårets slutning................. -

6,370,78
45,00
2,075,12
135,00
1,075,52
260,00
70,00
25,00
2,607,91

Balance kr. 12,664,33
Anna og Andreas Nielsens Mindefond.

Beholdning fra forrige regnskabsår.................................... kr. 5,752,15
Gave til fonden..................................................................... 50,00
Indvundne renter................................................................... 259,11
Udbetalt understøttelse................................... kr. 235,00
Beholdning pr. 30. juni 1954 ......................... ■ 5,826,26

Balance kr. 6,061,26 kr. 6,061,26
Frode Nielsens Mindefond.

Beholdning fra forrige regnskabsår....................................
Nye bidrag til fonden..........................................................
Jubilæumsgave fra Vendsyssel Tidende...........................
Indvundne renter 1 sparekassen..........................................
Modtaget afdrag på lån.......................................................
Renter af lån..........................................................................
Udbetalt understøttelse................................. kr.
535,00
Beholdning pr. 30. juni 1954 ........................ - 9,907,30

kr. 9,191,78
•
247,52
200,00
417,13
315,00
70,87

Balance kr. 10,442,30 kr. 10,442,30
»Birkebo«, Bagterp den 1. juli 1954.
Arne Nielsen.

Regnskaberne revideret og intet fundet at bemærke.
Bagterp den 8. juli 1954.
Ole Holst Nielsen.

Ejv. Skrubbeltrang.
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Indholdsfortegnelse.
Erik Nissen: Stjernen.......................................................................
Ellen Nielsen: Af en tale ved skolens 50 års jubilæum...........
Ellen Nielsen: Et nyt jubilæum, Anna Hansen.........................
Ellen og Anders Andersen: Foran bogreolen..........................
Arne Nielsen: Med bus til Harzen.............................................
Ambrosius Stub: Hvad vindes på verdens vidtløftige hav...
Kaj Madsen: Lidt om værdier. Brev til en ung.........................
Hans R. Møldrup: Samfund og borger......................................
Pelles: Hilsen til Vendsyssel..........................................................
Solveig Kristensen: Dansk ungdom i norsk natur....................
Kristian Hansen: Til gamle elever.............................................
Arne Nielsen: Siden sidst..............................................................
Ellen Nielsen: Siden sidst..............................................................
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Elevfortegnelse...................................... .•............................................
Elevforeningens regnskab...................................................................

4
6
12
14
19
28
30
35
40
42
48
49
53
62
63
67

