Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Indholdsfortegnelse.
C. H.: Til den danske ungdomsskoles 100 års dag......................
Carl Hermansen: Jul ....................................................................
Aage Lund: Vort modersmål er dejligt........................................
Harald Andersen: Lidt om det sidste halve århundrede.......
Jørgen Albrechtsen: På landbrugsrejse i Amerika..................
Marinus Børup: Jeg er kun en viol.............................................
Marie Korslund: »Flammen«........................................................
Arne Nielsen: Vi oplever Norge ...............................................
Ellen Winther: Hilsen fra en gammel elev:...............................
Helga Hansen: At være menneske.............................................
Charles Hansen: Siden sidst.........................................................
Ellen Nielsen: Siden sidst..............................................................
Niels Peter Isaksen: Opfordring fra bestyrelsen........................
Meddelelse til medlemmerne............................................................
Elevfortegnelse.....................................................................................

3
4
7
15
20
25
27
31
38
41
43
49
63
64
65

HALVORSMINDE
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UDGIVET AF
ELEVFORENINGEN OG VENNEKREDSEN

HJØRRING
TH. MORTENSENS BOGTRYKKERI
1951

Til den danske ungdomsskoles
100 års dag.
TTundrede år har du virket og været
ungdommens skole til ungdommens gavn.
Dog er du ikke af alder besværet,
frisk som en ungdom du bærer dit navn.
Hundrede tusinde piger og drenge
priser dit virke i gerning og sang,
bringer dig tak for de tonende strenge,
der bragte livsdagen dybere klang.

Sandhed og ærlighed det var den styrke,
som Kristen Kold gav til ansvar og arv.
Båret af kærligheds kraft vil du dyrke
alt, hvad der tjener til ungdommens tarv.
Ungdommens glæde har fyldt dine sale,
lagt sig som solskin i sitrende sind,
mens den forenet med alvorens tale
søgte at fange det gudskabte ind.
Ser du nu hundrede år dig tilbage,
da er i stilhed du vokset dig stærk.
Dog skal du vide: i kommende dage
venter dig voksende opgavers værk.
Kommende slægter vil sprænge din ramme,
løfte dig højt som en lysende bavn.
Men er du inderst dog altid den samme,
da vil med hæder du bære dit navn.
C. H.

Jul.
Å Å enneskeslægtens dybe elendighed og nød er en hiv
storie, der er gammel, som slægten selv. Når vi
ser på verdens historie fra de ældste tider og til denne
dag, ligger billedet nær af den druknende, som en tid
får fat i iskanten, som holder sig oppe, men så brister
det under ham igen, og det er påny en kamp på liv og
død. De lykkelige tider i folkenes liv veksler bestandig
med sådanne, hvor alting trues af undergangens bølge,
og altsammen som følge af, at den hele slægt er under
samme vilkår som den enkelte, at det gode, som jeg vil,
det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det
øver jeg. Og dersom slægten under disse vilkår helt var
overladt til sig selv, havde den sidste rygende brand
også forlængst lagt de sidste livskim øde på denne stri
dende jord. Men slægten har ikke været overladt til sig
selv. Fra det øjeblik jeg-viljen, som i sin inderste grund
er dødens årsag, fik magt i verden, blev der tændt en
stjerne for en dødsmærket slægt, tændt i ordene om kvin
dens sæd, som skal knuse slangens hoved. Der er en
underlig guddommelig visdom netop i ordene om slan
gens hoved, der skal knuses, så den dermed får banesår.
For den har intet hjerte, den totale ondskab, udtrykt i
det navn Djævelen, har intet hjerte, men nok hoved,
det er ikke forstand, der fattes, der, hvor ødelæggelsens
kræfter røres.
Men til denne første stjerne føjedes i århundredernes

s
løb andre, — aldrig er noget blevet forudsagt gennem
årtusinders løb, som det der skete i Bethlehem julenat,
og det er et af de ydre tegn på sandheden og gud
dommeligheden af det, som skete, — alle profeternes
spådomme tænder stjerne efter stjerne, og julenat står
himmelen oversået med stjerner, da den tændes, den
klareste af dem alle, stjernen over Bethlehems stald. Da
er det ved at opfyldes, ordet om kvindens sæd, der skal
knuse slangens hoved. Julenat forkyndes der fred, javel,
men denne fred indvarsles gennem en kamp, den un
derligste, der er udspillet på denne jord, kampen, ikke
som de andre i selvhævdelsens tegn, kampen, ikke for
at værne sin ære, men kampen i offerets tegn, sådan
som kampen mod døden og djævelen må være. Julenat
er indledningen til langfredagskampen, det ene forstås
ikke uden det andet, og det øjeblik, da Herren nedfo'r,
da det hed: i kvæld blev der banket på helvedes port!
da fuldbyrdedes det, som begyndte i krybben. Da fik
slangen sit banesår, fra det øjeblik, da Herren opstod,
var det for evig afgjort, hvor sejren vil falde. Aldrig,
aldrig bliver dødens og djævelens magt, hvad den har
været, det er ikke mørket, men lyset, der sejrer, når alle
ting er omme, og alle tider ude. Vi må vel sige det med
bitterhed, at endnu raser mørket, endnu kæmpes en for
færdelig kamp i verden, javel, men det er altsammen
djævelens dødskamp, og netop derfor så frygteligt for
os at se, thi vilddyret er aldrig farligere, end når det er
blevet ramt af banesåret og kæmper den sidste vidløse
Kamp. Og derfor kan vi tilsige hinanden et sådant: fryd
dig da kun, du menneskesjæl, stinger end ormen endnu
din hæl, favn kun trøstig, hvad Gud har givet, løft dit
hoved og tak for livet! Thi urokkeligt står det fast, at
sejren og magten tilkommer kun een alene, ham, med
hvem lyset tændtes i mørkets skød, det lys, som intet
mørke skal opsluge, det, som skaber paradis af ørke og
tænder lys i gravens mørke. Midt i en verden af fejl
slagne håb, af brudte ord på tro og love, af svig og
mord, er der eet, som er fast, Guds urokkelige løfter.
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Som stjernerne i julenatten står de, ja, mere end de,
urokkelige og pålidelige, så der støt kan styres efter dem,
her er noget, der aldrig svigter. Ja, sådan er det med
Guds løfter. Og de venter ikke på en fjern opfyldelse.
Julenat forkynder os med magt og myndighed, de er
opfyldte. Kvindens sæd har knust slangens hoved.
O, Gud ske lov!
Carl Hermansen.

Lærerkredsen.

Vort modersmål er dejligt.
"p n aften, det var engang for længe siden i min grønne
ungdom, sad jeg og lyttede til en komedie i radio.
Hørte efter med det ene øre, som man siger . . . fulgte
vagt og overfladisk med i stykkets ydre forløb og lod
mine tanker vandre langt ad led på deres egne bugtede
veje. Pludselig lyder der så en replik, som trænger sig
tværs igennem al min veghed og mit ordløse tankespind
og borer sig ned i mit sind og sidder der og dirrer som
en pil, der præcist ramte sit mål, uden at jeg egentlig
anede, hvor den kom fra . . . og den vil sikkert blive
siddende til mine dages ende: een gang lykken er hele
lykken,- to gange lykken er ingen lykke at have. —
Der findes næppe nogen anden, som denne sætning
passer bedre på end digteren og sprogforskeren Edvard
Lembcke. Såvel over hans liv som over hans sparsomme
digtning kan man sætte disse ord som en hustavle.
Tager vi vor højskolesangbog og undersøger, hvor
mange sange han der er repræsenteret med, når vi kun
til det beskedne tal tre. Men dette er såre typisk for
ham. Alle hans digte kan rummes i en lille, bitte bog,
og for dem alle gælder det, at de ikke bruger store ord,
men taler jævnt og klart, ja, næsten gennemsigtigt. I
sammenligning med Grundtvig f. eks. er Lembcke kun
som en lille bordklokke i forhold til den store rungende
kirkeklokkes malmfulde toner. Han vidste det selv. Eller
skal vi hellere sige, at han lærte ret hurtigt at forstå det.
I sine yngre dage prøvede han nemlig at skrive et digt
i den store brage-snakke-stil. sådan som Grundtvig gør,
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når han er allermest supermythologisk. I et sådant opus
havde Lembcke brugt vendingen: »Dragens fugletand«;
det blev hos bogtrykkeren til: »Dragens hule tand« —
så var Lembcke kureret i så henseende og holdt sig re
sten af sit tiv til den enkle, klare stil, som helt var na
turlig for ham.
I sit digt »For Sønderjylland« benytter Lembcke bille
det med de to bejlere Tyskland og Danmark, der bejler
til grænselandet. Det er et billede, som er brugt af mange
andre både før og siden, men næppe nogen gang så
yndefuldt som her. (Se højskolesangbogen, 13. udgave,
nr. 543.) Som Danmark i disse vers skildres i forhold til
Sønderjylland, sådan var Lembcke selv i sin digtning,han kom jævnt og stille med sin enkle, men ægte tone:
»Han havde ikke mange ord at spilde«. Han færdedes
mildt og myndigt og meget stilfærdigt i sine vers, på
samme måde som en ægte dansk husmoder bør færdes
i sit hjem og der igennem få stor magt over sine med
mennesker.
Forøvrigt var Lembcke i det ydre en lille nærsynet,
bebrillet og genert fyr, som ikke en gang kunne bruges
i krigen 1848. Det var han meget ked af. Men han
kunne tolke sine egne og dermed mange andres følelser
fra de bevægede dage, da angst, spænding og fortrøst
ning fyldte så mange danske sind. Jeg tænker her på
de vers, Lembcke skrev til sin kones fødselsdag i dette
krigens år og skikkede hende med en dannebrogsrose:
Ved vort lille fartøjs ror
jeg står med bekymrede tanker:
liv og lykke er om bord
på disse skælvende planker. —
Se, jeg fæster en blomst ved dit bryst,
om du dens sprog kan tyde,den forkynder fred og trøst,
mens bølger mod stævnen bryde.
Korsets tegn i vort hellige flag
sejrende vifter fra stavnen:
gennem storm og bølgers brag
det leder os vel til havnen.
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Stands din tåre og tving din skræk,
min frygtende veninde!
Herren skrev jo med flammetræk:
ved dette tegn skal du vinde!

Edvard Lembcke fødtes i København 1815 så at sige
lige ind i bogens verden. Hans fader havde nemlig et
bogantikvariat. Drengen har således fra sin tidligste
barndom levet i bøgernes luft, bøgernes duft og bøger
nes støv. Luften og duften tog han med sig i sin gerning
som lærer, sprogforsker og digter,- men støvet lod han
ligge: hans sprog er altid friskt, levende og af en billeddannende frodighed. Men ligesom en stue fyldt med
bøger fra gulv til loft virker afdæmpende på klangen i
rummet, sådan kan man også karakterisere denne drengs
første livsafsnit som en afdæmpet barndom. Ikke blot på
grund af den gedigne litterære atmosfære, som svævede
over hjemmet, men endnu stærkere og dybere fordi syg
dom og død meget tidligt gjorde indhug i den lille fa
milie. Moderen døde få dage før Edvard skulle konfir
meres, og en lille søster, hans barndoms eneste lege
kammerat, havde han mistet flere år forinden. Han siger
selv i den korte, knappe, men fyldige skildring af sit
liv, han efterlod til sine sønner: »Jeg lærte tidligt at gå
sagte, at fare med læmpe og at tage hensyn«. Han blev,
hvad man vil kalde et indadvendt barn . . . noget børn
næsten umuligt kan få lov at blive i vore dage, selv
om de så i aldrig så høj grad er disponeret for det. —
Han lærte tidligt at suge åndelig næring af den gode
guldalder-digtning. Hans følsomme sind modtog stærke,
varige indtryk, som senere kom ham sprogligt tilgode i
hans fritids store opgave: oversættelsen af Shakespeare's
værker — et arbejde, som selv i vore dage aftvinger
den dybeste respekt hos sagkundskaben. Den lille meget
læsende dreng var stærkt grebet af Oehlenschlægers
Aladdin. Særlig mødet med vuggesangen gjorde et dybt
og varigt indtryk på ham. Mange, mange år senere,
da hans kone var syg og meget forpint, og han trofast
puslede om hende og vogtede og plejede hende på en

10
rørende og trofast måde, skrev han nogle vers til hende,
som leder tanken hen på Aladdins vuggesång. Ikke blot
fordi disse vers er i samme rytme, men også fordi de
har noget af den samme vege, uforklarlige tungsindig
hed over sig (se digtet: »Hvilen i skoven«).
Som halvvoksen dreng kunne han sidde i timevis ved
sin moders grav og lade sig lulle ind i tungsindets grå;
men dulmende og skærmende kappe. Måske sang det
allerede dybt og dunkelt inden i ham, uden at han selv
anede det: »Og slægt efter slægt segner hen på Nornens
bud«. — Det var det ensomste afsnit af hans liv. (Se
digtet: »Caspar Hauser«). Og på en vis måde forblev
han ensom hele sit liv. Han var ikke, som sin noget
yngre digterbroder Chr. Richardt, en fejret studenter
skjald, ja, han var ikke engang medlem af studenter
foreningen. Men som de tunge, mørke linjer om slægten,
der segner hen på Nornens bud, lyses op af versets
milde, fortrøstningsfulde fortsættelse, sådan spredtes der
også et forunderligt sollys og en betagende frisk mildhed
over hele hans tilværelse, da han vandt hende, der for
ham blev den eneste ene, som skulle åbenbare ham
hele kvindens væsen. Han oplevede her som menneske,
at een gang lykken er hele lykken . . . Det toner så klart
frem gennem hvert ord, han skrev om hende. Hun blev
hans fylgia. Hun blev hans hverdags veninde. Hun
blev hans hustru og moder til hans sønner. Hun blev
alt det på een gang, som en kvinde kan ønske sig at
blive for en mand. Hun blev i et og alt det store for
billede for og den levende inspirationskilde til det digt,
som blev evighedsblomsten i hans sparsomme digter
have. Det er som »Vort modersmål er dejligt« toner os
i møde fra det fjerne, når han fortæller os om deres før
ste lykkelige dage i det store hus i Vordingborg, hvor
der ellers var nok at gøre for den unge frue med at
passe hjemmet og sørge for mad til de mange latinskole
disciple, som var i pension... og dog blev der tid til
sang og strengeleg og litterære sysler. Hun sang for sin
mand af tidens sange og af gamle tiders viser og klimp-
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rede selv dertil: »Hun havde en dejlig sopran, så klang
fuld og blød, og lykkeligvis havde hun ikke gennem
gået nogen syngeskole,- jeg har aldrig hørt en sådan
kvindestemme«, hedder det i erindringerne.
Lembcke gør også opmærksom på det gamle ord, at
lykkelige mennesker ingen historie har, og tilføjer: »der
er da heller ikke meget at fortælle om vort liv i disse
år uden det, at vi var glade ved hinanden«. Det er
rigtigt, at han ikke fortæller meget; men det, han for
tæller, er så smukt og enkelt, at det ligefremt forhøjer
oplevelsen af hans modersmålssang, når man kender
det. Det begyndte sådan ... og nu lader vi ham selv
fortælle om den store oplevelse, han havde som halv
voksen dreng, da han var med sin fader på ferieophold
i Nysted: »Idet jeg kom fra haven, så jeg tilfældig gen
nem det åbne vindu ind i den stue, hvor min far og
jeg havde vort kvarter. Der lå en yndig lille pige, frisk
og blomstrende som en lille rose, med hovedet hvilende
på den ene arm og med foldede hænder og sov trygt
på fars rejsekuffert. Jeg havde set hende lidt i forvejen
lege i haven med sine små veninder fra præstegården:
Nu var hun blevet træt og havde søgt ly i vort kølige
kammer. Det var en lille kusine, Laura Jørgensen, 9 år
gammel; hun var fra sin tidlige barndom opdraget hos
sin bedstemoder. Jeg stod længe og glædede mig ved
dette smukke syn. At det var et glimt af min fremtid,
jeg så, det anede jeg ikke«. Nej, det anede han ikke —
og er det ikke, som om vi nu, over hundrede år efter,
gennem denne knappe, skønne skildring aner noget
andet, som han heller ikke anede: er det ikke, som det
synger imod os fra det sovende pigebarn: »for hun er
så ung, og så yndig ser hun ud«.
Det, som for mig er det allerbedste ved denne skil
dring, er, at han stod længe og glædede sig ved dette
smukke syn. At stå og glæde sig over noget smukt, er
det ikke det samme som at stå og fylde sit sind med
sunde kræfter? —
Nogle år senere, efter at Lembcke havde taget sin
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embedseksamen, spadserede de to unge hver dag i en
hel måned tur på Langelinie og i de københavnske par
ker,- men han kunne ikke få det sagt — for, som det
hedder i hans minder: »hvis hun ikke kunne svare ja,
så var det jo uridderligt på den ensomme spadseretur,
hvor hun ligesom stod under min beskyttelse, at bringe
hende i den pinligste stilling«. Men efter at hun var
rejst, skrev han så til hende, og alt løste sig op i den
lyseste lykke, da han i sommeren 1841 kunne føre hende
hjem som sin brud. Som gammel mand skrev han et par
meget gribende linjer om den første morgen i deres fæl
les hjem: »Da jeg den næste morgen førte hende ud i
vor have — jeg ser hende endnu i den hvide morgen
kjole med en rød sløjfe og den lille nydelige kappe,- nu
er jeg så gammel, at jeg kan skrive dette, min længsel
og mit savn er ikke udslukket af tiden,- men nu kan
ventetiden jo ikke blive så lang«. Vi ser her i korte ud
tryk en gribende kærlighedshistorie, som er evig ung
som vort modersmål, og man kan ikke lade være med
at tænke på den rammende sætning, som er udtalt af
en af vor tids digtere: »Kun ædle metaller ældes i
skønhed«. —

Vi har her mødt spredte træk både fra Edv. Lembckes
barndom og ungdom, og den, der vil læse mere om
dette i en kronologisk form, kan søge til den lille, nyde
lige bog med hans digte og et fyldigt forord af professor
Vilhelm Andersen om hans liv. Den findes i vore bib
lioteker og giver en ypperlig fremstilling både af Lemb
ckes digtning og hans ydre livsbane.
Og et sted midt på denne livsvej skete det så, at han
skabte det lille, krystalklare, på eengang letfattelige og
dybe digt, som vi alle kender, og som vil leve, så længe
der i vort land er sans for de strømme, som når til os
fra poesiens kildevæld: »Vort modersmål er dejligt«. —
Ja, vist er det dejligt! Og det var der mange, der vid
ste, før Lembcke sagde det. Men det er ofte sådan med
os mennesker, at vi skal have digterne til at sige os,
hvad vi egentlig godt ved i forvejen.
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Hvor sært det end kan lyde, så er sandheden den, at
Lembcke egentlig ikke ville have skrevet dette digt, da
han skrev det, men et helt andet, som han så skrev
bagefter. Digtet blev til 1859. Der skulle være en af
skedsfest i Haderslev, hvor Lembcke dengang var lærer,
og denne fest skulle holdes til ære for en præst, som
havde gjort et godt og folkeligt arbejde i modersmålets
tjeneste. Lembcke skulle skrive en afskedssang. Han
siger selv herom: »Det har altid pint mig at skrive sange
på opfordring. Jeg gik og spekulerede først på en me
lodi, og så blev jeg hængende ved »En dejlig ung rid
der«, som dengang netop var indført af sangkvartetten.
Imedens jeg nynnede på den, så kom af sig selv »Vort
modersmål« frem, næsten uden at jeg vidste af det, og
så måtte jeg til at skrive en anden til lejligheden.
Det er helt underligt at tænke på, at han ikke selv
vidste, at denne sang skulle blive hans egentlige ind
sats i dansk digtning. Dette kan lære os noget: vi er
ikke altid selv i stand til at se det inderste og dybeste
formål med det, vi udretter. Vi må ofte, som det siges i
en anden god, dansk sang »pløje, selv hvor høsten er
skjult for vort øje«.
For de store digtere, Goethe, Grundtvig, Ingemann,
Bjørnson, eller hvad de nu hedder allesammen, skete
det mange, mange gange, at Gud lod gnisten fænge og
slå ild, så det lyste over hav og bjergetop og over land
og by og fra slægt til slægt. For Edvard Lembcke skete
det faktisk kun helt og fuldt denne ene gang: een gang
lykken blev hele lykken. —

Han nåede selv i nogen grad at opleve glæden ved,
at denne hans bedste sang blev sunget og elsket frem
i det danske folk. Og på samme måde som rytmen i
Aladdins vuggesang, som han lærte at kende i de tunge,
stille barneår, blev ved at synge i hans sind, således
blev også den gamle danske folkemelodi, hvortil han
skrev sangen om modersmålet, ved at tone i hans indre.
Vi har her mødt hans livs to store oplevelser: den ydre, at
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han fik et godt og trofast ægteskab bragt i stand mellem
sig og sin lille, lyse veninde, og den indre, at han fik
et ægteskab fuldbyrdet mellem en af vore fineste og
ædleste gamle melodier og de skønne ord, som kom til
ham, uden at han rigtig vidste hvorfra — ligesom Danne
brog, der faldt ned fra himlen. —
På Lembckes sølvbryllupsdag løb disse to største op
levelser fra hans liv på en måde sammen til eet, da
han, den lille, generte, nærsynede mand med det smukke
sprog og det varme hjerte, som altid havde slået for
Danmark og for hjemmet, rejste sig og i rytmen fra »Vort
modersmål er dejligt« hyldede hende, som sammen med
den danske sang var hans livs midtpunkt.
Jeg ser dig for øje, som om det var i går,
med rosen ved dit bryst og med myrten i dit hår,
i slørets folder hyllet, en rødmende brud,
og du var så ung, og du så så yndig ud. —

Min favre hustru! Tak for de fem og tyve år!
Dit smil var min lægedom for hvert et hjertesår,
dit blik var mit solskin, når himlen var grå,
din kærlighed alene var al min attrå.

Jeg kunne ikke fylde med smykker dit skrin,men ren for plet og svig er den hånd, der trykker din;
og arve dine sønner ej mange tønder land,
de arve dog et navn, som de frejdigt nævne kan.
Jeg bejled ej i verden til storhed og glans,
et par småblomster vandt jeg dog af ærens favre krans,
og Danmarks kvinder lytted dog stundom til min sang,
men du alene ved, hvad der bor 1 dens klang.

Fast altid, når jeg sang, det kendtes på min røst:
en ædel kvindes billed opfyldte mit bryst;
snart som en dejlig jomfru, snart som en moder øm —
men dit var jo det billed, der svæved for min drøm.
Se, tiden ruller hen med ustandselig il;
end har dog sommerdagen ej tabt sit varme smil,end kan mit hjerte flamme ved et kys af din mund;
endnu kan Gud os unde så mangen glædesstund.
Og kommer der en vinter og hvidner vort hår,
skal hjertet dog gemme sin lyse, friske vår,
og altid skal du være min søde lille brud,
for du er så ung, og du ser så yndig ud.

Aage Lund.

Lidt om det sidste halve århundrede.
A Ä ålt med historiens alen er et halvt hundrede år ikke
1 v 1 noget langt tidsrum, men for det enkelte men
neske er det et anseeligt tidsafsnit. Nu er der så det at
sige til det: om det er set på fjernt eller nært hold. Ofte
synes al historie at være en nærmere, jo længere det er
siden, hændelserne er passeret. Vi hører ofte om nye
gravfund og nye bopladser o.s.v. fra oldtiden og synes,
ja, det var dengang, og så ved vi besked. Men nu, ja,
da skrives der også historie. Og det er vor egen tids
historie. Nu vil det føre for vidt, hvis vi skal trævle
vort halve århundredes historie op, men vi må så prøve
at se på noget af det, der kan have betydning for at
forstå vor egen øjeblikkelige situation. Det er, som det
så ofte er sagt, at vi, der lever i nutiden, må lære af
fortiden for fremtiden. — Det, der først slår en, er, at
når vor egen tids historie skal skrives, kan det ikke lade
sig gøre at være nationalpatriot, men man må tænke
internationalt.
Hvis vi omkring år 1900 tænkte i kontinenter, må vi
i dag tænke globalt. Jorden er ikke blevet mindre, men
tiden, det tager for at nå fra et sted til et andet på klo
den, er blevet reduceret til en brøkdel. Og det skaber
nye tilstande, både: strategiske, sociale, kulturelle og øko
nomiske, ja, kort sagt en hel anden levestandard, eller
bedre benævnt, en hel anden levemåde er blevet re
sultatet. Nu kommer der nyt fra hele verden hver eneste
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dag gennem radio og aviser. Og disse mere eller mindre
sensationelle nyheder, godt krydret med propaganda,
sætter sit tydelige spor i menneskers sind, også hos dem,
der vil prøve på at se klart og nøgternt på tingenes
tilstand. Men det er blevet svært at kende det sande
fra dets skin, da tilværelsen er blevet så sammensat.
Hvad skal vi tro og gøre i en verden, hvor man ofte
synes, at det er de animalske instinkter, der er blevet
de dominerende. Driften prises for driftens egen skyld.
Kunsten prises for kunstens egen skyld. Og der bliver
brugt en mængde tillægsord af anmeldere og kritikere.
Det skaber opinion, d. v. s. folkestemning — og så skal
de, der skal vejledes, og de, der vil vejledes, til selv at
se og lære og bedømme. —
Det lyder ofte: vær tolerant. Det er tolerance og med
menneskelighed, der skal føre os frem, giv efter — slap
af, har du vilje og drifter, hvorfor så ikke følge dem?
— Er det rigtigt? Dette ved siden af de store nationale
og internationale begivenheder kan nok få det til at
løbe sur for os almindelige mennesker. Hvis vi ikke
kunne se tilbage på tider, der kan give os råd af egen
erfaring, bliver det ikke let. Og dog bliver det kun pluk.
Ingen formår at overse eller omfatte det hele. Derfor,
når vi lader fingeren løbe ned over tidstavlen for det
sidste halve århundrede, vil det kun være enkelte af de
mange begivenheder, vi har tid til at standse ved. —
Det første bliver i 1901 »Systemskiftet«, da man gik
over til flertalsparlamentarismen, d. v. s. at det parti, der
har de fleste repræsentanter i folketinget, danner rege
ring. Dette blev hilst med begejstring af det sejrende,
men var mindre velset af de tabende partier. Dog skulle
det synes utænkeligt, at parlamentarismen ikke skulle
kunne trives i et land, der vil kaldes demokratisk, når
det var indført i andre vesteuropæiske lande. — Parla
mentarismen har i dag vist sig levedygtig også her i
landet — ja, det er så indgroet, at nu synes det som en
selvfølgelighed.
I årene indtil 1907 kommer lovene om almueskolerne,
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oprettelse af menighedsråd o. s. v. År 1907 blev som så
mange andre et skæbnesvangert år for Slesvigs befolk
ning med vedtagelsen af optantoverenskomsten, der
yderlig blev forværret i 1916. Og det til trods for. at der
i de mellemliggende år kom en række filantropiske og
sociale love om hjælpekasser, arbejdsløshedskasser, kom
munal valglov (1908, hvortil kvinderne fik valgret, valg
ret til landstinget 10. maj 1915 med valgretsalder på 25
år for både mænd og kvinder). Disse gode love blev
givet kongeriget, men myndighederne kunne heller ikke
gøre sig gældende i spørgsmålet: Slesvig. —
Dette problem er aldrig i dansk historie blevet ordnet
tilfredsstillende. De første, der tog forkert, var Knud La
vard og Valdemar Sejr — og der er altid i dette spørgs
mål vist for lidt fasthed over for Tyskland og hele den
øvrige verden, og det har gjort sig gældende gennem
tiderne bag 1848 til 1864, fredsslutningen, paragraf 5’s
oprettelse og udslettelse, optantoverenskomsten, afstem
ningen med dens korrekturfejllæsning og i genforenin
gens ord: »I skal ikke blive glemt«. Bag nazistyrets tak
tisk kloge »ikke — talen — om — grænseflytning« i krigs
årene 1940 — 45, og for at fuldbyrdes i Christmas Møllers
og Vilh. Buhis negative holdning og indstilling som i
trontalens knusende budskab 9. maj 1945 fuldbragtes i
ordene: Grænsen ligger fast.
Årene fra 1920 til 1940 — også kaldet mellemkrigs
tiden — blev en krisetid med svingende konjunkturer,
inflationer og deflationer. En tid hvor meget gik i svang
— vegheden i højsædet — bedst udtrykt i: Folkeforbun
det, der ikke formåede at klare sine forpligtelser. Her
var der kun få ting, der lyste op. Og de skulle komme
fra folk uden for plenarforsamlingen, f. eks. Fridtjof Nan
sen og Karen Jeppe.
De, der skulle begynde at leve livet i disse år, blev
stemplet af Jakob Palludan med ordene fra hans bog
Jørgen Stein: »Han hørte til dem, der snublede i starten«.
Ja, det blev en tid, hvor hver tænkte på sit og sin
egen fordel. Det mærkedes overalt — selv ind i littera2
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turens og kunstens verden. Her var der kun få, der var
i stand til at holde fanen højt, og de fortjener inderlig
tak. Men for litteraturens vedkommende blev det ofte
en under al kritik sammenskrabet hoben almindeligheder,
drejet og vendt om, så enhver kunne udlægge det til
sin egen fordel. Idealet blev overset. Man kørte fast —
blev træt — og det sådan, at selv de store begiven
heder ude i verden ikke gjorde tilsyneladende indtryk
eller voldte de øvrige nationer noget særligt hovedbrud
— ud over en protestnote. —
Mussolini og Hitlers skelen til de store: solkongerne
og Napoleon i Frankrig og efter revolutionen i U. S. S. R.
1917 tog andre nationer med en uhyggelig ro, hvilket
gav resultatet, vi alle kender: krigen 1939—45.
Men vi må gå den tunge vej for at nå til erkendelse
af, at vi har et fædreland, der er vort. En kultur at føre
videre og udbygge til gavn for samfundet, og til- hjælp
for dem, der kan have hjælp deraf i andre lande.
Nu er vi nået så langt, at vi er klar over, hvad
»Folkenes Forbund« ikke var: at vor egen hygge bety
der måske andres død. — Derfor slog Amerika også
omgående til i Korea. Vi er nu inde på det globale,
udtrykket er rigtigt — før krigen tror jeg ikke, der ville
have været et skib, der hed »Jutlandia«. — Atlantpag
ten er også udtryk for, at kontinenter kan finde hinan
den på tværs af kloden. — Og vi ønsker, at F. N. må
kunne klare kommende tiders konflikter.
Nok må vi tænke nationalt, og vi skal gøre det, men
inden for en nordisk ramme, der kan give en harmonisk
livsudfoldelse — ikke tolerance og medmenneskelighed,
der gennem de sidste krigsår og til nu er blevet besud
let og besmittet af propagandaens smittebaciller, der vil
føre til, at vi ser med andres øjne, og dræbe vor egen
dømmekraft eller i hvert fald lamme den — og diktatu
ret er ikke langt borte. Vi må tage skeen i den anden
hånd og leve som sande og ærlige mennesker.
Vi må lære af andre for at stå fast i eget — som
folkevisen siger. Vi må tage det onde med det gode,
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det behagelige med det ubehagelige, og søge at få det
bedste ud deraf, thi
livet er kamp,
kampen liv.

Deraf må alle levende mennesker lære og mærke sin
egen utilstrækkelighed for at føle samvittighedens an
svar. Det gælder dig og mig. Vort svar dertil er vort
ansvar.
De bedste hilsener med ønsket om en god og glæde
lig julefest og et velsignet nytår sendes årsskriftets læ
sere og alle gamle elever.
Harald Andersen.

Vinterholdet 1950 — 51

På landbrugsrejse i Amerika.
et vil være mig en glæde efter opfordring fra skolen
at fortælle lidt om mine rejser og oplevelser i U. S. A.
Jeg fik chancen for denne rejse som deltager i udveks
ling af landboungdom. Vi var en lille gruppe, som
mødtes i København den 1. marts og startede rejsen
herover for at opholde os herovre ca. 1 år og arbejde
på forskellige gårde og lære amerikanernes måde at
drive landbrug på.
Ved afrejsen hjemmefra anede jeg ikke, hvor i sta
terne, jeg skulle rejse til,- men jeg vidste, at gennem
landøkonomisk rejsebureau og landboforeningen herovre
var alt tilrettelagt med første rejse og pladsanvisning.
I sidste øjeblik før afrejsen fra København fik vi at vide,
hvor vi skulle rejse til, og for mig gjaldt det rejsen
tværs over Amerika til staten Washington i det nord
vestlige hjørne af U.S. A.
Vi rejste med tog fra København til Göteborg, hvorfra
turen gik videre med Gripsholm via Bremerhaven, Tysk
land, og Halifax, Canada, til New York. Som følge af
de mange anløbshavne varede turen med båden 12
dage, men på en båd som denne føler man ikke tiden
lang, man føler det mere som en herlig afslappelse fra
det daglige, når da ellers overfarten er rolig, hvordan
det så er, når man ikke aner, om man står op eller lig
ger ned, kan jeg ikke tale med om, da vi havde en
rolig tur over Atlanten.
På en sådan rejse kommer man tilfældigt til at tale
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med forskellige mennesker, jeg husker særlig en tidligere
guldgraver og pelsjæger fra Alaska og en anden origi
nal, som havde været jorden rundt et par gange. Des
uden nogle dansk-amerikanere, nogle farmere, som vi
unge landmænd var særlig interesseret i at tale med.
Vi kom så til New York en aften efter mørkets frem
brud, så derfor gik vi ikke i havn før den næste mor
gen. Vi så de mange lys om aftenen, og spændingen
var stor, da vi næste morgen skulle se de mægtige sky
skrabere, men det blev en stor skuffelse, da der om
morgenen var tæt tåge, så vi ikke kunne se de høje
bygninger, og tilligemed blev vi unge landmænd af
hentet af Brahe Pedersen fra den danske ambassade i
Washington. Så en time efter, vi forlod toldbygningen,
var vi på vej ud af New York i bus til Washington.
Vi kørte ca. 8 timer og så meget på denne tur, vores
første indtryk af Amerika. En af de mest imponerende
ting og bevis på Amerikas velstand frem for andre
lande er jo bilerne. Vi kom forbi mange store fabrikker
og arbejdspladser, hvor arbejdernes flotte biler stod i
lange rækker.
Vi opholdt os i Washington 2 dage, vi blev præsen
teret for den højeste ledelse i landboforeningen og fik
nærmere besked om de forskellige farme, vi skulle rejse
til, og desuden blev vi taget på tur rundt, i byen af
folk fra den danske ambassades landbrugsafdeling. Vi
fik et glimt af det hvide hus og var inde i kongres
bygningen, hvor vi blandt andet fik lejlighed til et kig
ind i en af de store mødesale. Ja, det var imponerende
at se disse mægtige regeringsbygninger. Den største af
dem alle var det amerikanske krigsministeriums bygning,
hvor ialt 30.000 mennesker er beskæftiget, så man for
står, det er nødvendigt at have kontorbudene kørende
rundt på motorcykler i selve bygningen, hvad virkeligt
er tilfældet.
Fra Washington gik så turen videre vestpå med bus,
alt var i forvejen tilrettelagt, så hver især hurtigst mu
ligt kunne nå til bestemmelsesstedet. For mig blev det
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en tur dag og nat 4 døgn. Vi var en lille gruppe, som
rejste sammen de første 2 dage, men efterhånden, som
vi kom vestpå, var der en eller anden, som skulle skifte
bus og opholde sig i den pågældende stat. Fjerde dag
om formiddagen sagde jeg farvel til den sidste af gut
terne for derefter at rejse den sidste halve dag alene
og nåede omsider ud til vestkysten. Trods det, at jeg
rejste dag og nat, fik jeg alligevel et lille indtryk af
landskabet, som var meget afvekslende, hvor vi kom frem.
Vi forlod Washington i herligt forårsvejr, men efter
hånden som vi kom op i Alleghany-bjergene i Pensy 1vanien, vor der koldt og sne, som for resten klædte det
meste af landskabet gennem de nordlige stater på denne
årstid. Vi kom gennem Chicago med 75 km’s fart, så
det var ikke så meget, jeg så af denne by. Vi kørte langs
Michigansøen et stykke mod nord og derefter tværs over
staten Wisconsin til Minneapolis. Wisconsin er den stat,
hvor der produceres mest mælk, så landskabet dér har
sit særpræg af de store gårde, næsten alle bygget ens
med en stor tårnsilo, da en stor del af foderet for malke
kvæg bliver ensileret. Det var den anden dagsrejse, jeg
havde gennem Wisconsin, endnu før jeg følte mig rigtig
træt af kørselen, men den tredie dag, da vi kørte gen
nem Nord Dakota og Montana, følte jeg mig dødtræt
og sov det meste af tiden. Desuden var det heller ikke
så spændende et landskab på disse egne, store afstande
mellem husene og flade, sneklædte marker. De fleste af
beboerne deroppe er hvedeavlere, og mange opholder
sig kun på gårdene om sommeren, og når den kolde
vinter kommer, drager de mod syd eller ud til vest
kysten. Så om vinteren er gårdene øde og forladte med
alle mulige landbrugsmaskiner hobet op i hjørner af
markerne eller rundt omkring gårdene. Det var mit ind
tryk af hvedelandet på denne årstid.
Den fjerde dag ved daggry var lige før Rocky Moun
tains, og landskabet blev mere spændende, og tilligemed
var det den sidste dag før rejsens mål. Over Rocky
Mountains husker jeg særlig en tur langs en sø, hvor
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vejen snor sig op og ned ad skråningerne. Jeg vil ind
rømme, at jeg sommetider fik en underlig fornemmelse,
når jeg så frem, og alt så ud, som om vejen forsvandt,
og vi ville gå lige ned i dybet, men i sidste øjeblik
drejede vi skarpt om et hjørne og fortsatte mod den
næste afgrund, og efterhånden blev vi vant til kørselen.
Omsider nåede jeg staten Washington, som er en me
get interessant stat, hvor der dyrkes mange forskellige
ting. I den østlige del, hvor der er varmest klima, dyr
kes mange herlige frugter, og længere mod vest, hvor
klimaet er koldere, dog ikke så koldt som hjemme i Dan
mark, derude langs kysten er især mange kvægfarme
og hønsefarme.
Jeg nåede så til farmen, hvor jeg skulle opholde mig
i ca. 6 måneder. Det var en hønsefarm i en del af lan
det, hvor den første hvide mand bosatte sig for ca. 60
år siden. Det var dagen efter, jeg ankom, farmeren for
talte mig, at vi var kun 2 km fra indianernes bopæl.
Ja, jeg må sige, at jeg dengang tænkte, om jeg virkelig
var kommet til det vilde vest, men opdagede senere, at
beboerne deromkring ikke står tilbage for andre dele af
Amerika, når man ser bort fra indianerne, som endnu
lever primitivt, hvad jeg fik lejlighed til at se en søn
dag i juni, da indianerne holdt en stor sommerfest, og
der var lejlighed til at betragte deres huse og omgivel
ser nærmere. De optrådte i fuld fjerpragt og krigsmaling
og viste desuden, at de kunne ro i kano. Det var im
ponerende at se dette folkefærd i virkeligheden og se
dem udføre deres krigsdanse. Dog heldigvis er de gan
ske fredelige mennesker, og ikke som man læser om
dem, det hører fortiden til.
Jeg tilbragte flere søndage ved stranden, som ikke er
meget forskellig fra, hvad vi kender i Danmark, mens
derimod en tur op i bjergene til den evige sne var mere
spændende, som jeg fik lejlighed til en af de varme
sommerdage. Desuden fik jeg lejlighed til en lille tur til
Canada sammen med familien på gården. Vi var i
Vancouver, som er en af Canadas største byer med
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nogle få skyskrabere og et mægtigt villakvarter og des
uden en høj bro, som imponerede mig.
Jeg befandt mig fint deroppe i Washington og lærte
efterhånden sproget, den første tid var det jo somme
tider lidt besværligt at gøre sig forståelig, men efter 3
måneder uden at høre et dansk ord men kun engelsk,
kunne man jo næsten ikke andet end lære det engelske
så nogenlunde.
Sommeren forsvandt så, næsten før jeg anede, og det
blev igen tiden for mig at gøre en lille rejse til en an
den plads. Lang tid i forvejen var jeg for resten anvist en
plads i Michigan tæt ved Detroit, som jeg ikke var så
begejstret for at rejse til, og det lykkedes mig ved flere
ansøgninger og personlig henvendelse til landboforeningen at få det ændret og komme herned til Californien, som
vil være en rar plads i vinter. Vinteren hernede er om
trent som sommeren i Danmark, efter hvad jeg har hørt.
Jeg havde en fin tur herned med bus i 36 timer. Det
meste af tiden kørte vi langs stillehavskysten, og i det
nordlige af Californien kørte vi gennem store skove med
mægtige træer, ca. 4 til 5 meter i diameter, ja, impone
rende ting at se, ikke mindst hvor vi kørte højt oppe i
bjergene og havde udsigt langt ud over Stillehavet.
Jeg nåede så ned til San Fransisco og så en del af
denne mægtige by. Derfra tog jeg en tur ind i landet
til Sacramento, men, uha, som det var varmt derinde,
omkring 100 ° F. midt på dagen, altså samme temperatur,
som der ruges kyllinger ud ved, så jeg vendte om hur
tigst muligt og rejste ud til kysten igen syd for San Fran
cisco, hvor jeg besøger nogle bekendte, for så senere at
flytte til en anden plads og opholde mig den sidste tid,
før det atter går hjemad til Danmark.
Jørgen Albrechtsen,
elev 1944—45.
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Jeg er kun en viol.
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Jeg er kun en viol.
Af den fugtige muld
og af lunende sol
gør ranunklerne guld.
Jeg er kun en viol.

De har dukket sig blidt
med en tåre forsagt
for det særegne snit
i den mørkeblå dragt.
De har dukket sig blidt.

Jeg har hjerte til blad.
De med spyd eller pil
ser med ynkblandet had
til min gammeldags stil.
Jeg har hjerte til blad.

Men de blomstrer for en.
Deres væsen er duft,
som de udstråler ren,
i den alfare luft.
Men de blomstrer for en.

Mine blomster er dulgt.
Lad de kry vinde magt
ved det råb, de har fulgt:
Man skal vise sin pragt!
Mine blomster er dulgt.

Hende beder de: pluk!
Lad min duft åndes ind
som et frydefuldt suk
i dit ungpigesind!
Hende beder de: pluk!

Mor Danmark.

»Flammen«.
et er fem og tyve år siden, en række af dage og år, en lang, lang
tid at se frem imod, og dog så kort, nu den er borte. Hvordan
gik det til, jeg kom til Halvorsminde? Jeg tror, det var længslen efter
hjemstavnen, der drev mig. Jeg husker så godt mit første Indtryk,
mindes det, som var det for nylig: skolen nykalket, ferniseret, blanket
og indbydende og Bagterp i sandstorm. Der var orden, men hvad
var det dog for kår, naturen bød. Der krævedes indsats. — Og så be
gyndte vort skoleliv. Jeg havde ikke undervist før og var sikkert må
delig til det, alt for ængstelig for udfaldet, men jeg var frit stillet,
heldigvis — hvordan var det ellers gået?
Det gik jo, og mindet om denne og de følgende somre står så le
vende for mig med det fællesskab, vi oplevede. Vi ikke blot var
sammen, arbejdede sammen, hørte sammen, regnede, syede, spiste,
legede, dansede, cyklede og solede os, vi sang og lo og græd sam
men. Jeg mindes vores tur til Tornby og Tolne, hvor I piger høstede
anerkendelse for jeres dans til mine triller og Larsens violin. Jeg har
set på billedet og læst jeres mindebog og afskedshilseneme 1 den til
mig holder minderne frem, så jeg husker hver enkelt, hvordan I var,
og hvordan jeg håbede, I skulle blive. Vi levede i et fællesskab, som
ejede kimen til bevarelse i sig, og derfor gjorde det ondt, da jeg er
farede, jeg havde været savnet til elevmødet, I var der, jeg kom ikke.
Jeg var undskyldt. Jeg sidder ved Kattegats bølger og skriver dette
her. Jeg er her for at samle sundhed og helse. Den har svigtet mig
særligt slemt i den sidste tid, og derfor var det, jeg ikke kom. Nu
håber jeg på blidere kår til næste år, og I er jo også til den tid fem
og tyve års jubilarer.
I dag blev her sagt, at det eneste et menneske virkelig behøvede
at frygte for, det var at komme bort fra Gud. Gid man kunne sige
det eller være vis på, det er ens største og dybeste frygt. Jeg må
erkende mig at frygte for mange, mange ting, ikke mindst det at
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miste arbejdsevnen. Hvad kan som arbejdet fylde ens liv, og hvad
kan opdrage og hjælpe et menneske som det arbejde, der blev en
givet og taget op, som den opgave det er.
Her må jeg tænke på Selma Lagerlöfs legende »Flammen« og vil
gerne fortælle hovedtrækkene af den:
Raniero er den stærke, tapre florentinske ridder, som fra at være
hård og brutal med kamplyst og ærgerrighed gennem opgaven at
bære den hellige flamme fra Kristi grav til Florens bliver den ydmyge,
forsagende og tjenende ridder. Raniero vinder den skønne Franceska,
som nærer en dyb og ren kærlighed til ham, men da han skotter mere
om egen storhed end hendes kærlighed og ydmyger hende utallige
gange, forlader hun ham for ikke at miste den sidste rest af sin kær
lighed. Han har givet det løfte til en betænksom svigerfar, at han
ikke må tvinge hende til at blive hos ham. Det vil han heller ikke.
Han skal nok øve så mange store og herlige bedrifter, at hun skal
komme tilbage af sig selv. Han er sikker i sin sag, han ved om sit
eget værd og sin storhed, men han kan ikke leve i samme by som
en hustru, der har forladt ham, og så drager han fra Florens.
Han lader sig hverve som soldat, vinder stor ære og bliver slået
til ridder af kejseren. Han bliver regnet for en stor mand. Inden han
rejste, gav han løfte om at skænke madonnabilledet i Florens det
bedste, han vandt i hver kamp, og altid var der kostelige gaver dér,
og han undrede sig over, Franceska ikke kom tilbage til ham. Når
han deltog i korstoget for at befri den hellige grav, så måtte hans
bedrifter vel vinde hans hustru tilbage til ham. På korstoget udmærker
Raniero sig også. Da byen stormes, er han den første, der bestiger
murene efter anføreren, og han bliver hædret for sin tapperhed.
Da ridderne stod med de utændte vokslys 1 hænderne for at gå ind
i den hellige gravs kirke, får han lov til først at tænde sit ved den
hellige ild, der brændte på kristi grav. Da han ud på natten sidder
sammen med sine venner og svirebrødre 1 sit telt, kommer narren og
ærter ham ved sin fortælling til at give løfte om at bringe den hel
lige flamme, den kosteligste af alle gaver, til madonnas alter 1 Flo
rens. Han befaler først sin væbner at gøre det, men han nægter det
som umuligt, og så giver han overmodigt, for at standse latteren,
løfte om at gøre det selv.
Og nu begynder han den besværlige opgave, som fuldstændig for
vandler og lutrer ham. Alt sætter han Ind på det. Hans første og
sidste tanke er at værne flammen mod træk og insekter, så ridtet bli
ver vanskeligt og besværligt. Han bliver angrebet af røvere, som han
lader udplyndre sig og tage sin gode ridehest, imod at de lader ham
beholde flammen.
Selv siger han: »Jeg tror, den flamme har forhekset mig, for dens
skyld rider jeg her som en foragtet tigger«. En af røverne overlod
ham sin gamle krikke. Han bliver hånet af hyrderne, til han glemmer
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sig selv og slår løs på skrålhalsene, men flammen er reddet. Lyset
har tændt græsset, da det rullede om, og han har endnu sin flamme.
En nat, han har søgt herberge og vil sidde med lyset i hånden,
falder han i søvn af træthed og udmattelse, men værten, som forstår,
hvor meget den flamme betyder for ridderen, opbevarer den for ham.
Først havde han tænkt at sejle fra Joppe til Italien, men da rø
verne plyndrede ham, må han tage den lange omvej og rejse over
land. På rejsen lever han af gaver. Det var mest pilgrimme, som nu
i store flokke rejste til Jerusalem, der delte sit brød med ham. — Mest
red han alene, men alligevel var dagene ikke lange og ensformige
for ham. Han måtte altid holde øje med flammen og skærme den, et
vindpust eller en dråbe regn kunne slukke den.
På sin besværlige rejse kommer han også til klarhed over Franceskas kærlighed. Den havde været som en flamme, som hun altid
ville holde brændende, og som hun bestandig frygtede for, Raniero
skulle slukke for hende. Og nu går det op for ham, at det ikke er
med våbendåd, han skal vinde hende.
Han må værne sin flamme mod uvejr. En snestorm varer i to dage,
og han er nær ved at fryse ihjel. Han må tænde bål, men vil ikke
vanhellige flammen ved at bruge den. Da kommer lynet ham til hjælp.
Han havde haft et stort knippe vokslys med, da han begyndte rej
sen, nu er hans forråd sluppet op, og han brænder fingrene ved at
holde på det sidste lys. Han redder flammen ved at samle græs og
tørre kviste, og medens han sidder og ængstes for den, kommer pil
grimmene vandrende. Iblandt dem er en gammel kvinde, der er så
gammel og svag, at Raniero forlader flammen for at hjælpe hende
op ad bjerget. Han næsten bærer hende. Til tak giver pilgrimmene
ham deres lys, og der er endnu en gnist af den ild, der var tændt
med flammen. Han redder den.
Engang oplever han, at fuglene skærmer flammen mod regnens
slukkende dråber. Raniero tåler hån, spot, mistro, og en dag må han
indrømme for sig selv, at flammen har skabt ham om, og han giver
den kvinde ret, som kaldte den milhed og menneskekærlighed.
Det var påske, da Raniero red ind i Florens, men endnu så nær
sit mål må han døje meget. Gadedrengene vil puste flammen ud for
ham, og han må rejse sig i sadlen og skærme den, mens han rider
gennem byen for at nå hen til kirken. Da det kniber mest for ham,
kommer Franceska ud på sin altan. Hun genkender ham, men ser
også, hvor meget flammen betyder for ham, og for at redde den tager
hun lyset fra ham, men da han mister det, er hans kraft brudt, han
falder om på gaden — slår sig slemt og ligger besvimet. Her forlader
hoben ham og lader ham ligge. Men da Franceska bøjer sig over
ham med lyset i hånden, vågner han op, kun med tanke for sin
flamme. Han får den og når kirken. Her møder han den sidste van
skelighed, idet hans gamle fjender forlanger beviser, før han må tænde
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lysene på madonnas alter. Hvad kan han bevise, når de ikke vil
tro hans ord. Han er en ærlig ridder. En fugl kommer flyvende, den
slukker flammen. Ranieros arm falder slapt ned, tårerne står i hans
øjne. Han føler det som en lettelse. Det var bedre, end mennesker
havde slukket den. Men fuglen fortsætter flugten op gennem kirken
og flyver forvirret frem og tilbage. Da bruser råbet gennem kirken:
»Fuglen brænder! Den hellige flamme har tændt dens vinger«. Den
faldt død ned på madonnas alter, og i samme øjeblik stod Raniero
der, han havde banet sig vej, intet kunne standse ham. Og ved de
flammer, som fortærede fuglens vinger, tændte han lysene på ma
donnas alter.
Livet har nok lært os hver især en del, med nogle farer det blidere
end med andre, men det betyder mindre end det, om vi udvikles og
forædles derved, så vi »vokser i eget øje nedad for hver en dag, at
krone og at ophøje det vorder da Herrens sag«.
Tak for fællesskabet den gang, og hvad vi kan mødes i endnu, for
det er jo sandt: »Genlyd af min ungdoms stemme altid følger mig
på jord«.
Marie Korslund.

Sommerholdet 1951,

Vi oplever Norge.
n glad og forventningsfuld skare af »gamle« elever
mødtes på norgeskajen i Hirtshals for at opleve nogle
herlige dage i Norges storslåede natur.
»Jylland« lå så stille og indbydende i al sin værdig
hed, og ingen havde vel ventet, at den på overfartens
sidste halvdel ville te sig som en sprælsk hundehvalp.
Det var ikke videre pænt gjort. Trods de mindre beha
gelige timer nåede vi velbeholdne den norske sørlandskyst, og vi kunne straks fastslå, at dette var noget helt
andet end Danmarks brede sandstrande. Vi nikkede gen
kendende til Odderøyjas fjeld, Oksø og Baneheja, som
vi kendte fra Kristiansandvisen.
Vi satte straks kursen mod banegården for at tage
med det elektriske tog op i Setesdalen. Banen er bygget
langs Otraelven, så der var nok at se på med de veks
lende naturbilleder, vi rullede forbi.
I Grovane måtte vi skifte om til en smalsporet bane,
og så gik det opad langs elven gennem tunneler og
langs skummende fosser til Evje station, 64 km nord for
Kristiansand. Her på Evje vandrerhjem skulle vi bo un
der vort ophold i Norge. Vandrerhjemmet var nyt og
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meget tiltalende. Vi forbavsedes en smule over, at der
kun var 9 vaskefade til de 81 gæster, men det viste sig
snart at være nok, da der heller intet vand var. Hel
digvis løb elven ikke langt derfra, så der fandt vi snart
ned med vore toiletgrejer.
Vandrerhjemmet viste sig snart at være et herligt sted
at bo. Værtinden, frk. Gulestad, hendes broder og den
nes datter og søn var ualmindelig flinke og hjælpsomme
mod os. I Evje er der nok at se på. Der var blandt
andet et meget stort nedlagt nikkelværk, hvorfra Fenne
fossens buldren hørtes langt bort, og de mest energiske
nåede allerede den første aften at klatre op på højde
ryggen af en ås, der støder op til Fennefosfjældet. Også
Stejnsfjeldet på modsatte side af byen blev besteget
flere gange.
Første dag var vi på en rask bustur en halv snes
kilometer op i fjældene, hvor værtinden på vandrer
hjemmet havde en aldeles pragtfuld hytte, der lå så
rent fantastisk smukt ved bredden af en fjældsø. Her
var skønt. Der findes næppe et bedre sted at slappe af
i sine fristunder. I en meget smukt forarbejdet gæstebog
i hytten havde et dansk ægtepar da også på en meget
smuk og stilfuld måde givet udtryk for deres glæde over
at nyde fred og ro i dette paradis.
På pladsen foran hytten spiste vi vor mad og fik en
god kop kaffe. Efter en hvilepause beså vi et bæverbo,
der var meget sindrigt bygget af en ma se træstykker
helt op til 3 tommers tykkelse, som bæveren havde gna
vet over med de skarpe tænder. Boet var så stort, at
en halv snes mand kunne stå på det.
Nu startede vi på en ca. 10 km lang travetur op over
fjeldene gennem »moar« og »myr«. Man skulle tro, at
der var tørt sådanne steder, men vi blev klogere. I be
gyndelsen sprang vi behændigt fra sten til sten for at
undgå de våde mellemliggende pletter, men eftersom
vi blev trætte, og pletterne blev større, opgav vi al for
sigtighed, og »den lille sjællænder« udtrykte det helt
rigtige i den foreliggende situation, da hun sagde: »Nu
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Fanefjeldet.

ei jeg akkurat lige glad«, og så sjoskede hun ud i plø
ren, så de hidtil hvide ankelsokker snart fik en anden
kulør. Her var fugtigt, så det klodsede.
Vore førere, hr. Gulestad og en frue, der var bosat der
i fjeldene, smilede så skadefro over vore anstrengelser,
da det for dem gik som en leg. Derfor var jubelen stor,
da hr. Gulestad trådte i et hul, så vandet stod oven
ind i hans gummistøvler, der måtte tømmes.
Turen var anstrengende, men vi var vist alle enige
i, at vi ikke ville have undværet den for alt. Vi kunne
mærke på vore førere, at de ikke altid var helt klar
over, hvor vi var, og senere indrømmede de da også,
at der var tider, hvor også de var i tvivl om vejen,
men vi havde sikret os således, at to fra lærerstaben
gik bagest, og ingen måtte gå bag dem — men allige
vel. — Da vi trætte nåede de holdende busser og blev
kørt hjem og blev bænket ved aftensbordet, opdagede
vi, at vi manglede to mand. Den var ikke hyggelig
med henblik på den vildsomme vej, vi havde gået. Det
var dog et par af de ældste og største gutter, så vi slog
os til ro lidt. Det viste sig da også, at de fandt hjem,
inden vi var færdige med at spise, og jeg var lettet.
Det havde ikke været nogen let opgave at komme ud
at lede efter dem i dette terræn.
3
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Næste morgen startede vi i tre store busser på en 100
km lang tur videre op i Setesdalen. I århundreder lå
Setesdalen afstængt og bortgemt fra omverdenen, og der
for har gammel sæd og skik holdt sig længere her end
i noget andet sted i Norge. Derfor bliver dalen også
kaldt »eventyret blandt Norges dale«. Vi fik nu en køre
tur gennem rigt vekslende landskaber med så mange
skønne partier, at det vil føre for vidt at skildre det her.
Det kan ikke beskrives, det skal ses. Hele vejen havde
vi det stejle fjeld til den ene side og elven til den anden.
Efter at have passeret Byglandsfjord, tog vi holdt ved
et gammelt fredet egetræ, der på grund af ælde er helt
udhulet, men dog stadig i live. Vi stoppede 25 personer
ind i træets hulrum, mens 7 mand med udstrakte arme
favnede omkring træet.
Vi så tydeligt, at dalen nu blev smallere og fjeld
siderne mere bratte og stejle. Særligt imponerende var
Fanefjeldet, hvor der ligesom var sprængt en hylde ind
i fjeldsiden, så busserne lige kunne køre der. Fjeldet gik
ud over bilerne som en halvtunnel, og den bratte fjeld
side rejste sig lodret i vejret i meget stor højde. Lige
under os havde vi Byglandsfjorden, hvor dybden var
lige så stor, som fjeldet over os var højt. Det var een
af turens store oplevelser.
Vi måtte atter ud af bilerne, da vi nåede Reiåsfossen,
hvor vandet fra meget stor højde larmende styrtede ned
ad fjeldsiden. Vi kravlede halvvejs op ad fjeldet, hvor
larmen var størst, og vi følte os små mod naturens væl
dige kraft. Der knytter sig et sagn til Reiåsfossen, som
vi fik fortalt.
Næste pause i kørselen havde vi ved Hallandsfossen,
der i vandmængde langt overgik Reiåsfossen, hvorimod
faldhøjden ikke var stor. Her hvirvlede vandet rundt
og dannede heksegryder i den hårde granit. Det må
vist betragtes som det sted, hvor vort møde med den
vældige norske natur virkede stærkest på os. Her var
der noget at se, og beundringsudbruddene var mange.
Det var nu spisetid, og vi kørte til Valle, hvor vi delte
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madkassernes indhold. Vi passerede 5 — 6 sølvsmedefor
retninger, der fik god afsætning af ringe, søljer og andre
mindeting.
Vi var nogle stykker, der rent privat fik lov at komme
ind i et lille jordbruger-hjem og se, hvorledes dette var
indrettet. Her var alt gammelt og meget primitivt, og
vi tænkte på modsætningen mellem dette hjem og et til
svarende landmandshjem herhjemme. Setesdalen er på
grund af den føromtalte isolerede beliggenhed det eneste
sted i Norge, hvor man endnu ser de gamle national
dragter. Vi så 25—30 stykker, for størstedelen ældre
kvinder. Hvor var her mange bittesmå gamle huse, hvor
man knap ville tro, der kunne bo mennesker. Her var
det kendte stabbur en selvskreven ting ved hver gård.
Stabburet — der kan oversættes til stolpeboden — er
gerne i to etager, og i den nederste opbevares føde
midler, mens der i den øverste er tøj. Det er bygget på
stolper for at hindre mus og rotter adgang.
Vort mål for turen var Rygnestadloftet, der er et helt
kapitel for sig. Rygnestadloftet er et stabbur, der står
som et smukt bevis på gammel norsk bygningskunst.
Dette stabbur er bygget i 1500 tallet og er altså nu mindst
400 år gammelt. Den bredeste af bjælkerne, der er an
vendt, er 93 cm bred, men der er mange af lignende
bredde. Disse bjælker har aldrig været malede eller tjæ
rede, men solens brand har trukket tjære ud af stam
merne, så disse er helt mørkebrune. Vi måtte beundre
dette fine stykke bygningskunst, der med sin fine ud
smykning vidnede om en meget høj kultur på denne
tid. På ægte nynorsk mål fik vi fortalt sagnet om »Rygnestadsgutten Asmund Taddeivson« og hans mærkelige
skæbne. En del deraf er vel digt, men grundtanken deri
er sikkert rigtig. Stabburet er indrettet som et norsk bondemusæum, som vi beså med stor interesse, men desværre
havde for lidt tid til.
Nu gik det i susende fart nedover, så det svimlede for
en del af os, når busserne tog de mange kurver i fuld
fart. Rækværk var der ikke meget af, og fjældsiderne
3'
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under os var bratte. Vi nåede dog hjem i god behold
og blev på vandrerhjemmet beværtet med gule ærter
og pandekager, og der blev spist noget.
Da det var sidste aften, samledes vi i stuerne og sang
en del af vore gode danske sange.
Næste formiddag var fri, så enhver kunne pleje sine
særlige interesser. Over middag kørte vi med tog til
Kristiansand, hvor vi endnu engang oplevede den in
teressante tur langs Otraelven med de mange fosser og
sving og kørselen gennem de mange tunneler.
Ved ankomsten til Kristiansand blev vi modtaget af
to herrer fra Kristiansand Rotaryklub, der anviste os
plads til at lægge vor bagage, og som med stor venlig
hed ofrede deres tid på at vise os rundt i byen både
eftermiddag og aften. Vi så blandt andet jubilæums
udstillingen i den gamle fæstning Christiansholm, og vi
nød udsigten fra fæstningens tag. Kristiansand Rotary
klub beværtede os med sodavand, og et norsk damekor,
der opholdt sig i restauranten, og som opdagede, hvem
vi var, stemte i med Der er et yndigt land. Vi kvitte
rede selvsagt med Ja, vi elsker —, og da vi senere sam
men med koret sang sangen om Vestervejen, brød bi
faldet løs. Vi gik nu ud til den store naturpark Ravne
dalen, hvor vi så den smukke park. Lige i det øjeblik,
vi gik ind i parken, blev Danebrog hejst til vor ære, og
vi stemte i med Der er ingenting, der maner. De mange
smukke blomstergrupper og den pragtfulde statue af
general Wergeland glemmer vi ikke så snart.
Ad en ret besværlig sti gik vi nu op over Baneheja,
hvor der højt oppe over byen findes flere fjeldsøer,
hvori vandet var 18 grader varmt. Herfra havde vi en
aldeles betagende udsigt over hele byen, der bogstave
lig talt lå lige neden for vor fod. Nu var det spisetid,
og vi satte kursen mod Mållagets matstova, hvor vi fik
et fortræffeligt måltid.
Da vi havde hvilet os lidt og sunget nogle sange, var
vi klar til nye oplevelser. Denne gang gik turen til søfartsudstillingen, der var meget imponerende. Jeg tror
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ikke, en dansk by af samme format kunne præstere noget
lignende. Det var rent ud fantastisk. Her var der films
forestilling, og da operatøren erfarede, at vi var en
dansk skolerejse, rullede han venligt en ekstra film
alene for os, det var en smuk gestus, men vi mærkede
i det hele taget megen venlighed og hjælpsomhed på
turen.
Der blev lige tid til en spadseretur ad Vestervejen,
hvor vi endnu engang fik et smukt overblik over byen
fra havnesiden.
Her tog vi afsked med vore elskværdige førere, der
begge hørte til Frodes gode venner i Norge, og vi fik
nogen tid til fri rådighed, inden vi gik om bord. Sejl
turen hjem om natten var behagelig, og med gensyns
glæden i sindet så vi næste morgen Vendsyssels kontu
rer og Hirtshals fyr hilse os velkommen hjem.
Vi havde oplevet Norge.

Alle årsskriftets læsere sendes de bedste ønsker om en
god jul og et lykkeligt nytår fra os alle fire i »Birkebo«
med tak for mange venlige breve og hilsener i årets løb.
Annemarie, Jørgen, Lis og Arne Nielsen.

Jørgen.

Annemarie.

Hilsen fra en gammel elev.
Commeren 1935 var jeg en af eleverne, der øste af
kilderne på Halvorsminde. Mange år er efterhånden
gået, ofte har jeg med taknemlighed tænkt tilbage på
den tid. Gamle elever har umådelig meget at være sko
len taknemlig for, vi fik mange mål fulde, hvor mange
lader sig vel dårligt vurdere. Der blev lagt en grobund,
der var værd at bygge på, som vi egentlig ikke kan
sige tak nok for. Det var værdier for livet, såvel for
hånden som for ånden. Skolen lærte os, at virke stort
er ikke sagen, men kun det: at virke sundt.
Kort tid efter opholdet på Halvorsminde fandt jeg ud
af, at jeg vibe uddanne mig til sygeplejerske, blev fær
dig som elev 1941. Fandt derefter vejen til Askov høj
skole, jeg følte trang til at bygge videre på, hvad Hal
vorsminde havde givet, og det blev til 2 vintre på Askov.
I 10 år beskæftigede jeg mig med sygeplejen, fik tan
ken at ville uddanne mig til sundhedsplejerske, blev
færdig på kursus ved Aarhus universitet foråret 1948.
Sommeren 1949 havde jeg den store oplevelse i ca. 3
måneder at arbejde i fredens tjeneste. Gennem »Mellem
folkeligt Samvirke« fik jeg lejlighed til at deltage i en
international frivillig arbejdslejr i Finland. Den 20. juni
begav jeg mig i strålende vejr på den forventnings
fulde rejse til landet med de tusinde søer. Rejsen tog
næsten 4 dage, idet vi først skulle med båd fra Køben
havn til Helsingfors og dernæst med tog langt ind i det
midterste af Finland til den lille hyggelige landsby
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Vierema, som i de kommende 3 måneder skulle være
mit virkefelt. Vi boede på en skole, der var stillet til
vor rådighed, — det var ret primitivt. Vi fik os hurtigt
installeret og kom i gang med arbejdet. Vi var 20 ialt
— heraf 4 fra Amerika, 1 fra England, 1 fra Sverige,
2 fra Norge, 1 fra Finland og 2 fra Danmark (sproget
var engelsk, svensk og finsk), — og alle havde vi det
fælles mål: at hjælpe. Arbejdet bestod i at hjælpe til
med at få det nye Karelen bygget. 15 pct. af Finlands
befolkning måtte forlade hus og hjem og drage bort fra
det kæreste, de ejede. Hvad det egentlig vil sige, kan
man måske dårligt forestille sig, men når man først har
arbejdet sammen med de mennesker, forstår man lidt
mere.
Det nye Karelen blomstrer stille frem. Det finske folk
forstår at arbejde. — De er flittige, nøjsomme og tak
nemlige. »Må vi bare få helse til at bygge vore nye
hjem, da er vi tilfredse«, var ord, vi ofte hørte. Mange
tusinde nye hjem var allerede bygget efter sidste krig.
Ingen steder ser man ruiner, men mange nye bygninger
taler derimod deres eget sprog.
Som erstatning for den tabte jord får finnerne samme
areal skov af staten, og opgaven er så at få skoven
ryddet, jorden dyrket, husene bygget o. s. v.
For mig blev det en oplevelsesrig tid, som dårligt kan
beskrives — det må opleves.
Den finske natur er ganske fortryllende, — sent vil
jeg glemme skovenes sang og de mange søers stille
klukken. En egen stilhed breder sig uvilkårligt i ens sind,
og man fornemmer, hvor stor naturens skaber er.
Før min finlandstur havde jeg haft et års vikariat for
sundhedsplejersker og havde nu mod og friske kræfter
til arbejdet, men desværre var vi på det tidspunkt for
mange sundhedsplejersker, der kunne ikke blive stillin
ger til os alle, — tilfældigt tog jeg arbejde på et børne
hjem, der senere gav mig chancerne for en stilling som
forstander på et børnehjem, som jeg nu i sommer har
overtaget. Det er et spædbørnshjem med plads til 20 børn
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fra 0—2 år, vi er en hyggelig familie på 8 daglige men
nesker, hvoraf 4 er elever, der uddannes til barneplejer
sker med den 1-årige uddannelse.
Børnene er vores store glæde, de er hverken bedre
eller værre end andre børn. Vi holder umådelig meget
af børnene, og gjorde vi ikke det, var vi heller ikke
værdige til arbejdet. Kan vi mennesker føle, at arbejdet
er givet os som en gave, der må udføres ærligt og rede
ligt, så vi står inde for det, føler vi også ansvar for det,
— vi må være tro imod det bedste, som er givet os, da
tror jeg også, vi kan finde og opleve arbejdsglæden,
den glæde, som er større end alle andre glæder.
Med hjertelig hilsen og alle gode ønsker for tiden fremefter.

Ellen Winther,
Ollerup,

Der arbejdes i vævestuen.

At være menneske.
NT år man gennem en årrække har stået i arbejdet
1 N blandt de unge og hvert halvår ser en stor flok,
der med åbne øjne og øren venter på, hvad der nu vil
ske, ja, så lærer man at læse lidt i disse ansigter. En har
et åbent, frejdigt blik, en er lukket og alvorlig, andre
er sammenbidte og lidt trodsige, men alle er de på vagt
overfor det nye, de skal møde.
Når man er ung mellem 14 og 18, så venter man sig
meget af livet og er rede til at tage imod alt, hvad
der bydes på, og derfor gælder det naturligvis om, at
det, vi kan give, er af en sådan beskaffenhed, at de
unge kan modnes og udvikles derigennem.
Alt, hvad man modtager og oplever, bundfælder sig
i sindet og afspejler sig i ansigtet. Så længe mennesker
er unge, har de pæne, glatte ansigter — ligesom hvidt
papir, hvorpå der endnu ikke er skrevet. Når man bli
ver ældre, står der noget i disse ansigter, i nogle er det
godt, i andre mindre godt. Hvad der kommer til at stå,
beror på hvordan man forholder sig til livet, til sit ar
bejde og til sine oplevelser. Den, der gennem årene
samler sig gode og rige oplevelser, får et ædelt og godt
ansigt, når han bliver ældre. Den, der lever i tomhed
og ligegyldighed, får med årene et tomt og intetsigende
ansigt. »Thi, hvad du lever år for år, det skrevet på
din pande står«.
Derfor gælder det om i de unge år at søge de steder,
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hvor sundt og rigt liv leves, og hvor glad og frejdig
ungdom mødes.
H. C. Andersen har sagt: »Livet selv er det dejligste
eventyr, og i det er vi selv med!« Ja, det er rigtigt, i
det er vi selv med, og vi skaber selv vort eget liv af
alle de øjeblikke, vi lever. Vi skal kun tænke på at
bruge den kostbare tid så godt som muligt, ikke blot til
arbejde og dygtiggørelse, men også ved at glæde os
over, at vi er til. Livet er givet os som gave, og det
giver forpligtelse.
Det nytter ikke, at man er dygtig og forstår at tjene
penge og opnå en høj stilling, når det vigtigste mang
ler — nemlig det der gør os til mennesker. Det er ikke
noget, som kan fåes for penge, men noget vi må fyldes
af i vort sind, så der ikke bliver noget tomrum.
Vi må passe på, at »melodien« ikke bliver borte for
os, så vort arbejde bliver til en daglig trædemølle. Vi
må bevare evnen til at leve, vi må føle os rodfæstede
og bundne til noget, der ligger over det daglige arbejde.
Ja, netop rodfæstede — til vort hjem og vor slægt, til
vort fædreland og folk, så først forstår vi lidt af livets
mening og lidt af, hvad det vil sige: at være menneske.
Helga Hansen.

Nyholm og Godrim »motoriseret«.

Siden sidst.
Fra november 1950.
Kære gamle elever!
s
Atter er der gået både vinter og vår og som//
meren med og det hele år. Alle gamle elever
vil gerne læse noget om, hvordan dette år så er forlø
bet. Man vil nikke genkendende til mangt og meget,
og mange minder vil melde sig under læsningen og
ligesom klinge med.
Først vil vi dog lige minde om, at den danske ung
domsskole i år kan fejre sit 100 års jubilæum, idet det
den 1. november 1951 er 100 år siden, at Kristen Kold
begyndte sin ungdomsskole i Ryslinge. Denne enestå
ende skolemand så, hvad den opvoksende ungdom
trængte til. Han vovede at bygge en skole, og han viste
os, hvad der kan udrettes i kærlighed og tro. Vi vil
mindes denne mand i dyb taknemlighed, for hvad han
var, og hvad han gav.
I jubilæumsåret er der også udkommet en stor bog i
i to bind om de danske ungdoms- og efterskoler. Det er
en dejlig bog med masser af billeder og gode artikler
under redaktion af forstander Thyregaard, Salling. Den
bør ejes af alle, som er interesserede i disse skoler, og
som har råd til at købe den.
Men lad os nu forlade de 99 foregående år og vende
os til det sidste af de 100.
Her på skolen var vi den anden november klar til
at modtage de 97 elever, der skulle tage skolen i be
siddelse for vinteren. Også alle skolelokaler og værelser
fremtrådte i al deres renhed og nypudsethed og bød på
denne måde deres velkommen til eleverne.
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I lærerkredsen var vi omtrent de samme kræfter som
vinteren forud. Som ny mand var Christen Christensen
med uddannelse fra den fri lærerskole i Ollerup.
I grunden skulle man tro, at et åbningsmøde med et
hold nye elever måtte virke som noget vanemæssigt på
os, der dog gennem mange år har oplevet det samme.
Men sådan er det ikke. Hver gang man står overfor et
nyt hold elever, har man en fornemmelse af, at dette
er noget helt nyt. Det er jo også nye mennesker hver
gang, og to hold er aldrig ens. Vi ved heller aldrig på
forhånd, hvordan arbejdet vil lykkes med netop dette
hold. Det kan gå godt, — det kan gå meget godt, —
og det kan gå mindre godt. Og det er os, der har an
svaret. Jo ældre man bliver i ungdomsskolens tjeneste,
des mere mærker man dette ansvars tyngde. Vi har jo
erfaringer for, at i hvert fald for en del af elevernes
vedkommende kan det blive aldeles afgørende for hele
deres fremtid, om arbejdet lykkes mer eller mindre godt.
Begyndelsen var god. Vi havde et festligt åbnings
møde med velkomst og taler, hvor så godt som alle
elevernes forældre var med. Det har nu sin store be
tydning, at vi på skolen ved flere lejligheder kan mødes
med vore elevers forældre. Man forstår altid sønnen
bedre, når man kender lidt til hans far og mor, — selv
om det ikke altid er så let i den store flok at finde ud
af, hvem der er hvis.
Det daglige arbejde med de forskellige fag og veks
lende timer kom snart ind i sin rolige gænge. Heldigvis
har de unge i den alder så megen energi, at vi som
regel ikke behøver at drive på for at få gang i arbej
det, — tværtimod må vi sommetider holde lidt igen på
»kraften den rebelske«.
Egentlig skulle her jo fortælles om alt det, vi i grun
den arbejder med: sløjd — regning — dansk — gymna
stik — historie — litteratur o. s. v., men nu som før vil
det blive det, som sker udenfor timeplanen, der melder
sig og vil fortælles.
En af de første søndage tog vi toget til Hirtshals for
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En del af det daglige arbejde.

at se en af Danmarks mest interessante havne. Om af
tenen havde vi besøg af K. F. U. M.-spejdernes musik
korps fra Hjørring, og selv om det kan være trættende
at være ude i havluften en hel eftermiddag, så skal jeg
love for, at der var ingen af eleverne, der sad og sov under
koncerten. Spejderne gav os et ordentlig »frisk pust« —
og en dejlig musik.
Ved forskellige lejligheder i vinterens løb har vi haft
besøg af folk andre steder fra og nydt godt af, hvad
de havde at fortælle. Således var sognefoged Hans Erik
sen fra Als her et par dage, og han fortalte om sine
oplevelser som tysk soldat under den første verdenskrig.
Pastor Flemming Møller, der nu er præst i Sydslesvig,
fortalte os om forholdene syd for grænsen i dag. Og
P. Marcussen fra Graasten gav os ved en anden lejlig
hed en klar oversigt over Danmarks stilling i dag, navn
lig i forholdet til Tyskland, som det er, og som det kan
blive. Det var en tale, der manede til alvor.
Pastor Lomholt Hansen talte en dag på sin ildnende
måde ud fra Blichers sang: Ud går du nu på livets vej.
Den islandske forfatter Bjarni Gislason viste lysbilleder
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fra Island og fortalte derfra. Ved vort adventsmøde kort
før jul talte pastor Nissen, Bjergby, hvor han også for
talte om sine oplevelser og indtryk som præst ved det
danske kommando i Tyskland. Og forfatteren og skole
manden Hans Povlsen, Støvring, førte os ved vort for
årsmøde ind i sit skolearbejde, hvor han er en mester
af rang. Havde alle Danmarks skolebørn gået i skole
hos ham eller hos tilsvarende lærere, så havde vi i Dan
marks befolkning haft flere selvstændigt tænkende men
nesker og færre tomme medløbere.
Ind imellem det daglige arbejde har vi nu og da set
forskellige film her på skolen. Her skal lige nævnes: Dansk
Vandrelaugs skønne film fra Tyrol, tone- og talefilmene
Fra naturens verden og Industri og landbrug, Jydsk
Andels Foderstoffilm, en brugsforeningsfilm og flere.
Vi havde også et vellykket amatørteaterkursus med
sceneinstruktør Just Thorning som leder. Jens Baggesen
fornøjede eleverne en aften med sin oplæsning og sang.
Og et delingsførermøde blev afholdt her med fru Børup
og Gustav Jensen som ledere. Det er altid en glæde at
se så mange af jer gamle elever i gymnasternes rækker,
og det kan fryde os at se jer stå som ledere for en flok
unge gymnaster. Det giver ansvar, men ansvar giver
vækst.
I en så stor flok, som vi er til daglig, undgår vi aldrig
helt sygdom, og en tur til Hjørring, hvor vi skulle høre
teaterchef Hans Jacob Nielsen fra Oslo, måtte opgives,
da en 30 stykker foretrak at gå til sengs med influenza.
Heldigvis var den så godartet, at vi snart havde alle
mand på benene igen. Det nærmede sig også jul, og
det i sig selv kan nok have helbredende indflydelse.
At julen nærmede sig mærkedes først ved advents
kransen med sine lys i skolestuen, dernæst ved vor del
tagelse i Foreningen Nordens Luciafest i Hjørring, og så
vort adventsmøde, som andet sted er nævnt. Og så
endelig den sidste aften før juleferien, hvor spisesalen er
smukt pyntet, og hvor de små juletræer og de mange
lys stemmer sindet ind mod jul.
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»Dei er aldrig nok«.

Tiden efter jul er altid en god arbejdstid, og der blev
bestilt meget, så vi med god samvittighed kunne slå os
lidt løs i fastelavn. Vi slog »katten« af tønden, vi spiste
boller til den store guldmedalje, elevorkestret spillede,
og der var forskellig optræden fra scenen.
Forældredagen sidst i februar blev en af de gode dage.
Gymnastiksalen var fyldt til sidste plads, da fru Ellen
Nielsen bød velkommen, og jeg talte. Eleverne sang en
del sange under ledelse af Arne Nielsen, og senere på
dagen opførte nogle af dem et lille skuespil »Den ny
tjenestekarl«. Om aftenen opførte lærerkredsen Carl Gandrups alvorlige og gribende skuespil »Det er aldrig nok«.
Til en sang- og musikaften med organist Aage Lund
og frue fra Randers var der stuvende fuldt hus, og det
er en glæde, at så mange mennesker kommer til disse
og andre møder her på skolen,
Også vinterfesten, hvor sidste sommers elever var vin
terelevernes gæster, forløb skønt og festligt med både
alvor og skæmt.
Med rutebiler startede vi en dag til Aalborg, hvor
vi så Andelscementfabrikken, Den ny dampmølle, Budolfi Kirke, Spritfabrikken, og i teatret om aftenen så vi
»Aprilsnarrene«. I Hjørring har vi besøgt Oxfordfabrikken, Bechs Klædefabrik, Cemenstøberiet »Godthaab«,
Andelsslagteriet, Centralbiblioteket og Vendsyssel Ti-
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dende, — sidstnævnte gav
generøst kaffe til hele
bundtet.
Palmesøndag havde vi
planlagt vor tur til Rubjerg Knude, men den
måtte aflyses på grund af
sne — masser af sne.
I forbifarten må jeg her
gøre opmærksom på, at
når denne beretning om
skolelivet her er så samvi hviler vore hjerner.
mentrængt, som den er, sa
skyldes det, at der i år er
en overvældende pladsmangel i årsskriftet, da det trods
prisstigninger på over 100 pct. stadig skal koste det
samme. Og hvis der nu havde været plads, så ville jeg
vistnok have gjort jer opmærksomme på, at I under de
nuværende prisforhold også får årsskriftet til en meget
billig pris — en rent urimelig billig pris.
Men det var en sidebemærkning. Og vi haster da
med raske skridt mod afslutningen. Travlhed herskede
over hele linjen, indtil dagen kom, da forældrene mødte
for at hente deres store sønner.
Ved afslutningen sagde Ellen blandt andet: Det, vi
har ønsket, er at åbne drengenes øjne og sind for det
sande og værdifulde i livet — og så gøre dem lidt kri
tiske overfor det, de møder, ganske særligt fornøjelserne.
Og i afslutningstalen sagde jeg blandt andet: Der er
unge mennesker, der tror, det gælder om at få de flest
mulige oplevelser, og så kaster de sig ud i en hidsig
jagt efter oplevelser i en så hastig strøm, at den ene
oplevelse ikke får tid til at bundfælde sig, før den jages
på flugt af den næste. Resultatet bliver overfladiskhed,
fattigdom og tomhed. Det er ikke i oplevelsernes lar
mende mængde, men derimod i deres stille dybde, at
værdierne bliver til.
Og så stod vi da atter og skulle sige farvel til et
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skolehold. Et lille hundrede unge mænd skulle nu drage
ud for at erobre verden. Vi kender det fra fodboldspil
let, en lillebitte drejning af foden den rette vej i det
rette øjeblik kan være afgørende for, om bolden går i
mål, eller den går helt ved siden af. Vi ønsker, at jeres
skoleophold kunne blive denne lille drejning den rette
vej i det rette øjeblik, så også I kan nå det rette mål.
Og med disse ord sender vi jer alle vor bedste hilsen
med ønsket om en ægte og stille glæde i julen, som nu
stunder til.
Charles Hansen.

Kære gamle elever og venner!
Igen lader vi skolens årbog bringe bud til sine læsere,
gamle elever og skolens venner. Beretningen om årets
gang bliver gerne læst med stor interesse af alle, men
ivrigst og med genoplevelsens glans af de unge, der har
levet med os i dette år, været med til at give dagene
indhold, give skolehjemmet sin opgave og gerning.
Måtte dette brev også bringe bud til alle tidligere
elever og venner. Bringe bud om den arv og tradition,
vi her søger at videreføre, det der bærer gerningen frem
for os. Vi kan ikke leve på arv og tradition alene —
måtte det undes os at bygge videre.
Vi er i oktober, dagene har været ualmindelig stille
og solfyldte, der ligesom holdes fast på den sommer, som
vi må erkende synger på sit sidste vers. På samme måde
holder vi fast og gemmer i os friske minder om en stor
flok gode sommerpiger, som vi har delt sommeren med.
Som Charles Hansen sagde ved afslutningsfesten, at med
sådan en flok piger var det ingen sag at holde skole,
det er i grunden så sandt. Men jeg må begynde ved
begyndelsen af sommerskolen, ja, jeg fristes til at be
gynde lidt før.
Søndag den 1. april havde vi her sammen med lærer
kredsen og gode venner en dejlig festdag, som samlede
sig om Kirstens og Bodils Konfirmation. Heldigvis satte
4
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det ikke noget skel på den
måde, at de skulle forlade de
res hjem, de er stadig skole
piger, og jeg glæder mig over
at have dem hos mig.
Umiddelbart efter konfirma
tionen fejrede vi i Odense den
5. april et ungdommeligt sølv
brudepar, nemlig Frodes bror
Gunnar og hans kone Agnes.
Agnes var lærerinde i hushold
ning her i sommeren 1924 og
25. De har nu en meget god
blomsterforretning i Odense. To
dygtige sønner, Halvor og PoulErik, er vokset op i hjemmet, de besøger jævnligt Halvorsminde og medvirker her på forskellig måde.
April er en streng måned for dem, der tager det store
nap med rengøringen. Og der er mange reparationer
efter en vinterskole! Skolen er jo ikke ny, de ældste byg
ninger trænger jævnligt til forbedringer. Vi benyttede i
år lejligheden til at forbedre vort skolekøkken, så det
nu fremtræder i fornyet skikkelse med nye plastikbelagte
køkkenborde med fire stålvaske langs hele sydsiden.
Desuden fik vi monteret et gasanlæg med ovn på et
godt terrazzobord, samtidig fik opvaskerummet terrazzo
gulv, altsammen solidt og let at holde rent. Vi beholder
stadig vore komfurer, men vi syntes, at vi også måtte
undervise i brugen af gas, da det efterhånden benyttes
i så stor udstrækning på landet til uhyre lettelse for
husmoderen.
Sidst i april måtte vi lægge hus til gamle F. D. F. dren
ges stævne en week-end den 28.-29. Vi havde kviet
os lidt ved det. Dels fordi vi trængte til ferie allesam
men, og dels fordi skolen nu stod pæn og rengjort til at
tage imod sommerpigerne. Men det blev, sandheden
tro, et par fornøjelige dage. Selv om ca. 100 gamle
drenge var samlet og boede på værelserne, satte det
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ingen synlige spor på de blanke gulve, og vort køkken
personale, der havde set lidt skævt til. besøget, måtte
overgive sig for den taknemlighed, der blev vist også
dem. Stævnet blev på udmærket måde ledet af kriminaloverbetjent Haakon Lauritsen, Aalborg.
Den 3. maj, i år Kristi himmelfartsdag, åbnede sommer
skolen i strålende sol, 97 piger tog skolens lokaler i be
siddelse, og vi havde et godt åbningsmøde med tale af
Charles Hansen og mig. Det var særlig hyggeligt at
hilse på forældrene, idet 11 af eleverne havde far eller
mor, som også havde været elev her. 40 af eleverne
havde tidligere haft søskende her. Ved sommerskolen
virkede foruden de faste lærerkræfter som sædvanlig
Else Nyholm og Rigmor Godrim, provst Hermansen og
organist Aage Lund. I stedet for Ellen Lundgaard, der
som sidste år omtalt nu er lærerkone, var Anna Thom
sen, Aabenterp, antaget som assistent ved håndarbejde
og gymnastik. Anna Thomsen har været elev her på
skolen, senere på kontoret her i 2^2 år, hun har sin ud
dannelse fra Snoghøj. I stedet for Ella Mortensen, der i
sommer har været elev på Rønshoved højskole, kom
Karen Odgaard fra Mors og var Nyholms assistent og
leverede god musik til gymnastik og folkedans. Eleverne
viste straks deres ansigt, og det var lysvågent. Villigt
og dygtigt gik de i gang med det daglige arbejde. —
5. maj blev mindet ved flaghejsning, og Charles Han
sen fortalte om aftenen træk fra de mange begivenhe
der, der knytter sig til den tid. Den første søndag til
bragte vi sammen. Vi var i kirke og hørte provst Her
mansen, og om aftenen samledes vi alle i stuerne, det
kan lade sig gøre med lidt god vilje. Børnene spillede
og sang, og vi havde det hyggeligt sammen. Mandag
morgen begyndte timeplanen normalt, og vi var i gang.
Pinsen kom alt for snart, men vi måtte bøje os for den
og give ferie, og eleverne tog til deres hjem. Efter pinse
måtte Finn ind som soldat. Han skulle møde i Aarhus.
Det var svært for ham at falde til der, men nu går det
godt. Finn var sidste vinter elev på Grundtvigs Højskole
4'
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hos C. P. O. og Pip. Jeg er glad for, at Finn fik lejlighed
til at lære C. P. O. at kende, og det var med sorg, vi
her modtog budskabet om hans bratte død. Med ham
har Danmark mistet en af sine store sønner.
17. maj mindedes vi vort broderlands frihedsdag ved
flaghejsning. Få lande fejrer deres frihedsdag så smukt
som Norge. Søndag den 20. maj åbnede vi dørene for
V. U. i Hjørring amt, der holdt deres generalforsamling
i tilslutning til et møde. For at få plads og ro til det, tog
eleverne på skovtur til Sæby. Fire rutebiler holdt for
døren kl. 10, og solen var nådig og skinnede hele dagen
på både skoven og pigerne. På hjemturen blev der tid
til at se »Sessan«s afgang i Frederikshavn og gøre holdt
ved Katsig bakker i nærheden af Skærum. Det er et
skønt sted.
På væveskolen kommer jævnligt gamle elever for at
lære det gamle håndværk. Ja, ikke så få kommer for at
væve deres udstyr, en god idé, som der er glæde ved.
Fru direktør Østergaard, Brønderslev, hvis mand har
været elev på ungdomsskolen, har også vævet her. I
forbindelse med det skænkede direktør Østergaard skolen
et smukt billede, en reproduktion af Fritz Syberg. Det
har nu sin plads i elevstuen, og vi siger tak for det!
Grundlovsdagen fejrede vi ved at kalde sammen til
møde. Det blev et helt lille elevmøde, og det glædede
os meget. Skolebestyrer Hans Aage Larsen, Vraa, talte
til os om kampen mellem de to stormagter, der vedkom
mer os alle. Vi må alle være med til at gøre vort land
stærkt ved at tage del i dets folkelige liv. Vi må stå
sammen med de lande, som har det samme menneske
syn som vi. I pausen var der lejlighed til frit samvær
og leg på boldpladsen til Arnes kommando. Om aftenen
samledes vi i salen igen og nød den gode oplevelse,
det var, at høre seminarielærer Børge Troelsen læse Keh
lers skuespil: UllabelJa. Det er dejligt, at vi til vore fol
kelige møder kan sende bud efter en mand, der kan
sine ting så godt.
Næste begivenhed, der hæver sig op over det dag
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lige, var Hjørring Amts landøkonomiske Selskabs hus
moderdag. Det er et langt og højtideligt navn, og længe
havde den dag, den 7. juni, spøgt i vore tanker. Den
kræver af os, at vi på en gang beværter 500 husmødre
med middag og kaffe. Vi vil jo gerne, at de, der til
daglig slider med maden derhjemme, skal kunne sætte
sig til et forholdsvis veldækket bord med god mad. Med
Nyholm i spidsen for alle eleverne og Lillian i køkkenet
med sin stab, lykkedes det at afvikle middagen uden
altfor mange nervepirrende situationer, og vi kunne igen
trække vejret lettet. Om eftermiddagen talte fru pastor
Seidelin. Pa sin egen facon snakkede hun og satte fin
geren på et ømt punkt i kvindens — husmoderens bun
dethed og travlhed, der dog heldigvis bunder i hendes
uundværlighed, som giver hende en magt, der ikke må
misbruges. Derefter sang skuespillerinde fru Karen Meyer,
København, lystige viser til eget luthakkompagnement,
afbrudt af en munter oplæsning.
Arne har også i denne sommer ledet rejserne nordpå
med gamle elever. To ture har i år gået til Norge. Begge
gange har der været lærerinder og lærere med herfra
for at være sammen med eleverne. Disse ture er omtalt
andet steds i bogen.
Vi havde i sommer den glæde at blive inviteret på
besøg i to elevhjem i Mygdal. Hos Ingemann Jensens
nød vi den smukke og velholdte have samt sodavand
og kage i lange baner. I Karen Esthers hjem hos Søren
Sørensen, Houen, spiste vi pølser i kilometervis til friske
franskbrødsskiver. Det var en god eftermiddag, som vi
er de to hjem taknemlige for.
St. Hans stod for døren. Efter lange forhandlinger var
det lykkedes at få et hold folkedansere hertil fra Kri
stiansand og omegn, en afdeling af Bondeungdomslaget
ledet af Kjell Albert og Odd Hamre. I mange år har vi
haft svenske folkedansere og beundret dem, vi var der
for nu spændte på at se norske dansere. Vi blev ikke
skuffet. I skønne dragter og med en ro og ynde dånsede
og sang de deres nydelige folkevisedanse, og deres
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Vi er parate til at danse.

dygtige spillemand strøg en ægte hardangerfele. Et
stykke norsk kulturhistorie blev lyslevende draget frem
og varmede i sindet. Vejret var, traditionerne tro,
mørkt og truende, og vi måtte henlægge opvisningen
til salen, der var tæt pakket med tilskuere. Sidste del
af festen kunne heldigvis gennemføres ude. Sommer
pigerne bar i et smukt optog fakler til bålet på pladsen,
hvor Charles Hansen holdt båltalen. Siden viste hekse
og en lille væver puk sig omkring bålet, og Arne kom
som en rigtig trold med horn i panden, truede ad de
vilde flammer og forsøgte at dæmpe dem, men — nej:
»I er de stærke, og her må jeg vige«. Vi måtte i år
savne vor kære fyrværkerimester Eric Rydstrøm fra
Sverrig, men Harald Andersen var en værdig afløser,
og raketterne smeldede, og sole dansede som afslut
ning på bålfesten. Nordmændene blev hos os om søn
dagen, og sammen med en del elever havde de en
tur til Løkken og tilbage over Børglum kloster til Vraa,
hvor nordmændene dansede til glæde for Vraa høj
skoles elevmøde.
Af Frodes kammerater fra seminarietiden var jeg den
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30. juni inviteret til Jelling til 25-års jubilæum for klas
sens afgang som lærere. Deltagerne mindedes ved den
lejlighed smukt Frode som den flittige og gode ven og
ønskede lykke over hans skole og hjem.
Eleverne deltog i Hjørring amts gymnastikforenings
store stævne på stadion i Hjørring. Stævnet sluttede her
på skolen, idet lærerkredsen opførte P. A. Rosenbergs
skuespil: Dønvig Præstegaard for en fyldt sal.
Vi glemmer ikke den kække lærerinde Ragna Nicolaisen fra Mandal i Norge, der besøgte os et par dage og
i en eftermiddagstime berettede om sin deltagelse i Nor
ges frihedskamp og om sit 6 måneders ophold på Grini.
Betagende og uden martyrglorie faldt hendes jævne ord.
Før og efter elevmødet havde vi besøg af forskellige
foreninger. Volstrup husmandsforening, de gamle fra
Vidstrup-Tornby og Hjørring-afdelingen af Dansk Kvin
desamfund. Eleverne viste folkedans til glæde for gæ
sterne.
Årets store elevmødedag, anden søndag i juli, samle
des en meget stor flok gæster, 500 ialt, deriblandt en
anselig fok 25-års jubilarer, som det især glædede os at
hilse på. Elevmødet indledes nu med kaffebord i salen,
og der blev budt velkommen både af skolen og elev
foreningens formand, N. P. Isaksen. Charles Hansen talte
i mindet om 100-årsdagen for Kristen Koids første »højere
bondeskole« i Ryslinge og gav en levende skildring af
Koids personlighed. Elevforeningens generalforsamling
fandt sted, og Agnes Riishøj Pedersen takkede skolen på
jubilarernes vegne. Programmet var stort. Aage Lund
vår til stede, og sommerpigerne sang under hans ledelse
en række smukke og fornøjelige sange. Eleverne viste
gymnastik og folkedans i haven under Helga Hansens
ledelse. Om aftenen opførtes »Dønvig Præstegaard«. Det
alvorlige stykke, der virkelig havde noget at sige, frem
førtes ægte og godt. Vi sluttede i gården med frugtgrød
og en tak for den gode dag.
I ugen efter opførte vi igen »Dønvig Præstegaard« of
fentlig. Vor ualmindelig smukke og velegnede frilufts-
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»Dønvig Præstegaard».

scene i Hjørring vil vi gerne vise vore sommerpiger, og
vi var derfor glade, da der bød sig så god en lejlighed
som besøget af Det kgl. Teaters opførelse af vor skøn
neste eventyrkomedie: »Der var engang«. Inden som
merferien fik vi lov til en danseaften, hvortil pigerne
indbød hver en gæst. Blandt dem var mange tidligere
elever, som det glædede os at se.
I ferien tilbragte Anna Thomsen, Birgit og jeg otte dej
lige dage i Hønefoss i Norge hos vore gode venner
Randi og Ole Martin Sætrang på deres gård, der har
været i slægtens eje i 300 år. I april 1940 stak tyskerne
ild på den og alle gårde der på egnen, hvor der stod
forbitrede kampe, og hvor tyskerne led store tab, mens
nordmændene kun mistede få. Gården bliver nu, som
de fleste store gårde i Norge, drevet udelukkende med
kornavl, og der var tomt i fjøset. Heldigvis ejede går
den endnu en sæter, som vi havde den glæde at trave
op til en sollys dag. Den lå ca. 500 m over havet. Jo,
det var rigtigt, køerne gik med bjælder, og sæterhytten
lå på en åben plads højt oppe, udenfor døren lå ene
bærris som dørmåtte. I døren stod ikke sæterjenten, men
en bred og hyggelig sæterbudeie og tog venligt imod
os. Tæt ved lå en stor sø, nogle gutter roede os en tur.
Fra sæterhytten fik vi dejlig »rømme« med os hjem og
nød det til Randis berømte vafler.
I feriedagene faldt også kongebesøget i Hjørring, det
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Bærhøsten bjerges af flinke hænder.

var en meget festlig dag. Efter tandlæge Friis's idé var
vi, der havde en vendsysseldragt, med til at gøre mu
seet, nærmere betegnet provstegården, levende ved at
blive placeret rundt i stuerne ved forskellige gøremål.
Majestæterne studsede synligt, da de opdagede, at vi
ikke var dukker, og henvendte sig til hver enkelt og
vekslede ord med os, og det glemmer vi selvfølgelig
aldrig.
Før ferien havde der været så mange ekstra begiven
heder, så vi glædede os til at tage fat på en rolig ar
bejdsperiode. Til vore fødselsdagsaftener havde vi fint
program. Børnene og Poul-Erik udfyldte en aften med
musik og sang, Arne fortalte fra Norge, Pelles og Char
les Hansen læste dygtigt »Et dukkehjem«, en oplæsning
som altid optager eleverne meget. Ind imellem havde
vi gode hjemmesøndage med kirkegang, en udmærket
sang- og musikaften ved eleverne selv. En meget, meget
våd skattejagt og en morsom fremførelse af »Skærmyds
ler« i tørvejr i salen.
Vi generedes ikke så lidt af den regnfulde sensommer,
der nu fulgte, og ængstedes for, hvordan Danmarks høst

58

skulle komme i hus. Heldigvis var der solskin indendørs
både i køkken og stuer. Vi var da også så heldige at
få vor skagenstur en dag, da himlen var klar og blå,
og Danmarks yderste spids kunne ikke være skønnere.
Solen skinnede både på Kattegat og Skagerak, og fisker
bådene tøffede rundt tæt op mod land. Hen mod aften
på vej til Tversted åbnede himlen igen sine sluser, og
vandet kom ned i tove. Plantør Sands tog trods regnen
vel imod os, og vi havde en god aften der og beun
drede de skønne søer med øer og holme, som plantør
Sand selv har skabt tæt op ad klitrækkerne. Vi siger
tak for gæstfrihed år efter år.
Store forberedelser var igang til forældrefesten. Den
dag hjem og skole mødes skulle gerne blive festlig, og
det blev den. Eleverne bød velkommen med et meget
smukt tableau ved Pelles. Charles Hansen holdt foredrag
om arbejdets glæde. Aage Lund sang med eleverne.
Elevernes boldlege og stafet på pladsen gjorde lykke.
Til sidst viste nogle elever skuespillet »Lykkelige Mari
anne«, der fik os alle til at le med. Vor høstfest fulgte
i ugen derefter, men vi havde gjort regning uden vært,
vi nåede ikke at få kornet ind, så vi måtte lægge tryk
ket på »fætterfest«. Men salen var pyntet med blomster
og blade og meget mere skønt, og glade var vi alle.
Vi lidt ældre frydede os over, så smuk og god en ung
domsfest kan være, når vi hjælpes ad. Vi morede os
igen over den sorgløse rapmundede »Lykkelige Mari
anne« og andre småting, eleverne fremførte. I en sen
nattetime sluttede vi med Charles Hansens bekendte bål
omlejret af farverigt udstyrede zigøjnere.
Først i september kom skolens ven pastor Lomholt med
familie fra Bøvling indenfor hos os, og vi er slemme til
at udnytte vore gæster. Pastor Lomholt havde nylig
været i Finland, og vi bad ham fortælle om det, hvad
han også gjorde på sin friske og uhøjtidelige måde.
Han fremhævede finnernes hårdførhed, der i strenge
tider har gjort dem udholdende som intet andet folk.
Om aftenen havde vi kærkomment besøg af Hjørring-
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I »Kragereden«

kvartetten, der i år var udvidet med en meget fin pianist,
skolelæge Bigier. Kvartetten sang om muligt endnu bedre
end tidligere, og pigerne, der vidste, hvad sang var
værd, var meget begejstrede. Tak til kvartetten og pia
nist for den gode aften.
Forgæves havde vi siden sommerferien søgt efter hav
vejr til en »Krageredetur.« Men det var svært at finde,
og pigerne troede vist, de i år skulle snydes for den.
Men så sent som den 7. september var vejret og lejlig
heden der, og pigerne kunne li' Kragereden og ville
derned igen et par dage efter, og det fik de lov til, da
det var en søndag. Måske de håbede at finde rav, lige
som en elev gjorde den første dag, vi var der. Harald
Andersen tilrettelagde en udmærket dialektaften, med
virkende var både elever og lærere, eleverne kunne
nok klare sig! Endnu et høstgilde måtte vi have, da
høsten endelig kom godt i hus, og vi kunne glæde os
over, at den var god. Vi spiste middag ved smukt pyn
tede høstborde, og Jens Baggesen gjorde aftenen for
nøjelig med sin sang og oplæsning.
Den 13. september kom provst Hermansens udnævnelse
til kirkeminister helt bag på os. Efter at »faren« for, at
provsten skulle besætte bispestolen i Viborg først på som-
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meien, var drevet over, mente vi os trygge, men vi
måtte -bøje os for kendsgerningen og ønske lykke til.
Provsten har siden farfars død i 1947 virket ved skolen
med en ugentlig time, og har siden Frodes død været
mig til stor hjælp, hvad jeg er meget taknemlig for. Vi
håber jo på at ses herude igen, en ministerstol er, som
provsten selv har sagt, en vankel-voren tingest. Fore
løbig har pastor Nissen, Bjergby, lovet at hjælpe os i
stedet.
Som sædvanlig var der travlt sidst på sommerskolen,
mange af pigerne så ikke anden udvej end at stå op
kl. 5 om morgenen. Mange ekstra begivenheder klum
pede sig sammen. Den sidste lørdag aften præsterede
eleverne deres brogede underholdning i salen med mor
somme optrin. Nyholm glædede os med at lade sig vir
kelig grundigt undersøge af mirakeldoktoren Charles
Hansen, og mange små skavanker blev afsløret. Hvem
havde tænkt, at Nyholm havde en ræv bag øret eller
en mus i knæet. Som et værdigt punktum på aftenen
serveredes teatersnitter i spisesalen.
Eleverne deltog i hovedkredsopvisningen her på sko
len den 23. september. Tilslutningen til den var enorm,
på et tidspunkt om eftermiddagen var samlet ca. 1000
mennesker, hvoraf de 500 var gymnaster. Om aftenen
underholdt eleverne den store forsamling med deres
meget smukke danseopvisning. Der blev vist danske og
svenske folkedanse med solodanse ind imellem, gammel
dags dans i tilsvarende sjove dragter både af hel voksne
par og et yndigt par, der præcis lignede »Hans og
Trine«. Til slut dansede elegante damer og »herrer« i
selskabstøj Lanciers. Alt blev danset smukt og med stor
indleven.
Min fødselsdag, der jo falder i en travl tid, fik ikke
lov til at gå helt upåagtet hen. Eleverne og husstand
glædede mig med blomster og gaver, og jeg søgte at
være så rar som mulig ved at servere rundstykker til
morgenkaffen. Dagen sluttede med vor store koncertaften,
og salen var tætpakket. Programmet vekslede mellem pi
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gernes klare sang og Gudny og
Aage Lunds medvirken. Det
var en virkelig god aften. Næ
ste morgen havde Aage Lund
sin sidste time med dette som
merhold, og eleverne kunne
ikke skjule deres sorg over af
skeden.
Udstillingerne var som altid
meget smukke og righoldige og
et bevis på pigernes flid. Som
noget nyt havde Nyholm i år
en udstilling af skolekøkkenets
frembringelser. Til åbent hus
havde vi ikke så få gæster.
Helle og Per —
Det var så heldigt, at vi den
»Hyrdinden og Skorstensfejeren«dag fik et kort besøg af distrikts
chef John Johnsen og frue fra Kristiansand, vore gode
venner og hjælpere fra vore rejser til Norge. Arne viste
om aftenen for eleverne lysbilledserien »Skolens historie«,
og bagefter samledes vi i spisesalen med tændte lys på
bordene og sluttede med tale og sang. Næste dag var
det slut, forældrene kom og denne gang for at hente
deres døtre hjem. Opvisningerne og udstillingerne faldt
der mange beundrende ord om. Ved det afsluttende
kaffebord i salen blev der talt og takket af elever og
forældre. Det kneb for eleverne, der ellers var blevet
meget dygtige til at råbe et Halvorsminde-hurra, at klare
det den aften. Vi følte alle, elever og lærere, at vi havde
haft det ualmindelig godt sammen, og det kneb for os
alle at sige farvel. Og jeg havde stor grund til at takke
alle, der havde været med til at gøre det til et godt
skoleår, først og fremmest flinke og dygtige medarbejdere
der helt går ind for deres arbejde.
Med nogle af Frodes verslinier fra en adventsbøn
sendes ønsket om en god jul til alle:
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Lad livets kilde og nådens ord
trøste hver lidende sjæl på jord.
Tag kræfternes spil i din stærke hånd,
og fyld vort sind med din sandhedsånd.

Lad mig slutte dette brev med tak for tillid og støtte
i året, der er gået.
Børnene sender deres hilsen med min.
Eders hengivne
Ellen Nielsen.
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Opfordring fra bestyrelsen for
Halvorsminde Ungdomsskoles Elevforening
og Vennekreds.
T_Talvorsminde Ungdomsskole kan i året 1953 fejre 50-års jubilæum,
■L
og jeg har i sidste elevskrift, såvel som på elevmødet, omtalt
den tanke, som har været drøftet inden for elevforeningens bestyrelse,
at vi i jubilæumsåret måtte få lov at rejse et minde for skolens grund
læggere, Anna og Andreas Nielsen og Frode Nielsen.
Jeg skal ikke nærmere komme ind på en omtale af den store, rige
skolegerning, som disse mennesker har udøvet på Halvorsminde Ung
domsskole. Dette har været omtalt så smukt, såvel gennem pressen
som her i vort elevskrift.
Jeg ved, at der er mange hjem, som er dem tak skyldig, for hvad
de har været for deres dreng eller pige. Vi vil hædre deres minde
som tak for deres aldrig svigtende interesse for den ungdom, der i
stadig stigende tal flokkedes om dem. Tak for kærlighed og forståelse.
Tak for de værdier, som I gav vi unge i eje.
Når vi nu fra bestyrelsens side henvender os til de mange hjem,
er det vort håb, at så mange som muligt vil hjælpe os at løfte denne
opgave.
På et bestyrelsesmøde afholdt den 11. oktober d. å., blev det ved
taget, at vi med udgivelsen af elevskriftet i år vil påbegynde ind
samlingen til dette minde. Der er jo ikke så længe til, at vi skriver
1953, og der er et ret stort forarbejde med sagen.
I vil bemærke, at der bag i elevskriftet er lagt et girokort, som
bedes benyttet til indbetaling af bidrag til en mindesten for Anna og
Andreas Nielsen og Frode Nielsen.
Nu kan vi jo ikke på forhånd vide, hvor stort et beløb der bliver
til rådighed, såvel som jeg vanskeligt kan udtale mig om, hvor meget
det vil koste med mindestenen og placeringen af denne.
Vi har indenfor bestyrelsen vedtaget, at såfremt hele beløbet ikke
bliver anvendt til mindestenen, vil vi tillade os at lade det over
skydende beløb tilgå Anna og Andreas Nielsens og Frode Nielsens
mindefond. Jeg tror også, at alle I, der vil være med til at rejse et
minde, kan tiltræde denne beslutning.
På bestyrelsens vegne siger jeg på forhånd tak, og vi håber på
velvillig indstilling for rejsningen af dette minde.
Skulle girokortet være bortkommet, benyttes gironummer 16030,
Halvorsminde Ungdomsskoles Elevforening, Bagterp pr. Hjørring.
Vi sender vores bedste julehilsen og ønsker et godt og lykke
bringende nytår.
På bestyrelsens vegne

Niels Peter Isaksen,
formand.

Meddelelse til medlemmerne.
ommerens elevmøde, der altid er årets største begivenhed 1 skole
livets faste rytme, blev afholdt søndag den 8. juli. Der var over
vældende tilslutning, og i år var også vinterholdjubilarerne mødt op.
Se iøvrigt under »Siden sidst«. Ved generalforsamlingen var alle valg
genvalg. Bestyrelsen består af:
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Niels P. Isaksen, Lendum brugsforening pr. Sindal, formand.
Mie Lie Nielsen, bag Aalborgvej 4, Hjørring.
Asta Svendsen, Tollestrup pr. Vraa.
Ivar Ugilt, Uver Ugilt pr. hørslev.
Arne Nielsen, Birkebo, Bagterp pr. Hjørring, kasserer.
Til sidstnævnte rettes alle henvendelser om adresseforandringer, ud
meldelser nyoptagelser m. m. Husk at opgive årgang.

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 fæl
les 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 an
dre fra ældre årgange kommer og genopfrisker deres indtryk af vor
kære, gamle skole.
Aftensmad bedes medbragt. Der kan købes drikkelse dertil.

Til jubilarerne, d. v. s. vintereleverne 1926-27 og
sommereleverne 1927.
Bestyrelsen har i samråd med skolen vedtaget at indbyde jubila"
rerne til at møde elevmødedagen kl. 10 formiddag, så der kan blive
mere tid til at tale sammen og genopfriske fælles minder. Vi vil for
søge at gøre dette til en tradition. De, der ønsker at spise middagsmad
på skolen, må meddele dette til skolen senest fredagen før elevmødet.
Ægtefæller 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 pr. giro sammen med udsendelsen af år
bogen ca. midt i december.
På Grund af de meget store prisstigninger på papir, der fra sep
tember 1950 har andraget ca. 100 pct., og de med årbogen øvrige
forbundne prisstigninger, har det været aldeles nødvendigt at forhøje
årbogens pris med 50 øre, hvilket vi håber, medlemmerne vil forstå.

Nye medlemmer af vennekredsen.
Anna og Kathrine Christiansen, Bagterp pr. Hjørring.
Landmand Tage Andresen, Skovbo, Bindslev.
Lærer Chr. Christensen, Grønbæk sogns friskole, Ans by.

65

Elevfortegnelse.
Vinteren 1950 — 51.
Carlo Englund Andersen, Tylstrup.
Jørgen Andersen, Kongsengene, Vrensted.
Hans Andersen, Stenisengene, Tylstrup.
Arne Andersen, Hæstrup.
Svend Andersen, Grønnevej 4, Nr. Saltum.
Erik Andersen, Vrejlev møllegaard pr. Vraa.
Gudmund Andersen, Sørup, Taars.
Børge Bang, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Valdemar Dalby Carlsen, Nørhaven, Østervraa.
Martin Christensen, Stenum v. hede pr. Brønderslev.
Poul Christensen, Hedelund, Mosbjerg pr. Sindal.
Svend Leo Kristensen, Bjerregaard, Bindslev.
Jørgen Christensen, Holmgaard, Aarup pr. Vraa.
Henning Christensen, Sdr. Vraa pr. Vraa.
Bent Christensen, Ravnshøj pr. Kvissel.
Svend Aage Christensen, Torpet pr. Saltum.
Oluf Christiansen, Gunderup pr. Vraa.
Svend Volsholt Christiansen, Lille Volsholt, Taars.
Evald Christiansen, Ajstrup pr. Sulsted.
Henning Dybro, Borup pr. Vraa.
Erling Østergaard, Østergaard, Tollestrup pr. Vraa.
Evald Hausager, Kvissel.
Kjeld Hansen, Ny Thirup pr. Hjørring.
Laurids Spandet Hansen, Væversted pr. Østervraa.
Jens Haugaard, Tveholt pr. Vrensted.
Erik Hjelm, Gudum pr. Vaarst.
Verner Jensen, Hammelmose mark pr. Manna.
Erling Jensen, Tidemandsholms mark pr. Taars.
Aage Jensen, Kronborg, Tylstrup.
Vagn Jensen, Klodske, Mygdal pr. Hjørring.
Jens Peter Jensen, Elmegaard, Tylstrup.
Leon Jensen, Klarup.
Niels Erik Jensen, Stubdrup pr. Brønderslev.
Jørn Rubæk Jensen, Hundelev pr. Gølstrup.
Carl Johan Jensen, Thorshøj.
Tage Jensen, Rubjerg pr. Gølstrup.
Kaj Jensen, Mosegaard, St. Vildmose pr. Tylstrup.
Regner Jensen, Bakken, Sterup, Jerslev J.
Jens Jensen, Vesterby, Øland, Halvrimmen.
Jørgen Jespersen, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Jørgen Jordansen, Hulsig, Tollestrup pr. Vraa.
Poul Erik Jørgensen, Stendal, Stenhøj pr. Frederikshavn.
Arne Kirkelund, Nørregade, Hals.
Egon Kjær, Thise pr. Manna.
Poul Klim, V. Tversted pr. Tversted,
Jørgen Jensen Krage, Uggerby pr. Hjørring.
Heinrich Langmaack, Arnæs, Slien, Sydslesvig.
Anker Larsen, Tylstrup Enge, Tylstrup.
Ejnar Larsen, Ramsholt, Østervraa.
Kjærbro Larsen, Brunlynget, Aasted, Gærum pr. Frederikshavn.
Poul Lilholt, Sæbyvej u. nummer, Hjørring.
Uwe Lohse, St. Peter, Nordsø, Sydslesvig.
Henry Vingaard Løth, Hebbelstrup, Hallund pr. Brønderslev.
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Henning Mariegaard, Vestervang, Ugilt pr. Lørslev.
Erik Mejlkjær, Thorshøj skole. Thorshøj.
Egon Mortensen, Østerby, Øland, Halvrimmen.
Poul Møller, Broen, Ørum pr. Hjallerup.
Erik Nielsen, Hvedeborn, Taars.
Jørgen Malthe Nielsen, Bondersholt, Mylund.
Niels Nielsen, Rendbæk pr. Saltum.
Kjeld Nielsen, Hæstrup.
Niels Anker Nielsen, Blomstergaarden, Aasendrup pr. Løkken.
Carlo Nielsen, Rolighed, Øland, Halvrimmen.
Bent Nielsen, Villa Fryd, Helium.
Bent Møller Nielsen, Rakkeby pr. Hæstrup.
Christian Nielsen, Bakkelygaard pr. Klarup.
Poul Erik Nielsen, Vibholm, Tylstrup.
Jørgen Nørgaard, St. Pleth, Poulstrup pr. Vraa.
Chren Nørgaard, V. Borup, Ingstrup pr. Løkken.
Jørn Nørgaard, V. Hjermitslev.
Herluf Olsen, Sandmosen pr. Kaas.
Elis Pedersen, Nyenge, Mygdal, Retholt pr. Hjørring.
Henning Pedersen, Harken pr. Vraa.
Kristian Pedersen, Stavad pr. Manna.
Jens Anker Pedersen, Uslev, Mygdal, Bjergby pr. Hjørring.
Frede Poulsen, Nørhede, Astrup pr. Hjørring.
Wagn Poulsen, Børglum pr. Vraa.
Per Bent Rasmussen, Lundergaard skole pr. Pandrup.
Peter Ruberg, 0. Linderup, Hallund pr. Brønderslev.
Ernst Simonsen, Thise pr. Manna.
Erik Skjoldager, Bjergby pr. Hjørring.
Knud Ørnbøll Steffensen, Mogensbæk, Bindslev.
Erlind Svendsen, 0. Brønderslev kær pr. Brønderslev.
Hans Chr. Sørensen, Nr. Harritslev pr. Sønderlev.
Tage Sørensen, Renden, Taars.
Erik Sørensen, Bjergby Sønderhede.. Bjergby.
Egon Sørensen, Hundelev pr. Gølstrup.
Christian Sørensen, Gudum pr. Vaarst.
Børge Sørensen, Højbogaard, Svenstrup J.
Kaj Sørensen, Alstrup. V. Hjermitslev.
Gunnar Sørensen, Træholt, Bjergby pr. Hjørring.
Vagner Sørensen, Smidstrup pr. Vraa.
Jørgen Thaagaard, Sæsing
Egon Tanghus, Nørgaardsminde, Sæsing.
Jørgen Thrane, Lyngby mølle, Vittrup.
Poul Vogdrup, Rugholm, Taars.
Egon Vogdrup, Kragdrup, Taars.
Sommeren 1951
Aase Aasholm, Barmer, Sebbersund.
Karen Esther Abrahamsen, Vennebjerg pr. Lønstrup.
Anna Lise Andersen, Aastrup mark, Aabybro.
Inga Andersen, Granly, Stendal mark pr. Sæsing.
Karen Margrethe Lilholt Andersen, Nygaard, Serritslev.
Ninna Bertelsen, Manna.
Methea Buus, Hestbækgaard, Blære.
Anna Christensen, Barmer, Sebbersund.
Kirsten Christensen, Jerup.
Margit Christensen, Tranget, Tolne.
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Grethe Ravn Christensen, Vesterholt, Ajstrup pr. Sulsted.
Birthe Christensen, Ny Houbæk, Skærum pr. Kvissel.
Margit Lisbeth Christensen, Lille Klarup pr. Sæsing.
Ellen Margrethe Christensen, Søengene, Blrkelse.
Karen Grethe Christensen, Vesterhede, Vraa.
Irma Christensen, Hedelund, Lørslev.
Margit Christensen, Vestergaard, Skallerup pr. Sønderlev.
Doris Christensen, Stenhede, Lendum pr. Sindal.
Ella Kristiansen, Nyvang, Børglum pr. Vraa.
Tove Kristoffersen, Tylstrup.
Bodil Bundgaard Dahl, Uggerby pr. Hjørring.
Doris Dybro, Fristrup, Børglum pr. Vraa.
Sonja Frederiksen, Hellehø], Asdal pr. Hirtshals.
Lisbeth Frie, Nørmark, Bjergby pr. Hjørring.
Edel Houbak, Bjergby pr. Hjørring.
Elly Marie Højbjerg, Uggerhal, pr. Aalbæk.
Grethe Iversen, Haurholm pr. Vraa.
Bitten Høgsted Jensen, Nr. Bindslev hede, Bindslev.
Kirsten Jensen, Biersted.
Bodil Dybdahl Jensen, Biersted.
Else Jensen, Sønderhede, Bjergby pr. Hjørring.
Ingrid Jensen, Damhale, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Esther Jensen, Sønderhede, Bjergby pr. Hjørring.
Lis Jensen, Højtved, Mygdal pr. Hjørring.
Helen Jensen, Præsteaaard, Bindslev.
Inga Jørgensen, Nr. Harritslev pr. Sønderlev.
Ketty Jørgensen, 0. Bagterp pr. Hjørring.
Ninna Kielsgaard, Kjelstrup pr. Thisted.
Kirsten Kjær, Vrensted.
Bodil Knudsen, Taars.
Julie Koch, Jørløv pr. Slangerup, Sjælland.
Kirsten Ladefoged, Østergade 42, Brønderslev.
Ingrid Larsen, Lille Pleth, Poulstrup pr. Vraa.
Herdis Larsen, Gaden, Sindal.
Gretha Larsen, Hulskov. Asdal pr. Sindal.
Inger Laursen, Asdal andelsmejeri pr. Hirtshals.
Agnete Mejlholm, Vrensted.
Ruth Meulengracht, Dalgaard, Serritslev.
Inga Margrethe Michaelsen, Maskinværkstedet, Hjallerup.
Henny Mouritsen, Skivum pr. Vægger.
Elin Nielsen, Solvangsvej 28, Brønderslev.
Elly Nielsen, Nyhus, Tranget.
Inger Nielsen, Sdr. Stoksted, Taars.
Gudrun Nielsen, Tylstrup.
Karen Marie Nielsen, Tornby.
Anna Marie Nielsen, Børglum Præstegaard pr. Vraa.
Anna-Lise Nielsen, GI. Nørgaard, Lørslev.
Aase Nielsen, Søttrup mark, Bindslev.
Elin Toft Nielsen, Vestergaard, Terpet pr. Taars.
Selma Nielsen, Kringelholt, Hørmested pr. Sindal.
Else Nygaard, Mejling pr. Kvissel.
Rigmor Nørgaard. 0. Nymark, Sindal.
Hanne Nørgaard, Sejlstrup pr. Gjølstrup.
Birthe Olesen, Uggerby pr. Hjørring.
Else Olesen, 0 Brønderslev, Poller pr. Brønderslev.
Bodil Olesen, Lendumbro, Lendum pr. Sindal.
Lisbeth Pedersen, Ilbjerge, Ilbro.
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Gretha Bundgaard, Bundgaard, Serritslev.
Betty Pedersen, Ajstrup pr. Sulsted. .
Birtha Pedersen, Kærsmindevej 2, Randers.
Kirsten Petersen, Smedegaard, Hjallerup.
Hilda Næss Rasmussen, Værum pr. Randers.
Eli Rømer, Morild pr. Sæsing.
Erna Skarnager, Thise kær pr. Manna.
Kirsten Skov, Aabyen, Asdal pr. Hirtshals.
Tove Skovborg, Vejensgaard, Sønderlev.
Grethe Steffensen, Gjurup pr. Hjørring.
Anna Sunesen, Vestergaard, Hillerslev, Thy.
Ellen Svendsen, Høgsted pr. Vraa.
Anna Sørensen, Børglum pr. Vraa.
Jytte Sørensen, Søengene, Birkelse.
Ketty Sørensen, Nr. Toishave, Jerup.
Karen Esther Sørensen, Houen, Mygdal pr. Hjørring.
Kirsten Thomsen, Vindvadet, Jerup.
Ninna Thomsen, Thise kirkebakke pr. Manna.
Birthe Thomsen, Hvilshøj pr. Brønderslev.
Herdis Thomsen, Høj vang pr. Vraa.
Inger Thorhauge, Nørregade 30 II, Aalborg.
Nelly Trudslev, Klitgaardsvej, Nr. Saltum.
Irma Widmann, Gølstrup.
Birgit Vittrup, 0. Hjermitslev enge pr. Brønderslev.
Else Vittrup, Thise kær pr. Manna.
Betty Østergaard, 0. Dammen, Hæstrup.
Marie Christiansen, Bramstedtfeld pr. Læk, Sydslesvig.
Liselotte Gosch, Gallberg 35, Slesvig, Sydslesvig.
Antje Pøhlmann, Bismarkgade 4, Slesvig, Sydslesvig.

Elevforeningens og Vennekredsens regnskab
for 1950-51.
Indtægt.
Kassebeholdning fra forrige år............................................. kr. 1.793,52
Medlemsbidrag......................................................................... - 7.321,00
Indvundne renter..................................................................... 42,93

Balance kr. 9.157,45
Udgift.
Årbog 1950 med klicheer, indbinding og konvolutter .... kr. 4.840,57
Frimærker, girokort og gebyrer.............................................. - 1.647,75
Fotografering til årbogen......................................................... 38,00
Kartotekkort og gummibånd....................... ......................... 7,05
Annoncer til elevmødet........................................................... - 104,65
Honorar til taler til elevmødet (provstHermansen)........... 25,00
Stempelafgift til gældsbevis................................................... 13,50
Kassebeholdning ved regnskabsåretsslutning...................... - 2.480,93

Balance kr. 9.157,45

Anna og Andreas Nielsens Mindefond.
Beholdning fra forrige regnskabsår...................................... kr. 5.181,11
Indvundne Renter................................................................. 209,00
Udbetalt tilskud til sydslesvigernes ophold ... kr. 50.00
Beholdning pr. 30. juni 1951 ............................. - 5.340,11
Balance kr. 5.390,11 Kr. 5.390,11

Frode Nielsens Mindefond
Beholdning fra forrige regnskabsår.................................... kr. 6.379,65
Nye bidrag til fonden.......................................................... - 75,00
Indvundne renter................................................................... - 254,78
Udbetalt understøttelse...................................... kr. 75,00
Tilbagebetalt vennelån...................................... 50,00
Beholdning pr. 30. juni 1951............................... - 6.584,43
Balance kr. 6,709,43 kr. 6.709,43

»Birkebo«, Bagterp, den 1. juli 1951.
Arne Nielsen.

Regnskaberne er dags dato revideret, og der er intet fundet at be
mærke.
Bagterp, den 5. juli 1951.

Ole Holst Nielsen.

Ejv. Skrubbeltrang.

